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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 81’42’44

Лут К.А.
(Запоріжжя, Україна)

ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ В ЛІНГВІСТИЦІ
У статті досліджується проблема типології дискурсу, та розглядаються різні підходи до його класифікації.
Ключові слова: дискурс, типологія, інституціональний та персональний дискурси.
В статье исследуется проблема типологии дискурса, и рассматриваются различные
подходы к его классификации.
Ключевые слова: дискурс, типология, институциональный и персональный дискурсы.
The article deals with the problem of discourse typology and attempts to investigate various
approaches to its classification.
Key words: discourse, typology, institutional and personal discourses.
Мета даної статті полягає у виявленні особливостей класифікації дискурсів та у вивченні різних підходів до типології цього феномену. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки ще не існує єдиної типології. Це зумовлено тим, що поняття «дискурс»
є багатогранним, і його вивчають з різних позицій, наприклад, з позицій прагмалінгвістики, психолінгвістики, лінгвокульторології, структурної лінгвістики, лінгвостилістики,
соціолінгвістики. Оскільки дискурс складається із лінгвістичних та екстралінгвістичних
компонентів, проявляється та функціонує в комунікації, а спілкування завжди відбувається у певному соціальному просторі, то дослідники найчастіше вивчають не дискурс
взагалі, а конкретний дискурс, тобто спілкування на задану тему у певний проміжок
часу. [1: 135]. Так, наприклад, науковці досліджують масово-інформаційний (Тиригіна
В.О.), журналістський (Чепкіна Є.В., Гладковська Є.С.), телевізійний (Ларина О.Г., Фролов М.Є.), кінематографічний (Анашкіна І.О.), рекламний (Бєлоусова Н.П., Тарасевич
Т.М., Єгорова І.Ю.), політичний (Серажим К.С., Яворська Г.М., Рожкова О.Є), релігійний
(Сергеєва О.В., Бобирева К.В.), діловий (Ширяєва Т.О., Пономаренко В.А., Науменко
Л.П.), англомовний (Овсянніков В.В.), педагогічний (Кабаченко К.Г., Димова Г.В.), медичний (Акаєва Е.В., Жура В.В.), аргументативний (Грицькова Г.В., Жителєва К.А.) та
ін. дискурси. Можна зустріти дослідження із пояснювального, критичного, освітнього
або гастрономічного дискурсів. У такому підході до вивчення дискурсу є певні недоліки.
Так, наприклад, Д.Бібер вважає, що аналіз окремо взятої групи текстів без урахування
їхнього зв’язку з іншими типами текстів призвів до численних, часто протилежних, висновків щодо складності такого феномену як дискурс [2: 19]. Тому сучасна лінгвістика стоїть перед проблемою створення системної типології дискурсів, яка б ураховувала
взаємозв’язок між різними типами.
© Лут К.А., 2009
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Науковці пропонують різні підходи до класифікації дискурсів. Так, за основу типології дискурсів пропонують прийняти рівень когнітивної інтерпретації (Сусов І.П.
[3]), тезаурусний рівень (Караулов Ю.Н. [4]), тип групи, що має більш-менш стійку
позиційно-рольову структуру, свій набір типів діяльності (відповідно до цілей та предметів спілкування), прямо та опосередковано поєднані з ним показники рівня формальності, конвенційності та ритуальності, кооперації та конфлікту, соціально-психологічної
когезії, єдності та розходження установок, просторово-часової локалізації, норм і порядку взаємодії (Макаров М.Л. [5]). У деяких роботах класифікація дискурсів проводиться
відповідно до об’єму знань (думок) про навколишній світ, що вкладає автор. За основу
класифікації дискурсу береться типологія мовних особистостей, яка, у свою чергу, зумовлюється використанням ними певних способів мовленнєвої діяльності (Зернецький
П.В. [6: 66]). Інші класифікації базуються на відмінностях когнітивних настанов адресантів та здібностей їх сприймати цільовою аудиторією, а також різні способи передачі
інформації (лінгвістичні та екстралінгвістичні) [7: 54-55]. На думку деяких лінгвістів,
тип дискурсу, залежить від складових компонентів мовленнєвого спілкування: фрейму та
сценарію спілкування, соціальних ролей комунікантів, видів і сфери комунікації, характеру стосунків між комунікантами [8: 53]. Інші розподіляють дискурси на типи, спираючись на сегменти, з яких складається текст [9: 21]. Існують дослідження, в яких дискурси
поділяються на типи за семантичними, синтаксичними і прагматичними ознаками [10].
Останнім часом найпоширенішою класифікацією дискурсу є типологія з позицій соціолінгвістики: дискурс поділяється на персональний (неофіційний) та інституційний (офіційний). «У першому випадку мовець виступає як особистість у всьому багатстві свого
внутрішнього світу, в другому випадку – як представник певного соціального інституту»
[11: 6]. Персональний дискурс поділяється на побутове та буттєве спілкування. Побутове спілкування засвоюється людиною з дитинства, воно відбувається між добре знайомими людьми, і його метою є утримання контакту та розв’язання побутових проблеми.
Великого значення у такому виді спілкування набувають невербальні компоненти: міміка
і жести. Вербальне спілкування є лише доповненням невербального. Учасники спілкування можуть часто порушувати логіку та структурне оформлення висловлювання. Буттєвий
дискурс, в свою чергу, представлений творами художньої літератури та філософськими і
психологічними інтроспективними текстами. Він є монологічним. [11: 6].
Інший тип дискурсу – інституційний, що являє собою спілкування у певних рамках
статусно-рольових відношень. Прикладами такого типу дискурсу за Карасиком В.І. є політичний, дипломатичний, адміністративний, юридичний, воєнний, педагогічний, релігійний,
містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масовоінформаційний [11: 6]. Науковець виділяє такі види інституційних дискурсів на основі двох
системо-утворюючих ознак – цілей та учасників спілкування (в теорії Д.Макдоннела – у відповідності до типів інститутів та соціальних практик, в яких вони актуалізуються, та із урахуванням учасників спілкування [12: 9]). Цей список може доповнюватись та уточнюватись,
оскільки суспільні інститути можуть змінюватись, розширюватись, поєднуватись тощо.
Треба зазначити, що набір інституційних дискурсів може варіюватися ще в залежності від того, в якому національно-культурному суспільстві він визначається. Так, Красних
В.В .наголошує, що «модифікації» дискурсу адаптуються у відповідності до тієї сфери,
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в якій вони функціонують [пос.по 8:56]. Тому можна сказати, що різновидів дискурсу
стільки, скільки є видів діяльності людини, оскільки кожен вид діяльності породжує свій
вид дискурсу із своєю лексикою та стилістикою [1].
Такий підхід до класифікації дискурсів, на нашу думку, залишає поза увагою той
факт, що інституційні дискурси можуть бути не лише офіційними, їм може бути властива персональність (наприклад, спілкування професіоналів у неофіційній обстановці).
Тому найбільш вдалою класифікацією можна вважати запропоновану Д.Менгено. Він
також виділяє інституційний (офіційний) та розмовний (неофіційний) дискурси, але він
відносить їх до жанрів дискурсу, які притаманні всім типам дискурсу (літературному,
філософському, релігійному, політичному, журналістському тощо) [13]
Деякі дослідники класифікують дискурси, беручи за основу тему. Так, наприклад,
Хабермас Ю. виокремлює практичний, критичний та етичний дискурси [пос.по 8: 54].
Міронова Н.Н. виділяє такі види:
– педагогічний, де визначаються суспільні норми поведінки дітей та юнацтва,
– політичний, в якому актуалізується суспільна свідомість,
– науковий, в якому відбувається самоусунення вченого як адресанта заради
об’єктивності викладу,
– критичний, де викладається суб’єктивна критика діяльності людини та інтелектуальних (духовних) продуктів цієї діяльності в різних сферах,
– етичний, в якому висвітлюються питання «доброго» та «поганого»,
– юридичний, в якому аргументуються положення про правові норми,
– воєнний, де викладається тлумачення конфліктів та війн [14: 53-54].
М. Хеллідей характеризує дискурс через параметри «учасники», «тема», «спосіб»
[пос.по: 1: 134]. Під темою дискурсу розуміється сфера соціальної взаємодії, в якій учасники оперують мовою як основним інструментом співробітництва. Учасники дискурсу
беруться у сукупності із всіма статусними і рольовими задачами, соціально значущими
відношеннями, у яких вони задіяні. Спосіб дискурсу є власне функція, що виконується
через використання мови для досягнення певної мети, формально-змістовна організація
тексту, канал його репрезентації (усний чи письмовий), його комунікативна мета (спонукання переконання, пояснення тощо.)
Найбільш оптимальним, на думку Григор’євої В.С. [8], у класифікації дискурсивних
типів є підхід Анісімової Т.В., яка пропонує створити модель дискурсу, що включає стільки
ознак, скільки необхідно для всебічної характеристики дискурсу. Такі ознаки поділяються на три рівні: системний, стратегічний і тактичний. На системному рівні мова йде
про загальні ознаки, які властиві всім без винятку типам відповідної групи. Тут робиться
спроба встановити місце дискурсивних типів по відношенню один до одного. Визначними
ознаками є співвіднесення з типами мовлення за метою висловлювання. Таким чином, всі
типи мовлення можна поділити на чотири класи в залежності від макроінтенції автора: 1)
пізнавальна, евристична комунікація (мета – інформування), 2) регулятивна комунікація
(вплив на співбесідника), 3) експресивна комунікація (висловлення емоційного ставлення),
4) фатична комунікація (встановлення, утримання контакту, закінчення розмови).
На стратегічному рівні встановлюється більш детальна специфіка дискурсу (інформаційного, аргументативного, експресивного, соціально-ритуального), створюється модель
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дискурсу, де зазначаються його загальні ознаки, виділяються підрядні типи. Так, наприклад, до інформаційного типу комунікації відноситься науковий дискурс, а до експресивного – діловий. Ця модель використовується учасниками спілкування у відповідності до
ситуації та мети спілкування.
На тактичному рівні умовна схема наповнюється змістом. Тут розглядаються типова
аргументація, композиція жанру, мовні та стилістичні особливості [8: 54-56].
Ряд науковців розвивають ідеї, подібні до теорії Анісімової Т.В., тобто для класифікації
дискурсів треба залучати комунікативні ситуації. Розмаїття таких ситуацій, в яких відбувається дискурсивна діяльність, породжує, відповідно, різні типи дискурсів. Так, Романов
О.О. визначає такі види комунікації та дискурси, що їх репрезентують: інформативна або
пізнавальна; переконуюча або аргументативна; експресивна, соціально-ритуальна комунікація. Шмельова Т.В. називає інформативні, імперативні, етикетні та оцінні типи мовленнєвих жанрів [пос.по 8:54]). Усі перелічені види комунікації представлені відповідно в
інформаційному, аргументативному, експресивному, соціально-ритуальному дискурсах.
На думку Почепцова Г.Г., метакомунікативні процеси повинні співвідноситись з
тими чи іншими типами дискурсів. А кожен тип дискурсу має свій варіант комунікативної поведінки. Науковець виділяє такі основні комунікативні дискурси: ритуальний,
теле- і радіо дискурс, міфологічний, казковий, тоталітарний та ін. [15].
Отже, виходячи із всього вищезазначеного, можна зробити висновок, що типологія
дискурсу є нелегкою задачею лінгвістів, бо поняття «дискурс» є неоднозначним. Класифікувати його можна спираючись на різноманітні принципи, беручи до уваги різні групи
ознак. Тому, підсумовуючи всі підходи, визначаємо, що типи дискурсу можуть бути виділені відповідно до: 1) жанрової специфіки: науковий, художній, ділової документації,
публіцистичний та ін.; 2)фахової специфіки (або інститутів) – політологічний, мистецтвознавчий, економічний, фізичний тощо; 3) відповідно до типу мовлення (комунікації) – спонукальний, аргументаційний, експресивний, інформаційний тощо.
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Рычкова Л.В., Самойлова И.Ю.
(Гродно, Беларусь)

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР: ЯЗЫКОВАЯ ЭКОЛОГИЯ
ПРИГРАНИЧНОГО ГОРОДА
Статья посвящена проблемам языковой экологии, связанным с системой наименований объектов исторического поликультурного приграничного города Гродно, расположенного в непосредственной близости от Литвы и Польши. Показано, что в наименованиях
используются не только государственные языки (белорусский и русский), а также польский и английский; для оригинальных белорусских наименований используются также латинская транслитерация и практическая транскрипция кириллицы.
Ключевые слова: языковая экология, взаимодействие культур, урбанонимы.
The article deals with language ecology issues connected with the system of urban nominations
used in the streets of pre-border and historically multi-cultural city Grodno situated at the Polish –
Lithuanian crossroads. It is shown that not only state languages (Belarussian and Russian) are used
for objects nomination, but also Polish and English as well as Cyrillic practical transcription
from different languages and Latin transliteration from originally Belarussian names.
Key words: language ecology, cultural crossroads, urban nominations.
Активизация межкультурных контактов отражается на взаимодействии языков, «сдвиге
кодов», повсеместной креолизации речи. Межкультурные контакты способствуют также
© Рычкова Л.В., Самойлова И.Ю., 2009
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«открытиям», связанным с познанием ранее «закрытых» культур, что существенно
увеличивает потребность в новых номинативных единицах. Речь идет не столько о
новых реалиях, которые зачастую заимствуются одновременно с названиями (примером могут служить названия мировых брендов, ранее практически не известных советской действительности), сколько об эмоциях и оценках, свойственных языковой
личности. Именно������������������������������������������������������������
они все чаще становятся одной из форм отражения и интерпретации действительности. Вот почему создание словесного знака как имени «становится фактом психологии и социально-духовной жизни человека, в результате теория номинации сталкивается с непрогнозируемыми по своей природе процессами»
[1:135]. Показательным при этом становится распространение вторичных номинаций. Широко распространенной разновидностью подобных номинаций являются названия, представленные, например, на городских улицах. Именно они в значительной степени формируют языковую экологию города. Изучением языковой экологии
призвано заниматься такое новое интердисциплинарное направление современной
лингвистики, как лингвоэкология. Предмет лингвоэкологии находится в стадии становления, отсюда принципиально разные трактовки сфер ответственности данного
лингвистического направления. Превалирует, к сожалению, узкое понимание лингвоэкологии как науки о культуре речи. Оправданной представляется точка зрения,
наиболее адекватно сформулированная Е.Н.Сердобинцевой: «Лингвоэкология – это
наука о взаимосвязях языка и мышления человека в разных ситуациях всех сфер его
деятельности, о взаимосвязях языка с объективной действительностью, о способности языка влиять на реальные жизненные события» [2:5].
Особый интерес с точки зрения лингвоэкологии представляют, на наш взгляд,
системы номинаций приграничных городов, которые исторически находятся на перекрестках культур. Гродно, языковой экологии которого посвящена данная статья, не
только находится в непосредственной близости от Литвы и Польши, но и является
исконным местом обитания не только белорусов, поляков и литовцев, но и русских,
евреев и татар. Королевский город, в котором находится несколько памятников ЮНЕСКО, Гродно традиционно привлекает большое количество иностранных туристов.
Все вышеизложенное, а также принципиальный полиглотизм горожан, владеющих,
помимо двух государственных языков (русского и белорусского), иностранными языками и языками национальных общностей, проживающих в Гродно и в Республике
Беларусь (не случайно, именно в Гродно каждые два года проходит Фестиваль национальных культур), находит отражение в системе номинаций, представленных на
улицах этого приграничного города.
В центре нашего внимания оказались названия различных организаций, учреждений и фирм. Самую многочисленную группу составили русскоязычные наименования объектов (74 % от всего количества проанализированных названий): «У Тадеуша»,
«У Элизы», «Машенька», «Планета», «Аспиринка», «Алгоритм», «Березка», «Хозяюшка», «Добрый дом», «Умные вещи», «Сонет», «Кино и музыка», «Грация»,
«Триумф» и др. Необходимо отметить, что специфичными для Гродно являются названия, подобные двум первым, отражающие как часто встречающиеся здесь польские имена («У Тадеуша»), так и историю («У Элизы»): названная подобным образом
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парикмахерская находится на улице Элизы Ожешко, названной в честь этой известной
польской писательницы и общественной деятельницы. Именно на этой улице до сих пор
находится дом Э.Ожешко.
Меньшую по численности группу наименований составляют белорусскоязычные названия: «Беларусь» (гостиница); «Верас» (кафе); магазины «Зорка», «Журавушка»; «Кругагляд», «Ранiца» и другие.
Группа наименований, состоящих из иностранных слов или содержащих иноязычный
компонент, составляет около 20 % от всего количества названий: «Нордтрейд»; «Автовита»; «Men классик»; «Stop Line»; «Easy English»; «Startext»; «Big Star» и др. При этом
обращают на себя внимание факты креолизации – смешения кодов («Men классик», «Hotel
Семашко», «ZOO-тема») и использования в наименованиях практической транскрипции
иностранных слов. К примеру, Андеграунд, Ньюлэнд, ДеЖаВю, Метрополис Мон букет и
др. Вероятно, это является свидетельством, с одной стороны, стремления придать особый
колорит, следовать модным тенденциям использования иноязычной лексики в названиях,
а, с другой стороны, желание облегчить запоминание и понимание данной номинации с
учетом того, что не все в достаточной мере владеют иностранным языком.
Обращает на себя внимание использование латиницы в номинациях: Vitek, Velcom,
CORSO COMO, WAT, Sniezhka, Conte Elegant, Gravik, Caparol, ZIKO, Milavitsa. Помимо
иностранных брендов и совместных предприятий, в ряду таких номинаций оказались
собственно белорусские бренды (Conte Elegant, Milavitsa). Полагаем, что наличие подобных номинаций объясняется выходом белорусских предприятий на международный
рынок и их участием в международной торговле.
Использование латиницы в наименованиях других объектов города Гродно (как
правило, магазинов розничной торговли) служит отражением информации о странепроизводителе товара (например, Sniezhka – название магазина стройматериалов, где,
помимо всего прочего, реализуются товары известной польской фирмы лакокрасочных
изделий; CORSO COMO и др.).
В основе создания указанных номинаций лежит ассоциативный характер человеческого мышления, т.е. между некоторыми свойствами элементов внеязыкового ряда устанавливаются ассоциации по сходству или смежности. При этом, на наш взгляд, наблюдается воздействие на подсознательные стереотипы, складывающиеся в обществе.
К примеру, отмечая использование в наименованиях объектов города таких префиксоидов, как техно-, авто-, вело-, мини- и др. (Технопрофиль, Техномир, МиниМаксСервис, Полимикс), следует обратить особое внимание на частое использование в наименованиях префиксоида Евро- (Европлюс, Евросеть, Евротех, Евродекор и т.д). Полагаем,
что таким образом предпринимается попытка воздействовать на стереотип мышления,
т.е. воспользоваться общепринятым представлением о том, что евро-товары и услуги
престижны и высококачественны (ср.: мы разделяем в нашем представлении понятия
ремонт и евроремонт).
Особый интерес представляет вопрос о закодированной в наименовании семантике и
возможных причинах, по которым данный объект был назван именно так, а не иначе.
Рассматривая и анализируя наименования объектов г.Гродно, мы определили, что
основанием для номинации служат: антропонимы; слова-ассоциаты; слова-дериваты;
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непосредственные (прямые) номинации; индивидуальные номинации; внелитературная
лексика жаргонного характера.
Достаточно часто в номинациях распространены антропонимы: София, У Натальи,
У Тадеуша, Элиза, Наола, Алекса, Есения, Ирия, Ирма, Натали, А1ех, Скарлет, ТEDDИ
(сохранены особенности написания номинаций на вывесках) и др. Иногда это имена
владельцев, близких им людей, членов семей. Часто в номинациях используются имена известных людей, практически ставшие нарицательными и несущие в себе какойлибо дополнительный компонент значения, например, Диор. Мы обратили внимание на
то, что при номинации опора осуществляется на женские имена. Вероятно, это связано
с тем, что основными покупателями продукции магазинов или посетителями салонов
(красоты, мод, парикмахерских) являются женщины. Более того, использование редких
для Беларуси имен в названиях объектов Гродно (Есения, Ирия, Ирма и др.), по-видимому,
объясняется желанием быть экстравагантным, ярким, заметным, с одной стороны, и подчеркнуть неповторимость вещей, которые здесь можно найти, с другой.
Слова-ассоциаты в названиях объектов используются для указания на вид продукции, ее качество, отсылку к определенному кругу потребителей. Данные наименования
представляют собой образные высказывания. Например:
Машенька – магазин одежды для детей (суффикс с уменьшительно-ласкательным
значением -еньк- подчеркивает то, что в данном магазине продаются товары для детей);
Знайка – магазин, в котором продаются развивающие игрушки и книги для детей
(в названии содержится отсылка к сказочному персонажу из книги Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе», который отличается от других героев сказки своей
эрудированностью; можно также рассматривать данное наименование как указание на
результат, который будет достигнут после прочтения купленных здесь книг, т.е. ребенок
получит определенные знания);
Умные вещи – магазин современной бытовой техники (в названии выделено главное
качество товара: эти вещи могут выполнять вместо человека сложные операции; возможно, данное наименование может включать такие понятия, как надежные вещи или
современные вещи);
Хозяюшка – магазин бытовой химии (указание на то, что предлагаемый в данном
магазине товар поможет облегчить хозяйке работу по дому);
кафе Романтика – название, вероятно, рассчитано на то, что привлечет посетителей
ассоциациями, которые возникают при слове «романтика» – романтичное настроение,
романтическая атмосфера, созданная живой музыкой;
Орхидея – цветочный магазин;
Мастер – магазин строительных материалов;
Мастерица, Белошвейка – магазины, в которых можно купить всё для шитья и рукоделия;
Кумпячок – мясная лавка;
Кактус, Зелёный мир – торговые точки, где можно приобрести растения, семена и
все для ухода за ними;
4 лапы, Мордашка – всё для домашних питомцев;
Аспиринка – аптека;
Вырастайка, Непоседа – торговые точки товаров для детей.
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По нашему мнению, эти номинации можно признать удачными, т.к. они вызывают
направленные ассоциации, а значит, лучше запоминаются и понимаются.
Наиболее интересную, с нашей точки зрения, группу составляют «слова-дериваты».
Путем аббревиации, усечения основ и т.д. жители Гродно создают уникальные номинации: Фарбхауз, Автомаг, БелДрев, ЮЛАН, Анви, MODLEN и др. Некоторые из них
можно назвать находками:
Ас в компьютерах – Компас (компьютерный магазин);
Чай + Кофе = Чайкоффский (магазин, где можно приобрести различные сорта чая
и кофе).
Следующую группу составляют названия, понимание значения которых не
вызывает трудности, так как компоненты, входящие в их состав, используются в
прямом значении. Мы определили их как «прямые номинации»: «Свадебная мода»
(салон свадебной моды); «Игрушки» (магазин игрушек); «Обувь для всех» (магазин, в котором можно приобрести мужскую, женскую и детскую обувь); «Кино
и музыка» (магазин, в котором продаются CD, DVD, аудио и видеокассеты); «Охотник
и рыболов» (магазин, где можно приобрести все необходимое для охоты и рыбалки);
Электрика, Стройматериалы, Веломотозапчасти, Хлеб, Продукты и др.
Преимуществом таких номинаций является возможность без труда понять, что продается, какие услуги оказываются. Однако такие названия, не вызывая ассоциаций,
эмоций и т.п., хуже запоминаются по сравнению с предыдущей группой.
Индивидуальными мы назвали группу номинаций, использование которых не
ясно с первого взгляда, может объясняться субъективными предпочтениями или
экстралингвистическими причинами. При этом выбор таких номинаций мы не считаем
удачным, т.к. не вполне понятно, что продается в данном магазине. Например, Империя,
Весна, Вариант, Ирис, Анфилада, Невада, Серпантин, Домино и др.
К сожалению, нелитературная и жаргонная лексика все активнее входит в обиход и
уже используется в номинациях. Так, название одной из торговых точек «Блин*даешь*ты
пробовал блин!» уже не вызывают особого негодования и не привлекают внимания
отклонением от норм литературного русского языка.
В результате наблюдений можно сделать вывод о том, что в названиях объектов улиц
города Гродно нашли свое отражение:
1. Ситуация двуязычия в Республике Беларусь и фактическое преобладание русского
языка над белорусским;
2. Культурные предпочтения жителей Гродно как города поликультурного (особенно
ярко это отражено в названиях магазинов);
3. Широкое распространение и использование единиц иностранных языков, преимущественно английского;
4. Некоторые стереотипы сознания.
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ЛІНГВО-КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНІСНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЇЇ
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ У ДИСКУРСІ
У статті мова йде про обґрунтування функціональної моделі діяльнісної ситуації як
когнітивно-мовної одиниці, яка знаходить своє місце, з одного боку, серед традиційних
понять, таких як лексичне, словотвірне, граматичне значення, з іншого боку – у ряді когнітивних структур, таких як фрейм, сценарій, прототип, які активно розробляються у
різних напрямах сучасної лінгвістики. У статті логіко-лінгвістичним аналізом та конкретними дослідженнями доказується, що діяльнісна ситуація може виражатись різними засобами – морфемно-дериваційним, граматичним, семантико-лексичним.
Ключові слова: дискурс, діяльнісна ситуація, учасники ситуації, мовна картина світу.
The article gives the foundation of the functional model of speech activity situation as a
cognitive and lingual unit, which finds its place, on the one hand, among traditional notions,
such as lexical, derivational, grammatical expression, аnd on the other hand, it is in the line of
such cognitive structures as frame, scenario, prototype which are being actively developed in
different directions of modern linguistics.
With the help of linguistic analysis and concrete investigations the article proves that speech
activity situation can be expressed in different ways: morphemic-derivational, grammatical,
lexical and semantic ones.
Key words: discourse, discourse activity, activity-based situation, situation participants.
Одним із центральних принципів дослідження є системно-діяльнісний підхід до
одиниць мови, що уможливлює привнесення когнітивного компоненту, який робить акцент на суб’єкті як ініціаторі своїх дій. Когнітивна лінгвістика, яка виходить з активної,
свідомо-креативної діяльності людини, намагається відповісти на питання: «яка інформація вербалізується в ситуації певного типу», «які структури знань стоять за нею», «для
найменування яких сутностей породжуються слова», «яким чином відбувається зв’язок
між ментальним досвідом у вигляді смислів чи концептів та мовленням» [1:13-14; 2:175;
3; 4:15]. Головними проблемами, які постають перед когнітивною лінгвістикою, є природа мовного знаку, його освоєння та його використання. Вчені зазначають, що інтегративний підхід, який поєднує системний та антропоцентричний підходи, уможливлює опис
функціонування механізмів вербалізації позамовної дійсності. Активну роль у реалізації
© Кремзикова С.Ю., 2009
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останньої відіграє людина, яка систематизує отримані знання у формах понять, концептів, картин світу, фреймів тощо та представляє їх за допомогою вербального коду – номінативних та предикативних одиниць.
Відомо, що когнітивна лінгвістика намагається обмежити свій предмет співвіднесеністю знань з мовними формами та функціями. До завдань когнітивної лінгвістики відносяться: вивчення видів та типів знань, які представлено в мовних знаках, механізм їх добування із знаків (тобто правила інтерпретації); умови виникнення і розвитку знаків та закони,
що регулюють їх функціонування; співвідношення мовних знаків та культурних реалій
[5:24-25]. У комунікативному плані когнітивний підхід спрямовано на мовні категорії, які
актуалізують прояви людського фактору: оцінність, коментаторність, пояснювальність,
евіденціональність, приблизність [6:174]. Когнітивні структури як вид структурної організації знання в пам’яті іменуються по-різному в лінгвістичній літературі: сцена, сценарій,
прототип, фрейм, когнітивна модель, ситуаційна модель, ситуатема тощо.
Найбільше розповсюдження та різноманітне тлумачення отримав термін «фрейм». За
визначенням вчених фрейми це особливі уніфіковані конструкції знання, або схематизації людського досвіду, структура даних, які представляють стереотипну ситуацію [7:54;
8:49; 9:153]. Фрейм тлумачиться як мисленнєвий субстрат вторинного лінгвосеміозису
згідно двох основних своїх властивостей: 1) як цілісне та об’ємне бачення, на базі якого завдяки асоціативним зв’язкам породжується вторинне уявлення; 2) як багатокомпонентна структура, що співвідноситься з певною стереотипною ситуацією. Різновидами
фреймової структури, які вербалізуються знаками, є сценарії чи скрипти – стереотипні
епізоди, що розгортаються в часі та просторі [2:190]. Фрейм становить структуру знань
з будь-якої сфери життя суспільства (соціальні фрейми), ситуації фізико-біологічного,
ментального, психологічного характеру. Як зазначають вчені, концептуалізація фрейму
має багато спільного з дослідженням лексичних полів.
Вважається, що фрейм структурно організується навколо певного концепту і має
властивість визначати та описувати все те, що є найхарактернішим й найтиповішим у
соціумі з його соціокультурними особливостями. Фрейм тлумачиться як структура представлення знань щодо певного поняття, яка включає дані про суттєве, типове та можливе
для цього поняття, що відтворює «ідеальну» картинку об’єкта чи ситуації, з якими людина має справу в дійсності.
Сценарій (сценарний фрейм) включає стандартну послідовність подій, яку обумовлено певною ситуацією. Вчені відмічають, що сценарії описують дії, сцени, події, що мають повністю, або частково ритуалізовану природу (релігійні, військові церемонії, тощо)
[9:154]. Як фрейм, так і сценарій, включають інформаційні структури, які не тільки розповідають про результати, кінцевий стан, вони сповіщають і про попередньо накопичені
знання. Сценарій будь-якої дії включає семантику та референцію, звісно йдеться не про
реальний світ, а про світ, що утворюється людською свідомістю, ментальний світ. Сценарії, на думку вчених, формуються в результаті інтерпретації тексту, коли ключові слова
та ідеї тексту утворюють тематичні структури, які відтворюються в пам’яті на основі
стандартних, стереотипних значень [10].
М. Мінський виділяє наступні рівні сценарної структури, представлені різними фреймами: 1) поверхнево-синтаксичний рівень (структури типу «дієслово+ім’я»), прикладом
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якого може служити структура висловлення (S+V+O+Adv.); 2) поверхнево-семантичний
(значення слів відносно їхніх денотатів); 3) тематичні фрейми, що відбивають діяльність,
портрети, оточення, які організують наше розуміння світу в цілому; 4) фрейми оповіді –
схематичні форми типових оповідань, пояснень та доказів. Відмічається, що фрейми, сценарії й пропозиції, що відносяться до одного типу структурованих концептів, можуть мати
аналогічну структуру.
Щодо ситуації, то вона визначає сукупності соціальних репрезентацій, властивості
формальних об’єктів (фізичного, соціального та суб’єктивного), які здатні впливати на
продукування тексту чи дискурсу [11:93; 12:25]. Дискурс, як вважається, відбиває знання
про дії, події, певний фрагмент світу, що іменується ситуацією. Когнітивна лінгвістика через базову категорію знання дозволяє досліднику оперувати як лінгвістичними так
і екстралінгвістичними чинниками. Когнітивний корелят ситуації (когнітивна модель)
включає знання, що має учасник ситуації стосовно її розгортання, які базуються на його
попередньому досвіді відносно ситуацій такого роду [8:69]. Вчені вказують на те, що
окрім цих знань, у слухача та свідка може бути й інша когнітивна інформація: переконання, погляди або настанови, які відносяться до подібних подій, а крім того, мотивації,
цілі чи особливі завдання, пов’язані з обробкою відповідної інформації. Таку попередню
інформацію вважають пресупозиційною засадою моделі ментального уявлення ситуації
і розглядають як одну з когнітивних передумов її конструювання.
Свідки/слухачі/читачі інтерпретують ситуацію з урахуванням минулого досвіду, для якого були характерними аналогічні ситуації і який може привести до формування загальних
знань. Вважається, що пропозиціональна структура, або пропозиція, виступає як найбільш
розповсюджений спосіб концептуальної організації нашого знання [13:37]. Діяльнісна ситуація, як уявляється, включає не тільки ментальний, значеннєвий компонент, але й формальний,
структурний (розглядається її устрій в двох планах: синтагматичних пропозицій та парадигматичних проекцій), як елементів не тільки внутрішньої структури, але й як конструктивних
складових в організації певного типу дискурсу. Проблема, яка вирішується в дослідженні
діяльнісних ситуацій, стосується того, які когнітивні механізми задіяні в реалізації таких ситуацій, і те, яким чином вони виявляють себе в конкретних мовних явищах.
Предметом розгляду є когнітивні процеси концептуальної інтеграції, що забезпечують
появу в системі мови вторинних номінативних одиниць, які формують певні словотвірні єдності (багатоланкові словотвірні ряди, словотвірні типи, категорії, тощо), так і реалізацію їх
творчого потенціалу в дискурсивній діяльності в ролі учасників ситуацій, що розгортаються.
Зазначимо, що когнітивний підхід дозволяє тлумачити ономасіологічну структуру похідних
слів як структуру знань і отримувати роз’яснення в когнітивних термінах. Вважається, що
ономасіологічні структури похідних слів дають підставу розглядати їх як особливі когнітивні структури, які відбивають знання про відношення між об’єктом та процесом, об’єктом
та ознаками, об’єктом та іншим об’єктом, тощо. Оскільки усі процеси пізнання пов’язані з
певними структурами діяльності, опис різних типів діяльності підпорядкований описові їх
окремих компонентів – учасників діяльності (осіб та предметів), операцій, інструментів або
засобів діяльності, часу та місцю її перебігу, її цілей та результатів.
При аналізі діяльнісних ситуацій з когнітивної точки зору розрізняють: 1) визначення
окремих компонентів діяльності за принципами відмінкової граматики, розмежовуючи при
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цьому суто учасників діяльності та обставини; 2) визначення операцій та дій, які невіддільні від їх учасників, що функціонують у формі певних словотвірних моделей; 3)різного
роду метонімічні визначення та інші тропні визначення (метафори, переноси), які реалізуються в процесі семантичної деривації. У центрі уваги при цьому знаходиться творче переосмислення світу людиною, яке відбиває динамічний розвиток ситуації з усіма трансформаційними процесами та переходом усіх структурних компонентів з однієї позиції в іншу.
Когнітивна концепція мови дозволяє враховувати соціально мінливий характер кодування
лінгвістичної інформації, уможливлюючи формування мовної картини світу.
Мовна картина світу, яка базується на системі представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в
мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, є семіотичним результатом концептуальної
репрезентації дійсності в етносвідомості і пов’язана з історичним часом. Система знань,
зафіксована в мові, вибігає з характерних для даного історичного періоду уявлень про
світ, тому картини світу діахронічно мінливі: подібно тому як змінюються суспільнополітичні, наукові та інші парадигми, змінюється світогляд людини і закодовані в мовних
формах результати пізнавальної діяльності. Певна мовна картина світу співвідноситься
з певним історичним контекстом і базується на системі ключових концептів актуальних
у даному історичному періоді.
Оскільки в різних типах діяльності людини фіксуються та застосовуються різні підсистеми знань, а в мові відбиваються результати сприйняття світу та пізнавальної діяльності людей, в процесі опису діяльнісних ситуацій вивчаються різні типи представлення
інформації за допомогою мовних знаків в залежності від соціального середовища та контексту діяльності. Діяльнісна ситуація, що розгортається в певній соціально-культурній
сфері, вербалізується у відповідному дискурсі шляхом актуалізації ключових концептів
(концептуального ядра значення) за допомогою: внутрішньої форми слова, дериваційних
зв’язків, парадигматичних зв’язків(синонімії, антонімії тощо), асоціативних зв’язків,
стереотипів – регулярно відтворюваних характеристик об’єктів, дій, подій, процесів;
прототипів – як найбільш регулярних категорій та їх найбільш регулярних значень.
Наприклад, когнітивна модель діяльнісної ситуації виробно-обробного типу, яка
вербалізується в діловому, історичному, різновидах художнього дискурсів старофранцузького періоду (зокрема, реєстрах, боргових книгах, віршованих списках, історичних
хроніках), включає різні семантичні категорії (аспекти) об’єктів (учасників), що розглядаються. Дієслова фізичної дії виробно-обробного характеру, які у функції пропозиційного предикату (семантичного примітиву, елемента тлумачення, що повторюється) зводяться до форм дієслова «faire», уможливлюють реалізацію певних актантів. З
них виділено наступні, які заповнюють валентнісні позиції дієслова: об’єкт дії – виріб,
суб’єкт дії – ремісник, виробник; заняття, діяльність, ремесло, професійні вміння, попит,
якість товару; соціальний портрет; соціальний стан (табл. 1).
Прототипом діяльнісної ситуації виробно-обробного типу, який становить її ядро,
є пропозиція «S суб’єкт(виконавець дії) – І агенс інструментальний, (інструмент) – O¹
об’єкт обробки, (первинний матеріал) – V робить (виробляє/обробляє) – O² об’єкт, (що
отримують), продукт, результат» – Х мета (використати, продати). Вербалізаторами ситуації такого типу в дискурсі виступають найбільш регулярні перифрази з дієсловами, що
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називають виробну дію взагалі – faire, oevrer, в яких ім’я суб’єкта виробної чи обробної дії нерідко мотивується іменником, що визначає предмет-об’єкт дії чи її результат:
«Item, ne huichier ne huissier ne puent ne ne doivent faire ne trappe ne huis ne fenestre, sans
goujions de fust ou de fer, …» (Livre des mestiers I, 106); «Quiconques veut estre atachiers
a Paris, c’est a savoir feseres de clos pour cloer boucles»(Livre des mestiers ); «Nus barillier
ne puet ovrer de nul fust se il n’est ses... » (Registres des mestiers). Зазначимо, що в ситуаціях обробно-виробного типу, що розгортаються в діловому дискурсі, вербалізується
один об’єкт – O², коли первинний матеріал – O¹ не знаходиться у фокусі уваги, або два
об’єкти, коли в діловому дискурсі йдеться про усі параметри виконання дії. Наприклад:
«Il puet estre cordier à Paris qui veut, c’est a savoir faisierres des cordes de toutes manieres
de fil, de tell, de poil...» (Livre des mestiers I, 41 ); «Quiconques veut estre ovriers d’estain,
c’est a savoir fesieres de miroirs d’estain, de fremaus d’estain, de aneles d’estain, de mailles
de plon, de menaus de toutes manieres et de toutes autres menues choseites apartenans a plon
et a estain» (Livre des mestiers I, 43).
Факультативними учасниками діяльнісних ситуацій виробно-обробної дії, що реалізуються як показники валентності дієслів фізичної дії, є обставини дії. У розгортанні
ситуацій обробно-виробної дії в просторово-часовому вимірі ділового дискурсу валоризуються обставини часу, місця, способу дії, які нерідко формально та семантично співвідносяться з дієсловом, або іменем діяча, порівняємо : «Nus fevre coutelier ne puet ne ne doit
ouvrer au jour de feste que li conmun de la ville foire, ne par nuit, en chose qui apartiengne
a son metier de coutelerie; quar la clartez de la nuit ne soufist au mestier devant dit » (Livre
des mestiers I, 48 ). «Qui seroit pris… il seroit aussi puni comme cil qui seroit pris mesurant a
fausse mesure»(Coutumes et usages, 1283). Вербалізація концептів однієї ситуації у функціональному ракурсі свідчить про нерозривність когнітивної та комунікативної функцій
мови. Концепти, що вербалізуються, виступають у вигляді, пов’язаних між собою, компонентів, які відбивають різні за природою та рівнями складові в системі мови.
Когнітивна модель ситуації становить певний ментальний образ ситуації, який активізує формат знання, відбиваючи структуровану послідовність дій, дійових осіб і втягнутих у ці дії об’єктів. У такому форматі сконцентровані релевантні для людини властивості фізичного простору і часу. Слово – елемент лексики визначається через реалізації
дискурсу. Слово як одиниця дискурсу встановлює нові зв’язки, входячи до висловлювання певного індивіда. Однак у ситуації, яку відбиває певне базове (прототипове) дієслово, реалізуються не будь-які об’єкти (учасники денотативної ситуації), а тільки ті,
що входять до його валентнісної структури. Вчені звертають увагу на те, що мовні знаки
слугують упорядкуванню реалій за понятійними категоріями, які не притаманні суті та
природі речей. Вони відбивають поняття зовнішнього світу, упорядковують предмети та
поняття у відповідності з тим, що називають «принципом подвійного структурування»
[14:121-122]. Структурування першого рівня передбачає утворення категорій шляхом абстрагування та встановлення ієрархії між ними. Одним із його етапів є представлення
категорій (множини, однини, особистості, якості, кількості, посесивності, детермінації,
та ін.) як мовних універсалій, що не присутні в кожній мові водночас, не відзначаються
однаковими формальними структурами, але утворюють численність можливих структур,
в межах яких кожен елемент займає своє місце. Завдяки структуруванню другого типу,
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що носить внутрішній характер, мова з’являється у вигляді багаторівневих мереж взаємозалежностей.
Ситуації, що реалізуються в дискурсі, відбивають декілька когнітивно-комунікативних
типів: одні з них відносяться до предметно-референтної площини (обробна чи виробна
дія), інші – до комунікативної (мовленнєва дія). Іншими словами, ситуація може бути
безпосередньою, тобто створеною самим фактом мовлення, або опосередкованою,
створеною вербальним контекстом. Смисл діяльнісної ситуації, як лінгво-когнітивної
моделі денотативної ситуації, яка реалізується в дискурсі, представляється її конструктом (валентністю), що визначається вузлом відповідностей (відношень) між ядерним
предикатом та його актантами, а також пропозиціями (логічними схемами реальних
висловлень), що уможливлюють її розгортання в синтагматичному та парадигматичному планах. Певним чином смисл є невіддільним від трансформаційного (дериваційного) процесу, синонімічного перефразування, синонімічних та стереотипних форм вираження. Синтагматична послідовність висловлень (елементарних дискурсних одиниць)
не є вичерпним критерієм організації діяльнісної ситуації, оскільки тільки визнання
парадигматичних проекцій підтверджує її існування. Розуміння діяльнісної ситуації
як певної частини загальної логічної моделі прагматики, уможливлює її тлумачення як
ментальної моделі дійсного (або витвореного) світу, завдяки якій відбувається формалізація різного роду інтенсіональних, епістемічних та інших контекстів мови.
Таблиця 1
Функціональна модель діяльнісної ситуації виробно-обробного
типу в діловому та художньому дискурсах старофранцузького періоду
Модель: «S- V – O¹, – O²»
Учасник
значення
Ремісник
виробник
предметів
Виробник
вид
діяльності
професійна/ дія
виробна,
обробна
дія
соціальний стан
невисокий
ремісника 		
		
		
соціальний
портрет
різна оцінка
в залежності
від дискурсу
		
професійні якості високі
		

форма вираження
– « pannetier, pastissier, cuysinier, gantier, boitier,
cordonnier, chappelier, fustier, cloistrier»
– « pavisseur, imprimeur, fondeur, laveur, crieor,
triacleur, bastelleur, rotisseur, tondeur, brodeur»
– « Mesurer blé, batre le beurre, Coudre manteau,
tailler abitz, Fouller, ouvrer de haulte lice, Tondre
draps, brusler ung porchel, labourer vigne, gardiner
– «je suis nud com ung veau» , «Ny ay de quoy forbir
mes dens» ; «Ou autrement toujours seray povre
homme», «Car tout mestier avra Quant mesniee
croistra»; «En povreté on n’y gaigne plus rien,»
– «Et cil qui sont de touz mestiers Puissent en enfer
trabuchier», «Et qu’il heent et clers et prestres Por
ce me samble mal leur estres.» Nul ne me peult en
ce cas reprouver;»
– «Tant de choses comment je sçay bien faire», «Je
suis parfait en tout art et affaire»; «Bon pannetier»,
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вартість послуг
відповідно
затратам
попит
відповідний
якості, новизні

«Bon hostellier», «Bon chaussetier,»
«Car en moy gist le gibier de science»,
«grant engin, grant entendement, grant sçavoir,
fantasie et memoire»
– «Qu’a petit gaing fault petite despense»
– «Faire chose qui soit tost demandee.»,
– «Feray-je point quelque engin nouveaulx»,
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УДК 811.161.3

Павловская Т.А.
(Баранавічы, Беларусь)
«Трасянка» пры даследаванні
маўленчай сітуацыі ў г. Баранавічы

В статье рассматривается лингвистический статус «трасянки». Подается трактовка «трасянки» в научной литературе. Представлены результаты проведенного в г. Барановичи (Беларусь) социолингвистического исследования по изучению языковой ситуации.
Ключевые слова: «трасянка», социолингвистическое исследование, языковая ситуация.
The article describes the linguistic status of «trasjanka». The scientific view on «trasjanka» is
given, as well as the results of a socio-linguistic research of the language situation in Baranovichi
City (Belarus).
Key words: «trasjanka», socio-linguistic research, language situation.
У сацыяльна-камунікатыўную сістэму горада Баранавічы ўваходзяць як беларуская і руская, так і польская, украінская мовы, а таксама такія прамежкавыя элементы, як «трасянка»,
інтэрферыраванае маўленне, у якіх змешваюцца формы рускай, беларускай літаратурных
моў і формы народных гаворак.
У навуковай літаратуры тэрмін «трасянка» спрошчана вызначаецца як беларускамоўнае
фанетыка-марфалагічнае афармленне рускамоўных марфем, бо для яе характэрны
інтанацыйныя асаблівасці беларускай мовы [1]. «Трасянка – гэта мноства субстандартных
ідыялектаў, якія ўтрымліваюць у розных прапорцыях рысы беларускай і рускай моў» [2:
248]. Іншыя даследчыкі лічаць, што «трасянка» – гэта пераходная з’ява паступовай замены
беларускіх элементаў на адпаведныя рускія, характэрная для маўлення мігрантаў з вёсак. Яна
ўзнікла ў выніку сацыяльнай неабходнасці прыстасавання гараджан да рускамоўнага гарадскога маўлення і ўяўляе сабою набор стыхійных і па-рознаму русіфікаваных індывідуальных
спосабаў выражэння, што вар’іруюць ад аднаго носьбіта да другога і залежаць ад адрасата і
сітуацыі [3].
Сама назва «трасянка» – гэта тэрміналагічная метафара, створаная ў выніку пераносу
зыходнага слова з бытавой сферы, дзе мае значэнне ‘стрэсенае сена з саломай, якое ідзе на
корм жывёле’ [4 (5: 515)], у сферу лінгвістычнай тэрміналогіі. Для азначэння гэтага феномену ўжываюцца розныя спалучэнні і лексемы: «моўная трасянка», «моўная жвачка», «моўны
гібрыд», «моўны сурагат», «моўная хімера», «чаўня» (відаць, з «чаўпня», што ад дзеяслова «чаўпсці» ‘гаварыць абы-што’), «мешаніна», «ламаніна», «тарабаршчына» і інш. Тэрмін
«трасянка» лічыцца суадносным з украінскім тэрмінам «суржик», што азначае ‘сумесь
жыта, пшаніцы, ячменю, аўса або нізкаякасную муку з рознага збожжа’ [5: 277]. Па сваёй
сутнасці з лінгвістычнага пункту гледжання «трасянка» – гэта маўленчы прадукт, які ўзнік
шляхам механічнага змешвання ў розных прапорцыях элементаў матэрыі і формы дзвюх
моў – рускай і беларускай, а «суржик» – рускай і ўкраінскай. «Трасянка» і «суржик» – гэта
кантамінацыя. Поўнасцю атаясамліваць «трасянку» ці «суржик», напрыклад, з піджынамі
© Павловская Т.А., 2009
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або нават крэольскімі мовамі, на думку Г.А. Цыхуна, няма падстаў найперш таму, што ў
дадзеным выпадку гутарка ідзе аб узаемадзеянні блізкароднасных моў, у той час як пры
ўтварэнні піджынаў і крэольскіх моў узаемадзейнічалі звычайна далёкія ў генетычным і
тыпалагічным плане мовы. Таму Г.А. Цыхун вызначае іх як крэалізаваныя мовы ці, дакладней, крэалізаваны варыянт беларускай і ўкраінскай моў [6]. Большасць даследчыкаў лічаць
моўную базу «трасянкі» беларускай. Пры вызначэнні лінгвістычнага статусу «трасянка»
акрэсліваецца і як мова, і як маўленне:
– «трасянка» – гэта мноства стыхійна і па-рознаму арганізаваных індывідуальных
варыянтаў беларускага маўлення [7: 19];
– «трасянка» (у беларускай) і «суржик» (ва ўкраінскай) – гэта стыхійныя і па-рознаму
русіфікаваныя варыянты нацыянальнай мовы.
У абагульненым выглядзе «трасянка» разглядаецца як набор «непісьменных слоў, які
спалучае рускі лексічны і беларускі фанетычны варыянты» [6].
«Трасянка» апісваецца і як разнавіднасць змешанага вуснага маўлення, якое
характарызуецца наяўнасцю элементаў другой моўнай сістэмы [8: 13]. Да беларускай
стыхіі ў гэтым выпадку, як адзначае А.А. Лукашанец, адносіцца:
– пераважна беларускае маўленне з элементамі рускай мовы;
– пераважна беларускае літаратурнае маўленне з элементамі «тарашкевіцы»;
– пераважна беларускае літаратурнае маўленне з элементамі мясцовых традыцыйных
гаворак і г. д.
Пры гэтым навукоўцы лічаць, што неабходна адрозніваць змешанае вясковае маўленне
і змешанае гарадское маўленне, якое фактычна збліжаецца з гарадскім прастамоўем.
Па выніках анкетавання, праведзенага ў беларускім г. Баранавічы сярод прадстаўнікоў
розных сацыяльна-дэмаграфічных слаёў насельніцтва, 761 гараджанін з ліку апытаных
(74,5% ад агульнай колькасці інфармантаў) лічыць, што «трасянка» – гэта сумесь беларускай і рускай моў. Вызначэнне рэспандэнтамі «трасянкі» прадстаўлена на рысунку 1.
Рысунак 1. – Вызначэнне рэспандэнтамі «трасянкі»
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Сярод іншых адказаў «трасянка» падавалася і як сумесь беларускай, рускай і польскай моў, і як сумесь украінскай, польскай і рускай моў і мясцовага дыялекта рускай
мовы, і як змешванне чатырох моў – беларускай рускай, украінскай і польскай моў і
інш. Пры гэтым не адказалі на гэтае пытанне 39 чалавек (3,8% ад агульнай колькасці
інфармантаў).
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LANGUAGE IN THE ASPECTS OF GLOBALIZATION AND CULTURE
В статье речь идет о том, почему и как именно английский язык несомненно стал
наиболее распространенным и самым употребляемым «универсальным» языком в период
глобализации экономики и медиа пространства.
Ключевые слова: язык, уровень владения языком, двуязычие, диалект, носитель
языка, глобализация, бизнес, информация, культура.
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В статті говориться про те, чому і як саме англійська мова безсумнівно стала
найпоширенішою та найуживанішою «універсальною» мовою в період глобалізації
економіки та медіа простору.
Ключові слова: мова, рівень володіння мовою, двомовність, діалект, носій мови,
глобалізація, бізнес, інформація, культура.
The sound is a periodic disturbance in the pressure or density of a fluid or in the elastic
strain of a solid, produced by a vibrating object. It appeared at first and was the basis of every
language. Sounds, letters and words… The language consists of these elements.
Sometimes the term «first language» is used for the language that the speaker speaks best
(his second language then being the language he speaks less well than his first language, etc).
Sometimes the terms «first language», «second language» and «third language» are used to indicate various levels of skill in a language, so that it can be said that a person knows more than
one language at first or second language level. Sometimes the term «native language» is used
to indicate a language that a person is as proficient in as a native inhabitant of that language's
base country, or as proficient as the average person who speaks no other language but that
language. Sometimes the term «mother tongue» or «mother language» is used for the language
that a person learnt at home (usually from his parents). Children growing up in bilingual homes
can according to this definition have more than one mother tongue. The term «mother tongue»
should not be interpreted to mean that it is the language of one's mother. In some paternal
societies, the wife moves in with the husband and thus may have a different first language, or
dialect, than the local language of the husband. Yet their children usually only speak their local
language. Only a few will learn to speak their mothers' languages like natives. «Mother» in
this context probably originated from the definition of mother as «source», or «origin»; as in
«mother-country» or «-land».
In some countries such as Kenya and India, «mother tongue» is used to indicate the language of one's ethnic group (ethnic tongue), in both common and journalistic parlance.
One can have two or more native languages, thus being a native bilingual or indeed «multilingual». The order in which these languages are learned is not necessarily the order of proficiency.
For instance, a French-speaking couple might have a daughter who learned French first, then English; but if she grew up in the United States, she is likely to become more proficient in English.
English is without a doubt the actual universal language. It is the world’s second largest
native language, the official language in 70 countries, and English-speaking countries are responsible for about 40% of world’s total GNP.
English can be at least understood almost everywhere among scholars and educated people,
as it is the world media language, and the language of cinema, TV, pop music and the computer
world. All over the planet people know many English words, their pronunciation and meaning.
The causes for this universality are very well known and understandable. English first began to spread during the 16th century with British Empire and was strongly reinforced in 20th
by USA world domination in economic, political and military aspects and by the huge influence
of American movies [1].
The concept of a Universal Language is more significant only now, in the era of world mass
communication. Before this era Greek, Latin, French were to some extent universal languages,
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though mainly in Europe. By a lucky coincidence due to factors above, English, the Universal
language, is one of the simplest and easiest natural languages in the world. The only other
simple and easy languages are constructed ones.
Of course the concept of easiness is relative, and it depends on which language you know
already. However the concept of simplicity is undeniable: English in an easy language to learn
understand and speak. A complex language such as Hungarian would be a very unlikely candidate for a universal language. English is one of the most analytical languages, with no significant synthetic, fusional or agglutinative characteristics.
There are other languages that are quite simple and synthetic, with almost no verb conjugation, no declension, such as Asian languages like Thai and Chinese, but they are written with
complicated scripts and are tonal languages. However if Chinese were to be written with the
Latin alphabet, it could potentially become a universal language.
There are other strong languages that, due to population and economic power, could be
universal languages, but they have a number of disadvantages when compared with English.
Some examples:

•

Japanese: has a very regular verb but also a very complicated script.

•

Chinese: no conjugations or declension, but a very complicated script and tones.

•

German has many more inflections than English.

•

The major Romance languages, such as French, Spanish and Portuguese, have fewer
inflections than most of languages, but their verb conjugation is very complicated.

•

Russian has both complex verb conjugations and numerous noun declensions.

In conclusion, it is lucky for us that our universal language is the simplest and easiest, even
though that simplicity and easiness weren't the reasons that lead English to that condition.
And now I’m going to stick my neck out here a bit and predict that no matter how many
millions of pounds the government spends on language learning in the next few years; very few
students will come out of it with the ability to negotiate business deals in Mandarin Chinese,
German or Spanish. Of course with China looming there is a distinct sense of having ‘to do
something’, especially on the language front: «UK businesses will be severely hampered.» (QCA)
«The language gap will lead to a trade gap.» (CILT) [3].
Why the panic? Do we really need languages? Firstly, let’s get absolutely clear about the
needs; foreigners learn English because it is the language of international business. Ironically,
our advantage and language learning dilemma is that we already speak English! Does this mean
there is no need? Of course not. In business, just a few polite words to your counterpart in his or
her language, are a very welcome sign of goodwill, and might give you that edge of competence
which could mean the difference between making and breaking a deal.
The increasing mobility of people, goods, and information has driven a powerful trend toward
cultural uniformity and the extinction of local languages. But languages that have young people,
business, and government on their side are alive and thriving.
Globalized economics and media are changing the face of culture around the globe, reducing
the number of languages that humans speak. As the world economy becomes more integrated, a
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common tongue has become more important than ever to promote commerce, and that puts
speakers of regional dialects and minority languages at a distinct disadvantage. In addition,
telecommunications has pressured languages to become more standardized, further squeezing
local variations of language [4].
Over the past 500 years, as nation states developed and became more centralized,
regional dialects and minority languages have been dominated by the centrist dialects of
the ruling parties. Cornish has given way to English, Breton to French, Bavarian to High
German, and Fu-jian-wa to Cantonese. Linguists concur that minority languages all over the
world are giving way to more dominant languages, such as English, Mandarin, and Spanish,
among others. The realities of commerce and the seductive power of world pop culture are
placing pressure on speakers of minority languages to learn majority languages or suffer the
consequences: greater difficulty doing business, less access to information, etc.
These pressures are inducing a rapid die-off of languages around the world. Languages
have been disappearing steadily, with 3,000 of the world’s languages predicted to disappear
in the next 100 years. According to the United Nations Environment Program, there are 5,000
to7,000 spoken languages in the world, with 4,000 to 5,000 of these classed as indigenous,
used by native tribes. More than 2,500 are in danger of immediate extinction, and many
more are losing their link with the natural world, becoming museum pieces rather than living
languages [4].
Futurists have noted this loss with no little despair, for significant, culturally specific
information may disappear along with a language. For instance, knowledge about unique
medicines and treatments used by aboriginal groups could be lost forever if the language
used to transmit that information is banned by a majority culture.
The common wisdom is that globalization is the wave of the future, and in many respects
this is undeniable. However, swept up in this conventional wisdom is the notion that languages
and cultures will simply cease to exist, and people will instead choose «global» cultures and
languages that will transcend boundaries.
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ЗАФІКСУЙМО ЧАС...

У роботі розглянута проблема вживання різних українських числівників і прийменників для позначення моментів часу на основі застосування статистичного та аналітичного методів науки термінології. Подані рекомендації щодо вживання відповідних
зворотів.
Ключові слова: час, числівник, прийменник, статистичний метод, аналітичний метод.
В работе рассмотрена проблема употребления разных украинских числительных и
предлогов для обозначения моментов времени на основе применения статистического
и аналитического методов науки терминологии. Даны рекомендации по употреблению
соответствующих оборотов.
Ключевые слова: время, числительное, предлог, статистический метод, аналитический метод.
In this work the problem of different Ukrainian numerals and prepositions, describing time
moments, is investigated on the basis of combination of both statistical and analytical methods
of the terminology as a science. Recommendations on use of such turns of sentence are given.
Key words: time, numeral, preposition, statistical method, analytical method.
Розвиток української літературної мови вимагає критичного опрацювання ніби вже
й звичних зворотів, які вживаються на позначення тої чи іншої реалії. Як слід означувати українською мовою різноманітні моменти часу? Питання не таке просте, як це може
здатися на перший погляд. Не забуваймо, що властивості часу не залежать від того, в
яких одиницях (тобто в якому масштабі) ми його вимірюємо: чи в наносекундах, чи в
годинах, чи то в тисячоліттях. А от чи адекватно відображаються в мові ці особливості
плину часу? Справа ускладнюється ще й тим, що в різних стилях сучасного мовлення
(художньому, діловому, офіційному, науковому тощо) перевагу віддають то кількісним,
то порядковим числівникам. Зокрема, в телефонній довідці (принаймні донедавна) та у
вокзальних оголошеннях за годинами закріпився кількісний числівник, а в радіомовленні чуємо порядковий. Тому такий звичний для багатьох мовознавців підхід – звичайне
собі відстежування практики вживання – виявляється малоефективним: адже на користь
кожної форми можна навести безліч прикладів. Зокрема, так робив і відомий письменник
Борис Антоненко-Давидович у статті «Непорозуміння з часом» [1:218], активно цитуючи
класиків української літератури. Але ж хіба можна виробити чіткі та переконливі рекомендації щодо грамотного вживання тих чи інших «часових» числівників без глибоких і
всебічних аналітичних міркувань? Авторитетна думка [1] не була підкріплена науковим
аналізом, і з часом ці непорозуміння тільки поглибились.
Так, у художніх творах нерідко трапляються вирази «о такій-то годині». Так нас одноманітно «заокали», що декому (наприклад, на радіо) починає здаватися, буцімто в мові
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й немає інших і кращих зворотів. Щоправда, не завжди зрозуміло: це авторський текст чи
редакторська правка? Крім того, автори не розтлумачують, що означає «о шостій годині»:
це приблизно шість чи приблизно п’ять? Воно й не дивно: для художнього твору година
туди, година сюди великого значення не має. А от в офіційному, діловому та науковому
мовленні точність куди важливіша – тому красне письменство тут не може бути єдиним
орієнтиром. Непогано було б і прислухатися до думки фахівців – насамперед представників природничих наук, – які в своїй професійній діяльності мають справу з різноманітними
моментами часу.
Отже, проблема вимагає застосування методів термінології як науки (див. [2,3]). Нагадаємо, що статистичний метод полягає лише у фіксуванні наявних мовних конструкцій і
тому не може претендувати на логічну довершеність і наукову остаточність. Аналітичний
же метод передбачає дослідження правильності даного явища. Якщо обидва методи подають одне й те ж правило – його слід рекомендувати до впровадження. Лише так ми можемо
убезпечити наш правопис від не надто продуманих змін і від аж надто революційних перетворень – які, як відомо, користі не додають.
Саме з таких міркувань і розглядалася проблема часу в [2,3], а також на наших лекціях у
Державній академії керівних кадрів освіти та в Міжрегіональному інституті вдосконалення вчителів. Хотілося б, щоб українці принаймні замислилися над змістом різноманітних
мовних засобів для опису часових моментів, які дозволяє утворити наша мова, і наскільки
вдалим є те чи інше формулювання. А це вимагає і того ж часу, і деяких зусиль над собою.
Втім, далеко ще не всі сучасні фахівці та зацікавлені володіють згаданим підходом і прагнуть як слід заглибитися в суть справи. Зокрема, автор [4] всього лише наводить приклади
зі своїми улюбленими порядковими годинними числівниками, надто не обтяжуючи статтю
належним аналізом. Бо так. Звичка – друга натура. Але ж самий тільки перелік власних
уподобань і науковий підхід – це не одне й те ж. Не забуваймо, що звички – хороші слуги,
але погані пані. Так, нашій мовознавчій науці необхідні авторитети – і Борис АнтоненкоДавидович, і Євгенія Чак, і багато інших знавців слова. Але навіть найшанованіша особа –
це все-таки людина, яка має свої сильні та слабкі сторони і навіть може іноді помилятися.
У нас є багато відомих і кваліфікованих мовознавців, але, як випливає з нескінченного
серіалу під назвою «Сага про український правопис», жоден із них не може похвалитися
всезагальним визнанням. Це й не дивно: за часи репресій генофонд України зазнав істотних змін не в кращий бік. Вижили ті, хто не дуже «висовувався» чи зумів пристосуватися.
Дехто ж гайнув за кордон – та хіба можна в чужомовному оточенні зберегти те тонке відчуття мови, яке формується, розвивається і підтримується тільки в рідному середовищі?
Отже, немає у нас такого сучасника, до якого прислухалися б усі без винятку дійові особи
мовознавчої толоки – як би нам цього не жадалося.
Може, хоч серед класиків знайдеться такий безумовний авторитет? Скажімо, Шевченко? Але ми добре знаємо, що в його творах іноді трапляються слова та звороти, що не
вкладаються в норми сучасної літературної мови. Хоча б «Укра́їна» (із наголосом на «а»).
Застерігав від бездумного повторювання таких форм і відомий сучасний мовознавець Святослав Караванський. У статті «Мовні віруси» в «Літературній Україні» від 27 квітня 2006
року [5] читаємо: «Помилковий ужиток Шевченком «чужому научайтесь» мовознавець
Олена Курило розцінює як ляпсус».
28

Подібна критика аж ніяк не применшує величі видатного поета, який фактично
сформував літературну українську мову. Але мова розвивається, удосконалюється,
і далеко не всі колишні форми є прийнятними на сьогодні. І такий розвиток мови є
можливим саме тому, що авторитет наукового аргументу має пріоритет перед авторитетом класика (чи навіть академіка). Принаймні повинен мати. Платон (і Коцюбинський) нам друг, але істина дорожча. Не забуваймо про це.
А чим запекліше, чим емоційніше ми нав’язуємо суспільству мовні правила, які
відображають далеко не найістотнішу сторону української мови та ще й не мають під
собою міцної наукової основи, тим більший спротив це може викликати. А таке несприйняття може містити загрозу не лише для якогось одного формулювання, а й для
всієї мови – згадаймо лише нещодавні прагнення деякої частини нашого суспільства
надати російській мові статус державної. Суспільство реагує на подразники відповідно до відомого у фізиці принципу Ле Шательє – Брауна: кожна система прагне
зменшити вплив зовнішніх чинників, які діють на неї. Просто-таки історичний матеріалізм у дії.
Отже, кожна дія викликає протидію. Принаймні створює сприятливі умови для
виникнення такої. І якщо ця дія є емоційною, неврівноваженою – то й протидія матиме такі ж ознаки. І якщо ми хочемо допомогти своїм противникам – треба робити
більше необдуманих і незважених кроків. І навпаки: якщо дія базується на глибокому аналізі, серйозному науковому підході – протидія, найвірогідніше, буде такою
ж виваженою і толерантною. Отоді й може народитися наукова істина як результат
боротьби протилежностей. А якщо аргументи чи вчинки мають під собою солідну
наукову основу – така позиція дуже сильна, і їй важко протиставити щось антиукраїнське.
Тому ще більшу цінність для науки має його величність аргумент. Отже, спробуймо ще раз поглянути на проблему часу саме під таким кутом зору. У цій статті ми не
просто переберемо фразеологічні конструкції на позначення часу, вживані в українській та інших мовах, а й проведемо їх логічний, порівняльний і семантичний аналіз,
і сформулюємо рекомендації щодо їх виправданого вживання.
У більшості випадків українські порядкові числівники означають, що даний
проміжок ще триває: третій день (минуло два), двадцяте століття (закінчилося
дев’ятнадцять), дві тисячі перший рік (минуло дві тисячі), перша хвилина (ще не
спливло жодної). У Грінченка читаємо: «Ой сплю годину, сплю і другу, а вже повертає та на третю» (див. [1:219]). А вираз «м’яч забито на останній, дев’яностій хвилині зустрічі» означає, що гра (триває 90 хвилин) ще не закінчилась і гол зарахований.
Отже, заміна кількісного числівника (означує закінчений часовий проміжок) на похідний від нього порядковий (означує незакінчений часовий проміжок) спотворює
зміст поняття.
До того ж, такої «виняткової» порядковості чомусь набувають лише годинні часові проміжки, а всі інші – які вимірюються мікросекундами, секундами, днями, місяцями, роками, століттями тощо – чітко й послідовно підлягають цьому правилу.
Ось чому так впадає в око нелогічність виразу «десята година десять хвилин», де закінчений годинний проміжок описується порядковим числівником, а хвилинний – кількісним.
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Це виглядає ще абсурдніше, якщо згадати, що годину тому вживався той же числівник: «десять хвилин на десяту»…
А спробуймо знайти логіку в такій оповідці: «Заснувши десь опівночі, хворий спокійно проспав вісім годин. Коли пішла дев’ята година його сну, він раптово прокинувся.
Годинник показував … восьму з хвостиком» (???). То скільки ж повних годин проспав
наш багатостраждальний герой: сім, вісім чи дев’ять?
Тому вирази типу «у Києві двадцята година», «о дванадцятій тридцять п’ять» і сприймаються так неоднозначно. І наражаються на доволі масовий спротив.
Основні світові мови означують години кількісними числівниками. Зокрема, в англійській: «six o’clock» (шість годин) – а не «sixth o’clock» (???). Те ж саме у французькій,
іспанській, італійській, еллінській (грецькій) та інших мовах.
Втім, в угорській мові існує паралельна форма з порядковим числівником при годині
– але вираз «п’ятнадцята сорок п’ять» там означає «сорок п’ять хвилин на п’ятнадцяту»,
тобто чотирнадцять сорок п’ять.
А з якими ж прийменниками можуть сполучатися часові числівники?
У цій функції переважно вживається прийменник «у (в)»: у цьому столітті (році,
місяці), у цей день, у цю хвилину, в цю мить, у четвер, навіть у лиху годину, а також
уранці, вдень, увечері, вночі – а ще всі вирази зі складними сполучниками типу «у той
час як». Часто можна почути також: «у якій годині?». Та й у слові «вчасно» закріпився префікс «в». У науковій літературі також уживається «у (в)»: положення тіла в
просторі і в часі. Тобто перебування в певному моменті часу описується, як правило,
прийменником (префіксом) «у».
Звернімо увагу на те, що прийменник «о» в українській мові маловживаний, і його
застосування практично обмежується лише описом годинних проміжків часу (переважно
в художній літературі). Звідки ж узявся такий дивний прийменник? Може, від «об»? Але
останній вимагає від доповнення знахідного відмінка: спіткнутися об поріг, битися об
заклад тощо. З іншого боку, «о» – так само, як і «в» («у») – пов’язується з місцевим відмінком. Тому теза про походження «о» від «об» видається не надто переконливою. «О котрій
годині» – це, очевидно, калька з польської, спровокована акустичною схожістю звуків «о»
та «у». Але ж бездумне запозичення сусідських зворотів – не найкращий вибір. Скажімо,
в тій же польській мові прийменник «о» має значення, які відповідають українським «з»
та «про»: «o smaku» – зі смаком, «o tym» – про те. Цей прийменник характерний також для
російської мови, і при перекладі на українську йому відповідають прийменники «про»,
«з»: «Сказка о царе Салтане» – «Казка про царя Салтана», «чудище о семи головах» –
«чудовисько з сімома головами». Отже, скалькованому звороту «о такій-то годині» відповідає український «із такою-то годиною». Теж не годиться – адже вислів «зустрінемося з
шостою» звучить доволі кумедно. Зустрічаємося ми не «з» певним часом, а «у» певний
час. Ось яким підступним виявився цей польсько-російський прийменник «о».
Недарма Шевченко в поемі «Причинна», позначаючи час, уникає зворотів із прийменником «о»: «на ту пору, в таку добу». (Зауважимо, що в першому випадку відчутна
редакторська правка: прийменник «у» має поєднуватися з недоконаною формою дієслова, а доконана форма вимагає прийменника «на». Тобто «виглядати» можна лише «у ту
пору», а «на ту пору» можна лише «виглянути»). Та й Іван Франко у своєму творі «Boa
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constrictor» вживає в такому випадку прийменник «у»: Та в тій хвилі почувся страшний
лускіт кам’яної стіни, розірваної динамітом.
Ну, і як же тоді відповідати на питання «котра година»? Якщо означена година ще не
виповнилася – вживається порядковий числівник: десять хвилин на першу, пів на восьму.
Зауважимо, що така ситуація трапляється найчастіше – а саме вона й вимагає порядкового числівника, який формально добре узгоджується з питальним займенником «котра».
Якщо ж виповнилося ціле число годин – уживається кількісний числівник: чотирнадцять
годин рівно, нуль годин десять хвилин.
Поряд із кількісним числівником можна вживати й порядковий (це синонімічна форма),
додаючи одиницю до повного числа годин – як в угорській мові. Так, наприклад, вираз «сімнадцята двадцять» семантично тотожний вислову «шістнадцять годин двадцять хвилин».
Є ще один цікавий варіант відповіді на згадане питання, який добре узгоджується
з канонами української мови і може вживатися замість невиправданого «шістнадцята
двадцять» тоді, коли шістнадцять годин уже виповнилося. У випадку, коли йдеться якраз
про завершений проміжок часу, в українській мові часто трапляються конструкції з прийменником «по»: «по закінченні – новини», «зустрінемося по перерві» і т.д. Отже, третій
варіант означування цього моменту часу – двадцять (хвилин) по шістнадцятій.
Ще не переконалися, читачу? Тоді звернімося до класики. Ну, хоча б до російської –
адже у нас дуже полюбляють порівнювати норми української мови саме з російською. «А
кой тебе годик?» – запитує некрасовський герой (відчуваєте, як ця фраза перегукується
з українською: «котра година?»). І чує у відповідь: «Шестой миновал». Отже, для позначення закінченого проміжку часу порядковий числівник вимагає уточнення: «миновал».
І узгодження з питальним словом є («кой – шестой»), і немає плутанини в означенні
часу. Росіяни тут послідовні: у них немає такої плутанини і в годинах – чого, на жаль, не
можна сказати про українців. Правильно було б на питання «котра година?» відповісти:
«шоста минула» (якщо це 6:00). Але, певно, якась напівграмотна бабця забула додати
слово «минула» – і ось маємо таке «правило» української мови, яке нас тільки заплутує.
А якщо ми не любимо російську класику? Тоді згадаймо нашого Шевченка: «Мені
тринадцятий минало»... Це те ж саме формулювання, яке означує такий же часовий
проміжок. Якщо перенести це на години, то «минає тринадцята» – це, скажімо, 12:59.
«Тринадцята година» – це і 12:10, і 12:30, і 12:50. А момент «13:00» – це «минула тринадцята (година)» або «виповнилася тринадцята (година)». Тому, якщо комусь хочеться
означити, наприклад, момент часу «10:00» словом «десята (година)», то не слід забувати
про важливе дієслово «минула» (або «виповнилася»).
А як відповідати на питання «коли»? У дві години десять хвилин, у чверть на десяту,
по двадцятій (тобто у двадцять годин, або о двадцять першій годині). Вузьковживаний
(бо чужомовний) прийменник «о» найдоцільніший лише при означуванні половинних
проміжків часу: о пів на шосту, опівночі.
І нарешті, коли ми «визначаємо» і коли «означуємо» час?
Як показано в [6], слову «визначати» відповідає англійське «determine», тобто синонімами до нього є «виміряти», «фіксувати», «досліджувати». Значить, визначаємо час
за допомогою секундоміра чи хронометра. З іншого боку, слову «означувати» відповідає англійське «define», тобто синонімами до нього є «описувати», «окреслювати». Дати
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означення (дефініцію) – це описати словами (і саме тому відповідний член речення має
назву «означення», а не «визначення»). Отже, за допомогою числівників ми не «визначаємо» час, а означуємо його.
Таким чином, означення часу – одна з тих показово «складних» проблем українського правопису, яка може бути успішно вирішена за допомогою методів науки термінології.
На цій основі різні тенденції в називанні часових проміжків можна поєднати, не втративши нічого з надбань української літературної мови – яка включає в себе не лише художній, а й офіційний, діловий і науковий стилі. Наука, як то кажуть, не веде до бука – а веде
вона в цивілізовану й освічену Європу. І наскільки вдало ми будемо підтримувати імідж
української мови як однієї з найрозвиненіших світових мов – залежить лише від нашої
доброї волі та нашого ж здорового глузду.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
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(Луганськ, Україна)

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОВОЗНАВЦЯ
І РОЛЬ ЗВУКОВОГО МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ
У статті аналізується формування семасіології на тлі еволюції мовознавства, представленої рядом лінгвістичних парадигм. Відповідно, пропонується використати поняття свідомості й диференційованої на різновиди моделі світу. Побіжно визначається
роль і місце у процесі пізнання звукового мовлення.
Ключові слова: свідомість, повсякденно-побутова модель світу, наукова модель світу, лінгвістична парадигма, семасіологія.
Formation of semasiology on the bacgraund of linguistics evolution, whіch is represented
by a number of linguistic paradigms, is analysed in the article. Accordingly, it is considered
wise to use a concept of awareness and differential model of the world. The role and the place
of sound speech in the process of cognition is also identified.
Key words: awareness, daily-living model of the world, linguistic paradigm, semasiology.
В статье анализируется формирование семасиологии на фоне эволюции языкознания, представленного рядом лингвистических парадигм. Соответственно, предполагается использовать понятие сознания и дифференцированной по разновидностям модели
мира. Мимоходом определяется роль и место звуковой речи в процессе познания.
Ключевые слова: сознание, повседневно-бытовая модель мира, лингвистическая парадигма, семасиологи.
Не претендуючи на універсальність і обов`язковість, автор ставить за мету звернути увагу на неусталеність і з нею зв`язану невисоку кваліфікацію багатьох дисертаційних досліджень у галузі мовознавства, наголосивши на необхідності знання понятійнотермінологічного апарату й дослідницько-операціонального апарату різних лінгвістичних
парадигм – від описового мовознавства до когнітивної лінгвістики.
Під цим кутом зору, нарешті, актуалізується питання про надання гуманітарним дисертаційним дослідженням проблемного характеру, бо скоординовані столичними академічними координаційними радами теми дисертацій і затверджені експертними радами
фактично під егідою тих же академічних установ у складі ВАК дисертації в основному
реферативні. Мабуть, саме тому уже чується, що у найближчій перспективі докторські
дисертації захищатимуться як спеціально визначені й обгрунтовані проблеми на основі відповідних доповідей, а не за формально визначеними вимогами текстами на сотні
сторінок. Очевидно, у зв`язку з реорганізацією наукової атестації набуде проблемності й
кандидатська дисертація.
© Зеленько А.С., Зеленько О.А, 2009
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Найлегшим розв`язком питання було б визнати, що абсолютна більшість захищених
дисертацій – не наукові дослідження, а поверхові більше чи менше аматорські описи з якогось питання і кваліфікувати першу роботу науковця як магістерський реферат, передавши
його захист вузівським ученим радам. І це тим більше, що статус магістратури в аспекті
науковому й освітньому фактично не визначений. Для багатьох вузів функціонування магістратури – хіба що додатковий канал забезпечення платних освітніх послуг при низькому
рівні навчального процесу, бо значну частку необов`язкового факультативного контингенту становлять працюючі та ті, хто в декреті. Зрозуміло, постане потреба при уточненні
статусу магістратури посилити вимоги й уточнити права й обов`язки випускників.
Лише здається, що розв`язують питання про надання проблемності дисертаційному
дослідженню уже декларовані вимоги щодо визначення актуальності, мети, предмета,
об`єкта, наукової новизни дослідження, сформульовані у постанові ВАК України від 15
січня 2003 року за номером № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».
Здається, не викликає сумніву, що оформлення проблемності дисертації реалізується
на основі засвоєної здобувачем методологічної бази, яка у завершеному вигляді оформляється у процесі підготовки й складання кандидатського екзамена з філософії. Мабуть,
доречною є під цим кутом зору зарубіжна практика підготовки й захисту дисертації доктора філософії фахівцями різних галузей науки. Методологія й теорія дослідження, на
нашу думку, має реалізуватися в аспекті визначення лінгвістичної парадигми. Здається,
на це орієнтує автор підручника з проблематики сучасної лінгвістики О.О. Селіванова.
Аналіз мовних одиниць і їх компонентів реалізувався поки що асистемно. Прийшла
черга здійснити це строго системно, як синхронічно (що вже започатковано лінгвістичним структуралізмом), так і діахронічно – генетично, чи когнітивно. Класична наївна
синтетична структуралізація з часом змінилась структуралістською формальною. Саме
тому нами береться до уваги те, що історія мовознавства трактується як еволюція лінгвістичних парадигм.
У своїй поки що рукописних розвідках («Близькі й віддалені перспективи у мовознавстві, зокрема в україністиці», «Про становлення семасіології в україністиці») нами
прослідковується еволюція становлення семасіології, визначаються класичний інтуїтивний, схоластичний мікроструктурний структуралістський і постмодерністський когнітивний етапи теоретичної і прикладної лексикографії. Тут же відзначається, що саме
структуралістами була зроблена безуспішна спроба розв`язати кінцеву проблему автоматичного перекладу, яка потім підсвідомо постала також безуспішною проміжною проблемою укладання автоматизованого тематичного тлумачного тезауруса. Здається, лише
ці проблеми (якщо не зважати на всю формалізовану північноамериканську дескриптивну лінгвістику) спрямували мовознавство на нинішню когнітивну лінгвістику. Отже,
наголосимо, що саме під кутом зору нині визначеної кінцевої прикладної мети сучасного мовознавства – розв`язати проблему автоматичного перекладу й проміжку – укласти
автоматизований тематичний тлумачний словник стають зрозумілими й усі попередні
формалізовані спроби американських дескриптивістів, пошуки чотирьох елементів академіком М.Я. Марром, примітивів А. Вежбицького, констант Ю.С. Степановим, корпускул В.А. Широковим.
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Аналіз еволюції семасіології, яка орієнтується на дослідження значення, допомагає
також зрозуміти процес становлення мови як засобу вираження свідомості і спілкування
спілкування. Це реалізується на основі аналізу структуралізації мовної системи.
Констатуємо, що ручна (мова жестів та міміки) складалась у процесі перетворення
наочно-дійового мислення у конкретно образне підсвідоме осмислення на основі взаємодії ментального й почуттєвого компонентів. З часом підсвідоме конкретно-образне
мислення протягом сотень тисяч років в епоху неандертальця формує звукову мову й
усю систему мистецтв та виділяє повсякденно-побутовий ритуал. Звукова мова стає
універсальним засобом вираження й виформування підсвідомої свідомості. На основі
звукової мови підсвідомо, але цілеспрямовано, по-різному співвідносячи ментальний
та почуттєвий компоненти, формуються комп`ютерні й інтернетівська мови. Еволюція
структуралізації свідомості виявляє себе в аспектах змісту й форми, тобто визначення структуралізації філософсько-психологічних та лінгвістичних категорій, бо сучасні
лінгвістичні парадигми синтетичні. Філософське витлумачення лінгвістичної проблеми
значення нами усвідомлено реалізується через залучення основних положень сучасної
психології, зокрема інтериорізації Л.С. Виготського, підсвідомості З. Фрейда, співвідношення системи й хаосу синергетики тощо. Усе те органічно об`єднується авторами
й формує обгрунтовувану ними цілісну концепцію різновиду когнітивної лінгвістики
синергетичний детермінізм. У розвідці він пунктирно витлумачується на основі двох
останніх авторських монографій [2; 3]. У зв`язку з цим лінгвіст продуктивно використовує запозичені з філософії та психології категорії моделі світу, мислення, емоції, волі
тощо. До речі, нині активно вживана у мовознавстві категорія значення сформульована
як єдність позамовної дійсності і позамовного звука ще Л.С. Виготським-психологом.
Діалектичне розуміння розвитку свідомості людини, на яку опираються автори, базується на суперечності майже безкінечно зростаючого ментального і фіксованого рецепторами почуттєвого, конкретного щодо часу і місця дискретного людського, відповідно
конкретизованого конкретно-образним мисленням, що фіксується природною структурою організму людини, у вигляді образів, предметів, явищ. Трикомпонентна свідомість з
почуттєвим компонентом стала наслідком складної взаємодії ментальних закономірностей (які не сприймаються рецепторами), і почуттєвих, що також є наслідком взаємодії
ментального й почуттєвого (емоційного). Наявні рецептори дають змогу через них як
проміжні заохочувальні віхи розвивати ментальне, що постає закономірностями взаємодії організму людини з природним середовищем.
Методика лінгвістичного аналізу базується на знанні й умінні оперувати різними
парадигмальними категоріями, зокрема й авторськими-лінгвістичної парадигми, диференційованої за різновидами моделі світу, зокрема структури значення мовної одиниці,
структури лексичного значення і т.д.
Ускладнюючись у процесі кількісного збагачення та якісного упорядкування, структуралізація все більше й більше навіть у контрольних для рецепторів точках втрачає
контрольованість названої взаємодії через послаблення впливу рецепторів, що сигналізують про характер діяння середовища на організм. Він послаблюється аж до втрати
відчуття первинних колишніх генетично зумовлених чи підсвідомих елементів цієї взаємодії організму людини з природою, але виявлюваних на сучасному етапі у тварин та
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епізодично виявлюваних у людей-екстрасенсів, ворожбитів, мольфарів, волхвів, шаманів
тощо. Під цим кутом зору на особливу увагу заслуговує типологія вивчення поведінки
тварин і фіксованих мистецтвом у давніх людей, найперше фольклором, повсякденнопобутових ословеснених (і в комплексі усього протомистецтва) моделей світу.
Якщо генний несвідомий обмін інформацією відносно сталий, будучи матеріально закріплений генами, то соціально-психологічний підсвідомий за допомогою ідеальних знаків, зокрема й звукової мови, – фактично безмежний завдяки опосередкуванню зв’язку
ідеальної взаємодії як сукупності закономірностей організму з середовищем з мовним знаком як єдністю матеріального й ідеального. Підсвідомо безпосередньо через почуття природний світ і соціальне явище сприймаються людиною цілісним образом у вигляді різних
видів мистецтв з різними «мовами мистецтва». Людина з конкретно-образним мисленням
здатна підусвідомити на сучасному етапі на основі конкретно-образного мислення свої потреби і свою взаємодії з природним середовищем і навіть неусвідомлені природні генетично зумовлені потреби і всю у цілому чи дискретно виділену її частину взаємодії людини як
істоти-тварини з природним середовищем. Перше фіксується у фольклорі, а потім у художній літературі уже вторинно. Друге – у ритуалах народів на початковому етапі становлення
людини, звичаях, обрядах, залишкових елементах світобачення у протомистецтві, синтезованому і фіксованому опосередковано вторинно у художній літературі.
Дуалістичне витлумачення матерїї як єдності субстанції й енергії (інформації, знання) дає змогу розрізняти мовну одиницю (фонему, морфему, лексему, синтаксему і т.д.)
в аспекті аналізу субстанції та відповідну лінгвістичну (граматичну морфологічну, граматичну синтаксичну, лексичну і т.д.) категорію в аспекті енергії (інформації, знання).
Категорія акумулює відомості про закономірності функціонування саме субстанціональної одиниці певної підсистеми. До речі, зумовленість мовної категоризації позамовною
утверджує І.В. Дудко, яка наголошує на ролі дієслова у граматичній категоризації моделі
світу, підкреслює безпосередній зв`язок граматичної категоризації з когнітивною діяльністю людини, бо в реальному світі є передумови граматичних явищ [1, 231], й констатує
що частини мови з притаманними їм категоріями є проекціями у світ об`єктів навколишньої дійсності [1, 231], що одним з основних завдань сучасної лінгвістики є виявлення
способів граматичної категоризації в мові, оскільки граматичні категорії є найважливішими базовими фрагментами мовної картини світу [1, с. 232]. Аналіз дієслів у процесі
вивчення трансформування предикативної парадигми у парадигматично-синтагматичну
супроводжується перетворенням статичної системи мови у синхронії у динамічну діахронічну, власне відбувається перетворення синхронічного дослідження у діахронічне
на основі зближення з когнітивною лінгвістикою. Усе те реалізується через диференціацію моделей і виділення у них категорій та концептів. Отже, методологія й теорія мовознавчого дослідження якнайтісніше переплітається з питанням про сутність інформації
в аспекті класичної філософії і сучасної інформатики. Констатуємо безкінечний у своїх
змінах у часі й просторі субстанціональний Всесвіт. Його безкінечність сприймається
дискретно повторюваною субстанцією у вигляді ритмів.
Еквіваленти інформації у процесі природного відбору формували несвідомий генетичний код, тоді як знаковий компонент закономірностей підсвідомої взаємодії людського організму з природним середовищем надбудовував над ним мовний (ручної мови та
звукової мови) код.
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Отже, синергетичний детермінізм, як і вся когнітивна лінгвістика, дає змогу сприйняти як реальність трансформування номінативних одиниць у предикативні мовні одиниці
(категорії) на основі визнання трикомпонентної свідомості з трикомпонентним мисленням
(наочно-дійовим, конкретно-образним, понятійним), почуттєвим компонентом і волею та
витлумачення матерії як єдності субстанції та енергії (інформації, знання). У такому разі
стане зрозумілою еволюція мовознавства від аналізу підусвідомлюваних щодо витлумачення взаємозв`язків статичних мовних одиниць до статичної переважно номінативної парадигматично спершу лексичної підсистеми, трансформованої спочатку у парадигматичну дієслівну, а потім парадигматично-синтагматичну предикативну систему мови у цілому. Саме
на другому, постмодерністському етапі становлення семасіології учені зосереджуються на
конотативному (почуттєвому) компоненті, спершу лексичної, а потім інших підсистем.
Автором розвідки помічено, що асоційований з синергетикою індетермінізм утверджується постмодерністською когнітивною лінгвістикою, яка витісняє схоластичний детермінізм описового мовознавства. Завдячує це зверненню до конотативного (почуттєвого) компонента значення мовної одиниці (категорії). Відбувся перехід від інтуїтивного схематизму
описового мовознавства та визначеного лінгвістичного структуралізму з його абсолютизацією предметного значення до невизначеної предметно-конотативної структури значення у
мові. Про нерозуміння цієї взаємодії нашими попередниками свідчать сторінки підручника
з сучасної лінгвістики О.О. Селіванової, де йдеться про конотативне значення [5, 86 – 89].
Емоція опосередковується психічно, точніше психолого-соціально. Пізнається ж на
основі вербального вираження елементів свідомості. Відповідно емоція може бути сприйнята й відтворена, зокрема й вербально. Останнє робиться з більшою чи меншою повнотою. Фіксоване вербально назване явище називають експресією, а наявність його у мовних
одиниць – експресивністю. Конотативний компонент актуалізує звернення мовознавців до
ономастики, фразеології, епістолярію та мемуарної літератури.
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ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ О ТВОРЧЕСТВЕ М.И. ГЛИНКИ ДЛЯ ТАЙВАНЬСКИХ
СТУДЕНТОВ-СЛАВИСТОВ
Опрос, проведённый в мае 2008 года в трёх вузах Тайбэя, показал большой интерес тайваньских студентов к русской культуре. В статье излагаются некоторые
результаты опроса, задачи и структура лекции-концерта о творчестве М.И. Глинки
как лингвокультурологического занятия.
Ключевые слова: русская классическая музыка, русский язык как иностранный.
The survey, conducted in May 2008 at three universities of Taipei, has espoused the great
interest of Taiwanese students to Russian culture. This article will present some results of the
survey, as well as the tasks and structure of the lecture-concert as a linguoculturological class
about M. Glinka’s work.
Key words: Russian classic music, Russian as foreign language.
Опитування, проведене в травні 2008 року в трьох вищих навчальних закладах Тайбею, виявило велику зацікавленість тайванських студентів у російській культурі. У статі викладені деякі результати опитування, завдання та структура лекції-концерту про
творчість М.І. Глинки як лінгвокультурологічного заняття.
Ключові слова: російська класична музика, російська мова як іноземна
В 2008/09 учебном году на факультете славянских языков Государственного университета Чженчжи в столице Тайваня Тайбэе начат обучающий эксперимент по систематическому использованию произведений русской вокальной музыки в преподавании русского языка как иностранного. Русская вокальная музыка рассматривается здесь
как компонент в освоении русского языка иностранцами через освоение культуры.
Более того, вокальные произведения трактуются с позиций лингвокультурологии как
полноценный учебный материал, позволяющий изучать и явления социокультурные,
и собственно языковую материю, а также формировать и развивать речевые умения и
навыки учащихся в разных сферах речевой деятельности.
Предваряя обучающий эксперимент, в мае 2008 года на предмет выявления мотивации
был проведён анкетный опрос 454 студентов, изучающих русский язык в трёх вузах Тайбэя.
Среди причин выбора русского языка для изучения 65,4% из числа опрошенных указали
на интерес к русской культуре, 47,1% – на интерес к русской музыке (в анкете можно было
указать любое количество ответов из предложенных 14). Большое внимание в анкете уделялось музыкальным интересам и занятиям студентов и рефлексии относительно ценнос© Потапенко Т.А., Сянлинь Е., 2009
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ти русских песен для изучения языка. Выяснилось, что 97,1% информантов любят музыку,
86,2% в свободное время любят слушать музыку, 82,8% любят петь на родном языке, 57,7%
играют на музыкальных инструментах, 41,2% имеют музыкальное образование. Русскую
музыку слушают 83,7%, поют русские песни 49,8%, но и то и другое происходит не часто.
Русские песни нравятся 80,4% информантам. Лекционно-практический курс по русской
музыке выразили желание посещать 78,4% процента из числа опрошенных. Полученные
результаты дали дополнительный стимул для начала обучающего эксперимента.
Первым экспериментальным занятием стала открытая лекция-концерт «Глинка…– живой родник всей русской музыки» (Асафьев), состоявшаяся 1 октября 2008 года. Почему
именно с творчества Глинки начался эксперимент? Михаил Иванович Глинка – первый
русский композитор-классик, чьё творчество глубоко народно, чьи произведения отразили не только современную ему эпоху, но, созданные гением, сохраняют красоту и широко исполняются в настоящее время. Глинка оказал огромное влияние на всю русскую
музыкальную традицию. Имя Глинки является прецедентным для современных носителей
русской культуры. В опросе, проведённом в 2003-2004 году в нескольких городах СевероЗапада России, из 520 носителей русской культуры разного возраста 171 человек, или
32,9%, вспомнили имя Глинки. С произведениями М.И.Глинки русские школьники знакомятся в каждом классе восьмилетней школы [1]. В то же время имя и произведения Глинки
практически не знакомы тайваньцам, изучающим русский язык. В вышеуказанном опросе, отвечая на вопрос о русских композиторах, только 12 человек, или 2,6%, назвали это
имя. (В средней школе тайваньцы имеют возможность познакомиться с произведениями
П.И.Чайковского, поэтому его имя назвал 261 информант, или 57,5%. В памяти подавляющего большинства опрошенных это единственное имя русского композитора).
Лекция была объявлена открытой для всех желающих, и на неё приглашались
студенты-бакалавры первого-четвёртого курсов. Такой разнородный по уровню владения
русским языком состав слушателей потребовал проведения именно лекции-концерта.
Цель лекции-концерта – поддержать и усилить мотивацию тайваньских студентов
к изучению русского языка, увеличив их эстетический опыт знакомством с шедеврами
русской классической музыки.
Цель определила задачи и формы представления материала. При подготовке и
представлении материала решались задачи двух типов: обучающие задачи и риторические задачи.
Задачи обучающие.
1. Представить разножанровый музыкальный и биографический материал.
2. Показать место М.И.Глинки в современной русской культуре.
3. Показать связь творчества М.И.Глинки с русской народной и мировой музыкой.
4. Показать творчество М.И.Глинки на фоне эпохи.
5. Показать связь произведений М.И.Глинки с русской литературой.
Задачи риторические.
1. Сделать произносимый материал понятным максимальному числу слушателей, для
этого упростить речь и в необходимых случаях дать перевод на китайский язык.
2. Использовать разные каналы восприятия – слуховой и визуальный.
3. Использовать разные виды речевой деятельности – аудирование и чтение.
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4.

Учесть фактор быстрой утомляемости при восприятии на слух иностранной
монологической речи.
5. Учесть почти полную новизну учебного материала и отсутствие прямых ассоциаций
с известными фактами русской и родной культуры.
6. Чередовать вербальную часть лекции с музыкальной.
7. Приготовить раздаточный материал с переводом терминов и их объяснением
на родной язык, а также текстов вокальных произведений со словарём к ним и
подстрочным переводом.
8. Активизировать внимание слушателей вопросами и краткими заданиями при
прослушивании музыкальных произведений.
9. Провести чёткий хронометраж при подготовке лекции–концерта и выдерживать
темп при её проведении.
Материал существовал в трёх формах: аудио, видео и на бумаге как раздаточный.
Вербальный материал был представлен в речи лектора и в письменной форме небольшим вступительным словарём, дефинициями терминов и текстами романсов со
словниками, комментариями к ним на русском и китайском языке. Тексты романсов были
даны с подстрочным переводом. Речь лектора включала биографические, культурноисторические и музыковедческие сведения.
Музыкальный материал наряду с вокальными и симфоническими произведениями
Глинки содержал также народную музыку и шёл в такой последовательности:
1) увертюра к опере «Руслан и Людмила» – оркестр Мариинского театра (на перемене
перед началом лекции);
2) русская народная песня «Кудрявчик молодой» – хор им.Пятницкого;
3) русская народная песня «Калина с малиной» – хор им.Пятницкого;
4) колокольный звон, фрагмент из фильма «Тихие омуты» (видео);
5) церковный распев – мужской хор (видео);
6) романс «Не искушай» – оперные певцы Ольга Гурякова и Даниил Штода (видео);
7) романс «Баркарола» – Даниил Штода (в быстром темпе) и Ольга Гурякова (в
медленном элегическом темпе) (видео);
8) краковяк из оперы «Жизнь за царя» – балет Большого театра (видео);
9) романс «Я помню чудное мгновенье» – солист Большого театра Роман Муравицкий
(видео);
10) «Вальс-фантазия» (фрагмент);
11) романс «Жаворонок» – Ольга Гурякова (видео);
12) марш и танцы в замке Черномора из оперы «Руслан и Людмила» – оркестр и балет
Мариинского театра (видео);
13) «Арагонская хота» – Государственный ансамбль народного танца И.Моисеева;
14) увертюра к опере «Руслан и Людмила».
Зрительный материал: статичный – 32 единицы (рисунки, фотографии, картины,
карикатуры), динамичный – 12 единиц (фрагменты оперных спектаклей, концертов, художественного и документального фильмов).
Отсроченный контроль был осуществлён через месяц. Студенты на факультетском
сайте в Интернете высказали своё мнение о лекции-концерте. Музыка Глинки понра40

вилась всем, были названы разные особенно впечатлившие произведения. Первокурсники выразили огорчение, что мало поняли в речи лектора; четверокурсники поняли
практически всё. Лекция дала новые знания и вызвала желание больше узнать о русской
музыке, лучше знать язык. Приведём несколько цитат из отзывов студентов разного
уровня подготовки:
•
•
•
•

•

•

«Мне понравились оперы, представленные преподавателем в лекции. Но не мог
непосредственно понять, о чём речь, очень жалко» (Линь Юй Минь, 1 курс);
«Музыка разных жанров одна за другой – просто пиршество. Но без переводчика
не могла глубже понять ее, жалко!» (Чень Гуань Жу, 1 курс);
«В лекции я получила новое, особое для меня знание. Было очень полезно!
Особенно, когда потом на занятии попалась статья о Глинке, она сразу стала ближе
мне и понятнее» (Цзень Вэнь Юй, 4 курс):
«Моя мать – профессиональная скрипачка. Я тоже играю на скрипке и часто
слушаю классическую музыку, но до лекции знал о Глинке очень мало. На лекции
понравились его произведения, особенно романсы «Жаворонок» и «Не искушай».
Раньше знал только романсы Шуберта. Оказывается, и Глинка сочинял хорошие
романсы. В целом лекция мне понравилась, представленная музыка очень хорошая,
на русском языке в общем все было понятно. …я бы хотел услышать лекцию о
народных и бардовских песнях… Или лекции о композиторах советского времени
начала ХХ века, которые, может быть, по политическим причинам, мало знакомы
здесь, и это жалко. Еще слышал о Хачатуряне как авангардном композиторе, тоже
интересно больше познакомиться с его музыкой». (Чжен Сюань Шао,4 курс);
«До лекции не слышал музыку Глинки, потому что особо не интересовался
классической музыкой. Пошёл на лекцию по Глинке просто потому, что это
композитор русский, хотел больше знать о нём. Из произведений, представленных
на лекции, запомнились «Жаворонок», «Баркарола» и «Марш волшебника
Черномора» из оперы «Руслан и Людмила». Было бы хорошо, если можно было
больше узнать о творческом пути Глинки, времени, когда он сочинял какоето произведение, его мотивации и т.д.» (Сяо Ли Жун, магистр I года Института
России);
«Я редко слушаю классическую музыку, и на лекции много музыки Глинки
впервые слышала. Музыка Глинки разнообразная, и мне больше всего
понравился «Вальс-фантазия»… Еще «Баркарола» понравилась, это тоже лёгкая
и весёлая музыка. Текст её также полюбился. Лёгкая музыка с красивыми
словами создала такую атмосферу, как будто я стою на берегу реки и вижу
прекрасный пейзаж. Мне кажется, музыка Глинки хорошо передаёт смысл,
который поэт хотел выразить. Музыка и текст песни соответствуют друг другу.
Музыка оперы «Руслан и Людмила» тоже произвела на меня впечатление. В
общем, музыка Глинки мне понравилась!» ( Ян Тин-Тин, магистр 3 года).

С октября в учебных группах всех четырёх курсов проводятся практические занятия
по русским песням XX века.
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Таким образом, проведённый в мае 2008 года опрос тайваньских студентов показал
их большой интерес к русской культуре и наличие некоторых знаний в области русской
музыки; первое занятие лекционно-практического курса по русской вокальной музыке –
открытая лекция-концерт о творчестве М.И.Глинки, хорошо принятая слушателями, – позволяет надеяться на повышение мотивации студентов при использовании в обучении языку
русских вокальных произведений.
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УКРАЇНСЬКА КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВІ ПЕРСОНАЛІЇ
(сонати для скрипки і фортепіано Євгена Іршаї)
Цей композитор говорить своєю
власною мовою,
спираючись на музичні традиції різних часів –
від романтизму до ХХ століття.
Ця музика звучить
надзвичайно свіжо.
В.Вестон.
В статье дается характеристика творчества современного русско-словацко-украинского
композитора Е. Иршаи (1951). На примере двух его скрипичных сонат начала 2000-х годa
определяются основные тенденции камерно-инструментального стиля композитора.
There is a characteristic of the creation of the modern Russian-Slovak-Ukrainian
composer Evgeny Irshai (1951) in the article. Taking his two Sonatas for Violin and Piano
of the beginning of the year 2000 as an example for analysis the main tendencies of his
chamber-instrumental style are defined.
Друга половина ХХ ст. стала визначним етапом у розвитку жанру сонати для скрипки
та фортепіано в творчості українських композиторів, про що свідчить як кількість написаних за цей час творів (близько 70 сонат), так і різноманітність індивідуальних композиторських стилів, заснованих на активному творчому засвоєнні традицій1. Початок ХХІ
ст. збагатив жанр української скрипкової сонати ще низкою нових талановитих творів.
Це, зокрема, Шоста (2001), Сьома (2003) та Восьма (2006) сонати визнаного майстра
камерно-інструментального жанру Ю.Іщенка, соната молодого київського композитора В.Журавицького (2003), соната «With the questions» голови Закарпатської організації
НСКУ В.Теличка (2007)2, дві сонати Є.Іршаї (2001, 2004). Ці твори з великим успіхом
звучать на форумах СКУ, фестивалях «Київ-Музікфесту», записані на диски.
Ім’я Євгена Марковича Іршаї – композитора, піаніста, педагога, доктора музики, лауреата премії Яна Беллу, – добре відоме на сьогодні в країнах Європи, в США
Дослідженню фактурно-жанрових особливостей тематизму та проблем виконавського інтонування сонат для
скрипки та фортепіано українських композиторів 70–90-х років ХХ ст. присвячений ряд публікацій та кандидатська дисертація автора статті. Матеріалом для узагальнення стало більше сорока творів різних періодів розвитку
жанру, у тому числі, сонати В.Бібика (№1 тв.71), Ю.Іщенка (№1–6), В.Сильвестрова (Соната «Post Scriptum»),
М.Сильванського, В.Птушкіна, М.Скорика (№2), Є.Станковича («Sonata piccola»), О.Щетинського [6–9].
2
Про сонату В.Теличка «With the Questions» див. статтю автора в «Мистецтвознавчих записках», Вип.14. – К.:
Міленіум, 2008. – С.10–16 [9].
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та Японії. За походженням і освітою (1951 р. народився в Ленінграді, в Ленінградської консерваторії здобув освіту на фортепіанному та композиторському факультетах)
Є.Іршаї міцно пов’язаний з російською музичною культурою, але за місцем проживанням (з 1991 р. мешкає у Словаччині, де викладав у консерваторії м. Банска Бистриця, а з
2000 р. і до тепер – в Академії музики та виконавських мистецтв у Братиславі) та своїми
постійними творчими зв’язками – також зі Словаччиною та Україною: він є членом спілок композиторів Росії, Словаччини та України. Як піаніст Є.Іршаї концертував в Іспанії,
США, Болгарії, Угорщині, записав декілька компакт-дисків з творами Баха, Моцарта,
Бетховена, Шопена3.
У творчому доробку композитора більше 100 творів4 різних жанрів: камерноінструментальна, вокальна, хорова, симфонічна музика, музика до кінофільмів тощо. Твори Є.Іршаї постійно виконуються на міжнародних фестивалях в Росії, Україні, Польщі,
Естонії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Австрії, Швейцарії, Італії, Японії та США. У відгуках
вітчизняних та зарубіжних критиків підкреслюється тісний зв���������������������������
’язок композиторського стилю Є.Іршаї з традиціями російської музики (Мусоргського, Рахманінова, Шостаковича,
Прокоф’єва, Шнітке), його майстерність у побудові форми, продуманість тематичної роботи, сильна виразна емоційність [1, 2, 5, 10, 11]. Приїзди Є.Іршаї на фестивалі в Україну завжди стають резонансними подіями концертного життя, але ще дуже мало відображаються
в нашій критичній пресі [5]. Не має, на жаль, серйозних досліджень композиторської
творчості цього яскравого митця, художньо багатогранної особистості5.
У ряді своїх статей з проблем філософії мистецтва, розмірковуючи про відношення
художника до творчості, Є.Іршаї пише, що в сучасному мистецтві віддається пріоритет
техніці, технології, новим засобам звуковидобування (а в інтерпретації – технічній
досконалості і безпомилковості), аніж почуттям, високим ідеалам чи концепції,
заснованій на глибині людських переживань (виділення моє – Т.О.). Розділяючи думку
А.Шенберга і всупереч немодній сучасній тенденції не говорити про свої почуття при
створенні музики, композитор висловлюється за необхідність переживань, за змістовність,
концептуальність мистецтва, в якому техніка повинна бути лише виражальним засобом:
«Все життя треба вчитися чомусь новому, щоб не потонути в інерції та рутині, але для
мене це (техніка, тобто) було завжди (на жаль!) лише засобом для висловлювання» [2,
c.79]. «Серце повинно зблизитися з головою» – наводить автор знамениті слова Оноре де
Бальзака [4, с.174 – 175].
У даній статті мова піде про дві сонати для скрипки і фортепіано Є.Іршаї, написаних
композитором у 2000-х роках. На створення сонат композитора надихнула багатолітня
Дискографія: Evgeny Irshai. Piano. Mozart. Beethoven. Chopin. SOZA BIEM. 1996.
Балет «Дон Жуан, або любов до геометрії», концерти для фаготу з оркестром, «In space of love» – концерт для
скрипки з оркестром, «Quotations» концерт для фортепіано з оркестром, «Hard Shabes» – тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано, «Missa pro liberi» для змішаного хору a’capella, «Діалоги з Лігеті» – для двох фортепіано,
вокальні цикли, твори для хорів, струнного квартету, фортепіано, дитяча музика, музика до кіно-відеофільмів та
спектаклів. Дискографія: Hard-Shabes, Evgeny Irshai. Kassak Centre for Intermedia Creattivity. 2004.SOZA BIEM;
Omni tempore. Evgeny Irshai. SF 00412131.Bratislava. 2004.
5
Є.Іршаї проявляє себе не тільки як музикант, але й як живописець з дуже своєрідною манерою письма, його
роботами захоплюються любителі живопису Австрії, Чехії, Росії, Великої Британії, Угорщини, композитор має і
неабиякий літературний та публіцистичний талант.
3
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творча співдружність з одним з кращих сучасних словацьких скрипалів – Міланом Палем, в дуеті з яким автором записані практично всі його скрипкові твори, а також твори
Моцарта, Бетховена, Гріга.
Назва Першої скрипкової сонати Є.Іршаї (2001) – Соната Едварду Грігу для скрипки та фортепіано (Sonata for Edvard Grieg for violin and piano). У цій присвяті твору великому норвежському композитору акцентується і шанобливе ставлення автора до
класичної музичної спадщини і у певній мірі, мабуть, співзвучність їх мистецьких кредо.
У чому ж їх спорідненість?
Твору властиві граничні за глибиною і накалом почуттів емоційні стани: драматичні,
трагедійні – і трепетно-ніжні. «Терасоподібність» емоційно-динамічних планів в сонаті
нагадує стиль музики епохи барокко, але психологічна глибина контрастів – від музики ХХ ст. Соната за формою одночастинна, але тематично і образно її умовно можна розділити на два великі розділи, які контрастують між собою темпово (швидко –
повільно) і динамічно (f – p), та вкорочену репризу. Тематизм наскрізний, що набуває
різних темброво-регістрових модифікацій, висвітлюючи різні свої грані.
Соната починається на високому емоційному «градусі» – з великого скрипкового соло,
умовно назвемо його скрипковою каденцією6, жанрова основа тематизму якої, – пристрасна, запальна коломийка. Це стихія пружного ритму і токкатної фактури, основна тематична
фігура побудована на остинатній повторності, в якій вчувається настійливість замовлянь
магічного обрядового дійства. Особлива електризуюча роль синкопи – затриманої (залігованої) четвертої шістнадцятої (Приклад №1):

Надзвичайна цілеспрямованість, насиченість думки, постійне зростання напруження, доведення його до надвисоких емоційних рівнів, до точок максимальних афектів
створюється за рахунок утримання високого динамічного рівня, ускладнення скрипкової
фактури, розширення її діапазону (поява подвійних нот, складних арпеджованих побудов, стрибків). Слухаючи жагучо-темпераментну гру скрипаля М.Паля, який буквально
викресає вогонь з інструменту, блискуче передаючи мужню й гордовиту інтонаційноритмічну природу коломийки, виникають безпосередні асоціації з образами кінофільму
«Тіні забутих предків». Тут стає зрозумілою присвята Грігу, музиці якого, зокрема його
скрипковим сонатам, властиве поетичне втілення народного танцю.
У цьому великому вступному розділі ми спостерігаємо образний конфлікт між партіями інструментів ансамблю, що полягає в разючій фактурній відмінності, в інтонаційному протиставленні: з одного боку, динамічно й фактурно «перевантаженої», сповненої
Каденційність підкреслюється тотальною фактурно-тематичною перевагою у цьому великому вступному розділі
сонати скрипкового матеріалу над фортепіанним, відсутністю тактового поділу, що властиво імпровізаційному
стилю каденцій. Умовність же цієї назви у даному випадку пояснюється наявністю паралельного розвитку матеріалу у фортепіанній партії (окремі вкраплення поодиноких регістрово-розпилених окремих звуків, коротких акордових реплік фортепіано), лаконізм якої водночас ще більше підкреслює лідируючий характер скрипкової партії.
6
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драматичного накалу, безперервного розвитку, емоційного «перехльосту» партії скрипки
– партії фортепіано, сухуватій, раціоналістичній, ударно-шумовій, з іншого. Чи не приховав тут композитор як вдумливий художник певну світоглядну, філософську інтригу?
Чи не міститься тут вічна смислова теза «Я і світ»? Можливо, те саме особистісне «Я»
виражається в партії скрипки, а «світ» – байдужий, холодний, жорстокий, безжалісний,
іронічний, – в партії фортепіано? Конфліктний інтонаційний комплекс партії фортепіано
підкреслює самотність головного героя.
Вінчає процес становлення «коломийкового образу» у першому розділі третє проведення теми коломийки (ніби третій куплет), але в партії правої руки фортепіано. Тема тут
набуває нової образної якості: до неї додаються два нових тематичних шари – важкий поступ октав в партії лівої руки фортепіано і матеріал мовно-декламаційного складу (інтонації жалоби, стогону, глісандовані трьох октавні зойки відчаю), що скандується секстами у
скрипки. Весь матеріал підпорядковується чіткому метру – вперше у творі з���������������
’являється визначений тактовий розмір 4/4. Тривожно-пульсуюча токкатна коломийка ніби затискається
між двома жорстко ритмізованими тематичними пластами. В ладовому відношенні (зменшена октава d–des – лад Шостаковича) і за характером трагедійного накалу епізод нагадує
стиль музики Д.Шостаковича7 [2, c.33]. Тема секстами у скрипки взагалі сприймається як
цитата з симфонічної творчості великого майстра [Приклад №2]:

У другому такті цифри 1 – нова несподівана образно-інтонаційна трансформація: в точці здавалося б найвищого емоційного нагнітання (1т. після ц.1) у фортепіано
з’являється легка танцювальна мартелятна фактура, що сприймається як стильовий дисонанс, зіткнення високого і буденного. Але крізь цю удавану веселість знову настійливо
«проростають» попередні теми, приводячи до тотального tutti, ffff, feroce, – кластерної
осі в ритмі основної теми (коломийки).
Після другої хвилі і ще однієї кульмінаційної точки, ще більш могутнішої за попередню (ремарка Feroce) несподівано наступає тиша, довга генеральна пауза. Не порушуючи
тиші, а лише підкреслюючи її, ррр у фортепіано виникає остинатна вісь розмірених терЯк зауважував О.Должанський, лади .Шостаковича представляють, у порівнянні з відомими нам ладами, ряд
ладів з пониженими окремими ступенями. Прагнення до пониження ступенів, тобто наближення їх до нижньої
тоніки і віддалення від верхньої тоніки – ось основний структурний принцип цих ладів. Ці лади у Шостаковича
набули великого значення і чітко оформилися тоді, коли він став писати музику трагічного характеру. Це – лади,
що містять у собі можливості великого трагічного напруження [2, с.33 ]
7
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цій f-as чвертями. Так починається умовно друга частина сонати – сфера тихих і прозорих звучань (Dolce, 8 такт 9 цифри). У цьому епізоді з великою майстерністю знайдені
зовні прості й водночас вишукані колористичні засоби для втілення глибокої ніжності,
затьмареної печаллю і тривогою. За стилем фактури цей музичний фрагмент нагадує
зосереджено-трепетні остинато з повільних частин бароккових концертів, арій (згадаймо, наприклад, адажіо Марчелло), і надалі у фортепіано чудовою класичною алюзією
виникає типово аріозний матеріал – плетиво секундних інтонацій-зітхань. Особливо
вдалою знахідкою є pizzicato скрипки у поєднанні з трепетністю ритмічного рисунку,
яке скрипаль М.Паль виконує дуже м’яким торканням струни, чим створюється відчуття
проникливої теплоти і ніжності [Приклад №3]:

У невеликій, але стрімкій дзеркальній репризі сонати (36 тактів), всі теми проходять
у стисненому вигляді. Вражає своєю драматургічною несподіваністю фінальний фрагмент: 16 тактів ударів метроному у супроводі прозорих фортепіанних кластерів – ніби
биття оголеного серця…
Філософсько-емоційний підтекст Сонати для скрипки та фортепіано «Ненависть» (2004) Є.Іршаї сам формулює у своєму коментарі: «Ненависть, заздрість, обман,
зрада – ось те, в чому змушений жити кожен день, кожну секунду і, коли вже немає більше сил удавати, що все в порядку, коли відчуваєш, що все це тебе душить і відчуваєш у
цьому оточуючому тебе бруді краплі людей, яким ти вірив і яких приймав за приятелів,
не залишається нічого іншого, як тільки доповзти до туалета, засунути два пальці до рота
і виблювати… тільки, щоб вижити… тільки, щоб вижити… Після ненависті приходить
пустота…» (з передмови до диску)
У цій літературній програмі виражена палка, гостро-емоційна реакція автора як людини, його відраза до низьких, брудних проявів людської природи. Другій скрипковій сонаті Є.Іршаї властиві подібні принципи драматургічної побудови, образного складу, тематичного розвитку, що й Першій сонаті композитора: одночастинна за формою (умовно
дві контрастні частини з короткою репризою), палка й пристрасна за емоційним тонусом,
що виражається у пануванні ритму як головного образного і формотворчого фактору, у
майстерності побудови великих епізодів пристрасної, на єдиному диханні і на гранично
високому динамічному рівні музики, у використанні різноманітних тембральних барв
(регістрових, артикуляційних). Весь широкий спектр засобів виразності спрямований
для створення гостро гротескових образів – образу дикого, шаленого танцю, який виснажує, руйнує внутрішню гармонію людини [приклад №4].
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Філософським центром сонати є лірична друга частина сонати – Meno mosso, динамічний (до рррр), темповий, емоційний спад. Згадаймо програмну ремарку автора: «Після
ненависті приходить пустота…» Стан внутрішньої зосередженості, статики, медитативності (нагадує ліричні епізоди музики А Шнітке). Якщо у першій частині в партіях обох
інструментів панує токкатна фактура, ударні, часом жорсткі прийоми звуковидобування
[приклад №4], то у цьому розділі твору вперше починає співати скрипка, нагадуючи
своєю наспівною кантиленою, iнтонаціями lamento – аріозний стиль. З великою трепетністю композитор змальовує стан безкінечної ніжності, душевної теплоти і вразливості.
Центр другої частини (цифра 30) – епізод тихих звучань, пауз, звуко-зображальних прийомів. Композитор використовує різноманітні тембральні засоби обох інструментів для
імітації шумів, зітхання дзвонів, віддалених розкатів грому, моторошних завивань вітру.
Соната Є.Іршаї «Ненависть» достойно вписується в галерею відомих «бурлесок» ХХ
ст. – Р.Штрауса, Б.Бартока, М.Регера, С.Прокоф’єва, Р.Щедріна, Д.Шостаковича. Традиція бурлески яскраво намітилися і в скрипкових сонатах сучасних українських композиторів: М.Скорика, В.Птушкіна, М.Сильванського, Ю.Іщенка [6]8.
Отже, в розглянутих нами двох сонатах для скрипки і фортепіано Є.Іршаї, можемо
визначити деякі характерні риси його композиторського стилю
Високий етичний підтекст музики, концептуальність, сплав класичних європейських
традицій і всіх засобів виразності музики ХХ ст.;
Тонка тематична робота – жанрове переосмислення тематизму (простих музичних
елементів – інтервалу, короткого мотиву, акорду, способу руху) шляхом фактурних,
темброво-регістрових, ритмічних його трансформацій;
Величезна енергетика, пристрасність, душевна оголеність, здатність створювати
колосальний градус нагнітання напруження протягом великих музичних фрагментів з
використанням різного роду контрастів – динамічність музичного процесу, сильна формотворча функція ритму;
Фінальні постлюдії у вигляді риторичного запитання, чим створюється простір провокації, що примушує задумуватися.
«Любовь пространства означает услышать зов будущего и только в этом и есть смысл
творчества. Ни в чём ином... И когда кто-то трагически заявляет о конце времени комОмельченко Т. Бурлескні образи в українській сонаті для скрипки та фортепіано ХХ ст. // Культура і сучасність. – К.:
Міленіум, 2009. – Вип.1. – С.56 –68.
8
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позитора, то я решительно возражаю. Время композитора только начинается» [4, c.179].
У цих словах Є.Іршаї розкривається глибина його особистості, велика відповідальність
майстра і висока вимогливість до себе, його великий творчий потенціал.
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КЛАССИФИКАЦИЯ «ЖЕСТОКОГО РОМАНСА» В БЕЛАРУСИ
В статті мова йде про жанр “жорстокого романсу”, якій ще недосліджено на
территоріï Білорусі. На основі аналізу архівнuх і особисто вібраних матеріалів, а також систематизаціï тематики текстів автором вперше розроблено класифікацію
“жорстокого романсу” в Білорусі.
Ключові слова: “жорстокий романс”, класифікація “жорстокого романсу”.
The article deals with the genre of “severe” romance which hasn’t been studied on the
territory of Belarus yet. On the basis of the analysis and ordering of the archival and personally
collected materials (more than 3835 text units are used), the author for the first time develops
classification of a «severe» romance in Belarus.
Key words: a “severe romance”, classification of a “severe romance”.
Жестокий или мещанский романс пришел в Беларусь в конце ХІХ – начале ХХ веков
из России, осел, стал любимым и популярным, исполняется до сих пор пожилыми людьми (особенно в сельской местности). В России этот жанр появился в конце ХVІІІ века в
среде городских низов, когда были зафиксированы первые рукописные записи таких песен
[1: 202], как разновидность бытового романса. Я.И. Гудошников делит все романсы на
«четыре группы: «игривые», элегические, «жестокие» и сатирические» [2: 100]. Российский исследователь выделяет среди всех романсов жестокий в особую разновидность.
Отличительной чертой «жестоких» романсов в Беларуси является язык и тематика.
Не беларусский, но и не русский, это смешаный, русско-беларусский вариант языка, – у
нас такое явление называется «трасянка». В данном случае в наш фольклор пришло из
России не то лучшее, что есть в русском фольклоре, а низкопробный, как по тематике,
так и по поэтике. Простые люди, которые имели прекрасные традиционные народные
песни, портя свой вкус, признали эту дешевую экзотику, следуя моде того времени, и
часто не отличали, к сожалению, её от песен своих предков. Жестокий романс можно
назвать китчем в фольклоре за его тематику, слезливую и душещепательную подачу
текстов, язык. Однако он нашел определенных исполнителей и притягивает слушателей
своей внешней яркостью, напряженностью, эмоциональностью. Такой романс не имеет
черт подлинного искусства, он на это и не претендует. Это, по сути, антикультура, но, тем
не менее, он полюбился и надолго прижился у нас.
Необходимо сразу уточнить, что тема бытования жестоких романсов на территории
Беларуси почти не исследована, она не является объектом досканального и специального изучения. Встречаются только единичные публикации, которые поясняют название и
принадлежность к этому жанру таких песенных творений.
В данной публикации мы хотели бы раскрыть особенности жанра и привести классификацию, составленную на основании исследования текстов взятых из архивных со© Кукреш Е.Н., 2009
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браний, а также романсов, собраных автором в фольклорных экспедициях. Исходя из
вышесказанного, основной задачей является: анализ, систематизация и классификация
сюжетов жестоких романсов на территории Беларуси.
Методика исследования базируется на принципах сравнительно-сопоставительного
и системно-структурного метода, основой которого является сопоставление возможных
вариантов жестоких романсов, их идейно-художественного анализа.
Если рассматривать само название, то романс в музыке – вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение лирического содержания, в основном любовного [3: 125].
Жестокий романс – это лирико-драмматическае песня, основной темой которой является безответная любовь, часто имеющая роковую развязку. Исполняется акапельно,
реже под незатейливый аккомпанемент баяна, гармошки, гитары. Романс очень прост
мелодически, гармонически и ритмически.
Что касается поэтической формы, жестокий романс имеет куплетное строение, рифму, ритмику:
Ой, там за селом пасла стада авец маладая прыгожа Кацюша.
І прышол да её пакарыцель сердзец, маладой і красівый Андруша:
«Давай, Каця мая, паменяемо жызнь, дзеравеньскую на гарацкую.
І адзену цебя в шолк і бархат, атлас, і куплю цебе шаль галубую» [4: A].
Жестокий романс изображает мир обычных людей, мир человеческих страстей,
трактуемых трагически. Романсы насквозь пронизаны подменой вечных ценностей. В романсе главными мотивами выступают предательство, ложь, ревность, ненависть, месть,
обман, чувства другого для реализации собственных желаний. Побеждает обычно зло, хотя
отрицательные персонажи терпят моральное поражение: они переживают, осуждаются и
нередко раскаиваются в своих поступках (часто с того света), но не потому, что осознали
их недопустимость, а потому, что одновременно с теми, кого они хотели погубить, гибнут
и их надежды, вера в вечное чувство, а нередко и они сами. Образы персонажей в романсах
раскрываются по драматическому принципу: через речь и действия.
Исполнителям и слушателям романсов интересны прежде всего отношения героев
между собой, напряжение, которым пронизан весь текст, ожидание трагедии и она сама.
Действие в романсах развивается стремительно и очень последовательно, хотя лирической окраске в начале сюжета, может не соответствовать окончание:
І я его любіла і он меня любіл,
А я ему змяніла, так он мяне і ўбіў [5: А].
Таким образом можно разделить жестокие романсы на два цикла: трагический и лирический, по тематике вариантов драматических ситуаций и затем, развязок конфликта. А в
свою очередь отметить разделение по версиям драматической ситуации и конфликта.
Перед тем как представить такую классификацию жестоких романсов в Беларуси,
нами была проведена огромная работа по сбору в фольклорных экспедициях, изучению
архивов, анализу текстов таких песен. Было исследовано 3835 жестоких романсов, а
1000 лучших текстов были классифицированы и из них подготовлены к изданию сборника «Жестокий романс в Беларуси».
Классификация (от лат. сlassis – разряд, класс и facio – делаю, раскладываю), система
соподчиненных понятий какой либо области знания или деятельности человека, часто
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представляемая в виде различных по форме схем (таблиц) и используемая как средство
для установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также для
полной ориентировки в многообразии понятий или соответствующих объектов [6: 269]
. Российские фольклористы классифицируют песенные тексты по хронологическому
(историческому), региональному (географическому) и тематическому принципам. Но в
нашей ситуации не имеет смысла обращаться к региональности, так как при записи в
экспедициях было отмечено бытование на всей территории Беларуси одинаковых текстов, рознящихся лишь диалектным произношением исполнителей. Хронологически в
данный момент отследить точно возникновение определенного романса не возможно в
связи с тем, что информаторы имеют чисто субъективную, часто противоречивую информацию. Поэтому целесообразно рассматривать лишь тематический принцип классификации жестоких романсов в Беларуси. Исходя из выше сказанного, мы предлагаем
разработанную нами классификацию.
Трагический цикл жестоких романсов отличает кровавая развязка в конце текста.
Это смерть, которая порождается различными обстоятельствами. Повествование ведется
чаще всего от третьего лица.
Убийства. Отличие составляет кто убивает (девушка, парень, мать, отец, сын, брат,
сестра, муж, жена, любовница), кого (те же друг друга), каким образом (стреляют, травят,
топят, сжигают) и по какой причине (предательство, конфликт, измена, обман). Редко
встречается в романсах убийство по случайному стечению обстоятельств.
Самоубийства. Такие романсы отличаются тем, кто совершает этот акт (парень, девушка, парень с девушкой вместе), как (повешение, зарезает себя, отравление (обычно
спичками), утопление), по какой причине (безответная любовь, родительский запрет).
Сюда же входят сюжеты инцеста (брат-сестра), т.к. заканчиваются они смертью героев.
Покарание. Сюжеты жестоких романсов такой тематики подтверждают то, что, за
любое злодеяние приходит расплата. Выбор невелик, да и персонажей только два девушка и парень. Суд над тем, кто совершил преступление, тюрьма, побег.
Обман. В этой группе романсов пострадавшей стороной выступает девушка, а обидчик, как правило, один, – мужчина, который обещал любить всю жизнь (парень, купец,
военный, казак, хулиган). Часто встречаются романсы, где обманутая девушка осталась с
ребенком на руках и смирясь с судьбой ростит его сама. Встречаются романсы, в которых
девушка подбрасывает младенца чужим людям или отдает на воспитание родственникам,
а то и вовсе избавляется от новорожденного). Реже, – женщина мстит своим обидчикам.
Отказ детей от своих родителей. В таких песнях чаще всего родные дети не обвиняются, поскольку виновата невестка (чаще), зять. Люди стыдят детей, но родители не прощают
их. Бывают романсы в которых отец выгоняет сыновей из дому сам и остается с молодой
женой, но когда она его бросает, вспоминает о своих детях, но они его не прощают.
Брак не по любви. Рассматриваются сюжеты, в которых парень или девушка встречается с одними, а вступают в брак с другими. Причины приводятся разные, чаще – брак
по-рассчету, реже – по-принуждению родителей. Также бытуют романсы о тяжелой жизни в таких браках и измене в них.
Предсказания цыганки. Гадалка предсказывает обман, разлуку или смерть. По сюжету так и происходит, предсказания сбываются.
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Лирический цикл жестоких романсов отражает трагизм судьбы простого человека в
несбыточности его чувств, надежд и страстей. В сюжетах смертельный исход не обязателен, но подразумевается, т.к. прослеживается безысходность ситуации. Повествование
ведется в лирическом цикле жестоких романсов, в основном, от первого лица.
Любовь безответная. Сюжеты этой группы романсов не отличаются жестокостью,
хотя тоже очень насыщены «переживательностью» и драматизмом. Явно выделяются
герои любовного треугольника. Повествование ведется от имени девушки (любит и ревнует; страдает; подозревает (или убеждается) в его измене; любит богатого, зная, что он
ее обманет; предательство подруги («увела» любимого); смерть из-за любви) или парня
(он любит, а она нет; двое парней любят одну девушку; любимая встречается с другом;
смерть любимой). Сюда же входят романсы о расставаниях и встречах влюбленных через годы, романсы поучения.
Чужая сторона. Эмоциональная окраска таких песен очень жалостливая и заунывная,
т.к. в них рассказывается о тяжелой доле девушки или парня в дальней стороне, куда их
забросила судьба. Сюда же относятся и песни о сиротах.
Военные. В романсах этой группы можно проследить весь путь солдата из родного
дома на фронт. На войне его волнения и страхи, мужественность, героизм, патриотизм.
Возвращение домой (где жена не дождалась) или смерть на войне.
Современные. В эту группу входят романсы сатирического содержания с современными сюжетами.
Существует и «народная» классификация жестокого (или мещанского) романса. Исполнители, обычно пожилые люди, поют их с удовольствием и любят до сих пор, называя такие песни по-разному: душераздирательные, правдивые, жалостливые, жалючие,
разлучные, слезливые, переживательные, давнишние, милые, любезные, страдательные,
сердечные, душевные… Таким образом, мы видим, что как авторская, так и «народная»
классификация жестоких романсов имеет большую сюжетную разветвленность, в которой явно прослеживаются два цикла: лирический и трагический.
Многие сюжеты этого жанра встречаются в фольклоре других народов и имеют международный характер, но больше всего общих черт в жестоких романсах славянских народов, и в первую очередь – русского, украинского, польского, что еще раз подчеркивает
единство в развитии литературной и песенной культуры славян.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті аналізується значення формування соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів України у процесі міжкультурної комунікації, розглядається сутність соціокультурної компетентності та окреслюється її
структура.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, соціокультурна компетентність, соціокультурна компетенція, сутність соціокультурної компетентності, структура соціокультурної компетентності.
В статье анализируется значение социокультурной компетентности иностранных
студентов высших учебных заведений Украины в процессе межкультурной коммуникации, рассматривается сущность социокультурной компетентности и описывается ее
структура.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социокультурная компетентность, социокультурная компетенция, сущность социокультурной компетентности,
структура социокультурной компетентности.
In this article the importance of the social culture competence of Ukrainian foreign students
is analyzed, the essence of the social culture competence is considered, the structure of the
social culture competence is described.
Keywords: social culture competent and competence, communication between the cultures,
essence of the social culture competent, structure of the social culture competent .
Ще з кінця ХХ століття світові глобалізаційні процеси призвели до того, що на політичному та соціальному рівні на перший план виступає міжкультурна комунікація. З початку 80-тих років Рада Європи проголошує своїм головним пріоритетом міжкультурну
освіту як спробу перевести політичну мету на мови освіти та культури [1:20]. У довідковій літературі також йдеться про важливу роль міжкультурної комунікації у спілкуванні
різних політичних та культурних систем: «… наприкінці ХХ ст. ставлення до проблеми
спілкування визначається характером, що одержує світова спільнота. Спілкування визначає мету побудування форм, які стають мовою спілкування для різних соціальних, політичних та культурних систем» [2:474]. У зв’язку з цим Україна, як одна з Європейських
держав, вступила до світових процесів гуманізації, глобалізації та створення міжкультурної освіти, яка базується на засадах міжкультурної комунікації. Різні проблеми міжкультурної комунікації розглядаються такими вченими, як Ісламшин Р.О., Каган М.С.,
Зимня І.О., Флієр О.Я. та ін.
У світлі проблем міжкультурної комунікації особливого значення набуває процес навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, який відбувається
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в умовах міжкультурної комунікації. Як відомо, навчання іноземних студентів відбувається за двома головними напрямами: фахова підготовка та мовна підготовка. Важливе місце у цьому процесі посідає мовна підготовка, основною метою якої є вихід у
комунікацію в різних сферах життя іноземних студентів, а саме: професіональну сферу
спілкування, побутову та соціокультурну сфери спілкування. Тобто формування комунікативної компетентності іноземних студентів у процесі мовної підготовки охоплює різні
сфери їх життєдіяльності в інокультурному просторі. Таким чином, володіння іноземними студентами вищих навчальних закладів України соціокультурною компетентністю є
необхідним важелем продуктивної життєдіяльності іноземних студентів в умовах нового
соціокультурного життєвого простору.
Орієнтир європейської та світової спільноти на міжкультурну освіту та міжкультурну
комунікацію зумовлює актуальність дослідження соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів України.
Мета даної статті полягає в тому, щоб проаналізувати сутність і структуру соціокультурної компетентності іноземних студентів.
Існують неоднорідні підходи до визначення місця соціокультурної компетентності
іноземних студентів серед переліку компетентностей випускника вищого навчального
закладу, і насамперед, випускників-іноземців. Так, одна група вчених (Зимня І.О., Щукін
О.М.) розглядає соціокультурну компетентність як складову комунікативної компетентності [3]. Інші науковці (Астахова В.І.) розглядають соціокультурну компетентність на
рівні з комунікативною компетентністю як практичну ціль навчання іноземних мов [4].
На відміну від них, дослідники компетентнісного підходу до учбового процесу середніх та вищих навчальних закладів (Н.М. Бібік, А. Овчарук, О. Пометун) визначають соціокультурну компетентність як одну з ключових компетентностей випускника [5]. Різні
підходи до визначення місця соціокультурної компетентності свідчать про її значення
серед переліку компетентностей українських та іноземних студентів, що необхідно формувати в процесі навчання у сучасному вищому учбовому закладі.
Сутність соціокультурної компетентності іноземних студентів визначається потребами міжкультурного спілкування, що є невід’ємною сферою життєдіяльності іноземних
студентів в умовах нового («чужого») соціокультурного простору. Під соціокультурною
компетентністю розуміється комплексна якісна характеристика індивіда, результативний
блок, сформований через знання не тільки рідної, але й інших культур, вміння застосовувати свої знання у процесі міжкультурної комунікації (у широкому значенні), досвід
міжкультурного спілкування, толерантне ставлення до представників інших культур, поведінкові реакції в умовах міжкультурного спілкування.
Сутність соціокультурної компетентності іноземних студентів зумовлює окреслення
її структури. (Мал. 1)
СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Гносеологічний
(когнітивний)
компонент

Аксіологічний

Операційний
(креативний)
компонент

Практичний
компонент
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та національних
цінностей

Особистісна
ціннісна система

Досвід
міжкультурної
комунікації

Мал. 1
Як показано на Мал. 1, соціокультурна компетентність іноземних студентів має чотирьохелементну структуру: гносеологічний (або когнітивний), аксіологічний, операційний (або креативний) та процесуальний компоненти, при чому гносеологічний та
аксіологічний компоненти базуються на знаннях, операційний компонент – на ставленні, а процесуальний компонент – на досвіді та поведінкових реакціях.
Гносеологічний компонент заключає у собі володіння певною кількістю знань про
культуру, історію, звичаї, традиції того народу (тієї держави), мова якого вивчається
(знання не тільки рідної, але й інших культур). У процесі формування соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів України студенти
отримують такі знання засобами читання текстів соціокультурної тематики (у даному
випадку текст розглядається як комунікативна одиниця, «транслятор» нового для студентів соціокультурного середовища).
Під аксіологічним компонентом розуміються знання системи загальнолюдських
цінностей та ціннісної ієрархії в уявленнях того народу, мова якого вивчається. Такі
знання здобуваються іноземними студентами у процесі читання художніх текстів, у
розмовній практиці (в рамках мовної підготовки), стосовно фахової підготовки – у вивченні дисциплін гуманітарного циклу, а також, у проведенні виховних заходів в організації навчання іноземних студентів.
Операційний компонент – це формування особистої ціннісної системи ставлень,
відношень, що базується на основі толерантності, поваги до інших культур (толерантне ставлення до представників інших культур).
Процесуальний компонент – досвід міжкультурної комунікації, певні поведінкові
реакції в умовах міжкультурного спілкування. Придбання такого досвіду починається
із спеціальної побудови викладачем занять з мовної підготовки (у нашому випадку,
занять з російської мови як іноземної) і продовжується у реальному спілкуванні в щоденних мовних ситуаціях, які зустрічає студент.
Слід зауважити, що перші два компоненти соціокультурної компетентності іноземних студентів (гносеологічний та аксіологічний) можна віднести до сфери соціокультурної компетенції, а два інші – операційний та практичний компоненти – це сфера соціокультурної компетентності: операційний та практичний компоненти соціокультурної
компетентності іноземних студентів відносяться до діяльності, особистісної реалізації
іноземного студента на основі тих знань, що здобуто ним у процесі мовної підготовки.
Таким чином, можна зробити висновок, що соціокультурна компетентність та соціокультурна компетенція іноземних студентів не просто пов’язані між собою, понятійна
сфера цих двох термінів перехрещується одна з одною. Соціокультурна компетентність
є не просто ширшим поняттям, а має функцію зв’язку, перехідного компонента між
знаннями іноземних студентів, здобутими у процесі мовної підготовки, та використанням здобутих знань, вмінь і навичок у реальному процесі міжкультурної комунікації як
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найважливішого із напрямів життєдіяльності іноземних студентів в умовах інокультурного соціального простору.
Напрямком подальшого дослідження соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів України буде експериментальна перевірка основних
положень нашої дослідницької роботи.
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ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК:811.112.2’38

Муратова В.Ф.
(Миколаїв, Україна)

ФЕНОМЕН ІНДИВІДУАЛЬНОГО МОВНОГО СТИЛЮ У
ЛІНГВОСТИЛІСТИЦІ НА ПРИКЛАДІ ПАТРІКА ЗЮСКІНДА
У статті мова йде про актуальну в останній час проблему лінгвостилістики як дослідження індивідуальної стильової манери окремого письменника (в нашому випадку –
Патріка Зюскінда). Висловлюється думка про необхідність створення цілісного аналізу
ідіолекту автора на основі розмаїтих підходів до вивчення даного питання лінгвістами. Також значна увага надається критичним працям, присвяченим Патріку Зюскінду,
і проводиться теза про схильність письменника до постмодерністських прийомів, що,
в свою чергу, втілюється у особливостях вживання мовних засобів і у частотності їх
використання.
Ключові слова: «ідіолект», «ідіостиль», «стильова манера».
The article deals with the topical problem of stylistics and linguistics which is dedicated
to the research of the individual style of a certain writer (in our case it’s Patrick Süskind).
The importance of integral and full analysis of the individual style on the basis of different
scientific approaches is stated. Besides the significant attention is given to the critical works
about Patrick Süskind. All this is illustrated in the author’s language.
Key words: «idiolect», «individual style», «the manner of writing».
У сучасних лінгвостилістичних дослідженнях помітна тенденція до обговорення
проблеми індивідуально-авторської картини світу. Реалізацією індивідуально-авторської
картини світу, на думку багатьох лінгвістів, є індивідуально-авторський стиль. Багато хто
із сучасних учених розробляє питання ідіолекту: Апресян Ю.Д., Болотнова Н.С., Гальперін І.Р., Горшков О.І., Григор’єв В.П., Золян С.Т., Ковтунова І.І., Купіна Н.О., Левін Ю.І.,
Лукін В.А., Некрасова О.О., Орлицький Ю.Б., Синельнікова Л.Н. тощо.
Поняття ідіостиля та ідіолекту, які по-різному визначаються дослідниками і, відповідно, підпадають у різні співвідношення з поняттям мови, тексту та «мовної особистості» (В.В.Виноградов, Ю.Н.Караулов), знаходяться в останні часи у центрі уваги лінгвістичної поетики. Це пов’язано із збільшенням інтересу до проблем індивідуальної мовної
творчості. У вітчизняній лінгвістиці 20 століття поняття «індивідуального стилю» та
«мовної особистості» пов’язують передусім з іменем В.В.Виноградова, хоча паралельний розвиток ідей цілісного опису творчої мовної особистості можна знайти у роботах
Р.О.Якобсона, Ю.М. Тинянова, М.М.Бахтіна, Б.М.Ейхенбаума, В.М.Жирмунського. Вивчення «мови і стилю» у вітчизняній науці розпочалось у 1940-х роках, відколи академік
Л. Щерба запропонував лінгвістичний аналіз художнього тексту і став одним з перших,
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хто розглядав конкретну мовну діяльність у межах загальнонародної мови. Про співвідношення загального та індивідуального свого часу писали Р.Будагов, В.Кухаренко,
Т.Баталова, О.Мороховський, О.Воробйова, І. Колегаєва та інші, які зазначають, що в
найтиповішому завжди є момент особливого. Клочек Г.Д. наполягає на потребі створення окремого наукового напряму, який би сконцентровувався на досліджені творчої індивідуальності автора як формо/стиле/системоутворюючого чинника [1]. Такий напрям
можна було б іменувати як «психопоетика». Цей термін зараз досить активно входить у
науковий обіг.
Дослідник Назаров Б.В. у своїх публікаціях додержується думки, що питання того,
що ж мається на увазі під індивідуальним стилем, залишається полемічним: «Часто
стверджується, що поняття «індивідуальний стиль» поєднує в собі все, що відрізняє
творчість митця від творчості інших письменників: тематику, проблематику його
творів, мовленнєві особливості тощо». Дослідник стверджує, що «трактування індивідуального стилю як певного набору мовностилістичних прийомів, є значно звуженим, бо
своєрідність твору чи творчості одного митця не визначається тільки мовленнєвими
особливостями» [2:2]. З цим можна погодитися, однак розглядання творчості певного
автора у більш широкому обсязі виносить дослідження за межі стилістики. Такий аналіз
торкається відразу багатьох «сусідніх» дисциплін, таких як літературознавство, психологія, естетика та соціологія.
Сьогодні погляди на те, що таке ідіостиль, дуже відрізняються один від одного. Так,
Іванов В.В. вважає, що 20 ст. характеризується розвитком «семіотичних ігр», які призводять до появи у творчої особистості декількох мов. Такий погляд на ідіостиль суперечить
Гідіну С.І., який стверджує, що за широким «діапазоном мовних перетворень» творчої
індивідуальності завжди можна побачити «структуротворчий стрижень творчості» [3].
Беручись за виявлення індивідуального стилю автора через призму художніх вербальних творів, треба враховувати необхідність звертання до інших, пов’язаних з мовознавством наук. Так, для об’єктивності виявлення авторських універсалій, художні твори,
які обрано для аналізу, повинні належати різним періодам творчості письменника, різним
жанрам і різній тематиці, вивченням чого займається в першу чергу літературознавство.
З іншого боку, індивідуальний стиль письменника неможливо розглядати без знання психологічних особливостей його особистості, а це є прерогативою психології.
В силу того, що у нашому дослідженні неодноразово використовується вираз «мова
Зюскінда», ми вважаємо важливим і необхідним зупинитися на проблемі різного тлумачення поняття «мова письменника». Використовуючи дане сполучення, філологи не
завжди вкладають в нього одне й те ж значення. Тому ми вважаємо за необхідне, розглянувши різні точки зору з даного питання, надати чітке визначення того, що розуміється
нами під цим виразом, а також визначити ключові аспекти вивчення мови письменника.
В 1961 р. Барлас Л.Г. заявив, що термін «мова письменника» часто використовується як у вузькому, так і у широкому сенсі. У вузькому – це сам мовний матеріал твору (звуковий, лексичний, морфологічний, синтаксичний). У широкому сенсі під терміном «мова
письменника» слід розуміти не тільки «матеріал», але і «стиль», тобто індивідуальноавторські способи і прийоми художнього використання цього «матеріалу», реалізацію
його образно виражених можливостей [4:4]. У Виноградова В.В. читаємо: «В круг
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центральных проблем изучения художественной литературы входят проблемы «языка»
(«стиля») художественного произведения и «языка» («стиля») писателя» [5:84]. Виникає питання про співвідношення мови і стиля в уявленні дослідника: чи В.В.Виноградов
ототожнює ці поняття, чи вони взаємодоповнюють один одного? Далі він сам же і дає
відповідь. Під «мовою письменника» він розуміє «індивідуально-художній стиль» автора. Але там же він говорить і про необхідність вирішити протиріччя, яке виявляється у
мовознавстві та літературознавстві і стосується принципів і методів розмежовування понять стиля і мови, диференціації мовних і художньо-стилістичних категорій.
Сучасна лінгвістика, здавалось б, знайшла спосіб уникнути розбіжності у тлумаченні
терміну «мова письменника». Так, для вираження понять «мова», «стиль» автора широко
використовуються терміни «ідіолект» та «ідіостиль», однак зміст, який дослідники вкладають в ці поняття, знов-таки не завжди однаковий у різних вчених. Наведемо приклади
різного тлумачення ідіолекту та ідіостилю, а також визначимо нашу позицію стосовно
цієї проблеми.
«Ідіолект» як загально лінгвістичний термін давно укоренився у мовознавстві, його
значення більш або менш стійке. Поняття ідіостилю, навпаки, невизначено. За словами
Григор’єва В.П. «всякий идиостиль как факт современной литературы является в то
же время идиолектом» [6:4]. «Індивідуальний стиль – …структурно єдина і внутрішньо
зв’язана система засобів і форм словесного вираження» [7:105]; цілісна система, яка
«виникає як наслідок використання своєрідних засобів відбору, комбінування і мотивованого вживання елементів мови» [8: 20 -21].
Говорячи про поетичний ідіолект як зв’язані між собою компоненти, які змінюють
один одного, потрібно також підкреслити парадигматичні зв’язки, які пояснюють можливість і динаміку переходу від одного стану до іншого, тобто еволюцію ідіостиля. Можливості еволюції ідіостиля конкретного автора закладені у парадигматичних зв’язках, які
проявляються через накопичення нових виражальних засобів [9:45].
Поетичний ідіолект конкретного автора є імпліцитно організованою функціональноорієнтованою системою і разом з тим і динамічною структурою.
Ідіостиль за суттю володіє більшою системністю, ієрархічною організованістю, обмеженою впорядкованістю елементів, ніж ідіолект [10:57]. Таким чином, поняття «ідіостиль»
ширше поняття «ідіолект» і тлумачиться як вся сукупність мовних виражальних засобів
автора, в той час як компонентами ідіолекту стають найважливіші риси ідіостилю.
В Україні та Росії письменник і драматург Патрік Зюскінд відомий порівняно недавно.
Зате ми за короткий час познайомилися відразу з усією його творчістю. В Москві у постановці театру Костянтина Райкіна «Сатирикон» побачила світ п'єса Зюскінда «Контрабас»;
й вийшли відразу кілька його романів, перекладених з німецької мови. І хоча в театрах
європейських столиць часто ставлять його п'єси, а книги розійшлися по багатьох країнах,
«Парфумер» все-таки вважається найбільш популярним твором німецького письменника,
хоча він сам віддає перевагу кіносценаріям, написаним разом з колегою та товаришем Гельмутом Дітлем. Саме завдяки романові «Парфумер» творчість Патріка Зюскінда протягом
останнього десятиліття захопила всю Європу й навіть Америку, а самого автора визнали
класиком вже при житті. Його книги із захватом прийняли навіть французи, які традиційно
дуже холодно ставляться до літературних пошуків своїх сусідів.
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Творчість Патріка Зюскінда можна назвати квінтесенцією постмодерністської традиції. Для того, щоб наблизитися до адекватного зображення ірраціональної дійсності,
Зюскінд, як і інші представники художньої творчості XX ст., нерідко будує свої твори на
старому досвіді. Галіна Ішимбаєва, яка досліджувала традиції романтизму у постмодерністській літературі на прикладі роману Патріка Зюскінда «Парфумер», пише, що
«у літературі постмодернізму практикуються стилістичні і жанрові суміші, техніка
колажу і пастіша, карнавалізація, іронічні перетворення і травестія, провокаційне цитування класиків, гротеск, які у сукупності відіграють дуже важливу роль в процесі
становлення конкретного постмодерністського тексту» [11]. Все вище сказане справедливе і для Зюскінда, причому не тільки у романі «Парфумер». Достатньо проаналізувати один з його останніх творів – есе «Про любов та смерть» (2005), в якому ідіолект
письменника набув таких рис, як нігілізм по відношенню до світу і людини в ньому,
філософський песимізм. Цей твір можна по праву назвати маніфестом постмодернізму,
де стираються межі між високим та низьким, прекрасним та жахливим.
Ще один із сучасних дослідників творчості Зюскінда і знову на матеріалі роману
«Парфумер» – Фролов Г.А., який у 1997 році виступив на Міжнародній конференції
«Языковая семантика и образ мира» з доповіддю на тему: «Романтическая интертекстуальность в немецком романе постмодернизма», пише: «Творчество П. Зюскинда характеризуется эстетическим плюрализмом: в нем фильтруются многообразные слои
человеческой жизни и культуры, интегрируются известные сюжеты, мотивы, стили,
поэтика многих иноязычных авторов» [12]. Дослідник проводить паралелі між двома
традиціями, між двома способами створення тексту: романтичним та постмодерністським. Яким же чином взаємозв’язок двох, здавалось б, таких різних напрямів проявився
у мові письменника? По-перше, потрібно відмітити такі дві особливості, як «двозначність» та «плюралізм». У Зюскінда немає єдиної істини, на будь-яке явище письменник
дивиться з багатьох боків. Це знаходить своє відображення у частих повторах (причому
не тільки на лексичному та синтаксичному рівнях, але й морфологічному – повторюються префікси, суфікси, корені слів («Unentwegt steckte es die Köpfe zusammen, um eins das
andere mit hingerissenem Lächeln zu beglotzen, zu beplappern, zu befingern, zu beküssen und
zu belecken» [13:13]), перерахуваннях, у вживанні однакових вставних конструкцій тощо.
По-друге, ті інтертекстуальні мотиви, які створюються з оглядом на романтичні традиції
німецьких класиків, тут же руйнуються постмодерністським методом письма (яскравим
прикладом може слугувати історія Орфея і Евридики із твору Зюскінда «Про любов та
смерть», де герої знаходять любов і відразу її руйнують, причому так, що єдиним виходом залишається смерть).
Американський мовознавець Іхаб Хасан нарахував цілих 11 особливостей постмодернізму, які зазвичай наявні у постмодерністських текстах. Серед них: «невизначеність», «фрагментарність», «деканонізація», «втрата Я», «іронія», «гібридизація», «карнавальність», «сконструйованість» [14:159-162]. А ще один літературознавець з США,
Леслі Фідлер, додав ще одну ознаку, яка, на його думку, є найважливішою: органічний
симбіоз постмодернізма із поп-кульутрою [15:62]. Що ж із вище зазначеного відповідає
творчій манері Зюскінда? У Патріка Зюскінда ці особливості визначаються відносною
несамостійністю, тобто вони співіснують у тісному переплетенні слів та образів, де
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виявити одне конкретне явище майже неможливо. Тут справедливим буде твердження
Затонського Д., про те, що якщо постмодерніст чимось виділяється від інших, то або
своєрідним сполученням загальних для всіх ознак, або ступенем їх гіпертрофії [16]. Що
стосується Зюскінда, то для нього справедливі обидва ці твердження. Ще Умберто Еко
писав, що твір постмодерніста повинен знаходитися на межі реалізму та ірреалізму, формалізму та змістовністю; ще він підкреслював необхідність змішення елітарної та масової літератури [17:505].
Постмодернізм відмовляється від бажання досягти однієї-єдиної істини. Він проголошує фінал утопічної епохи, яка була орієнтована на одну істину, один образ світу, один
художній метод або одну наукову методологію. У постмодерністській парадигмі немає ні
категорії істини, ні категорії ідеалу. Якщо попередні теорії боролися з іншою точкою зору
на світ, мотивуючи цю боротьбу бажанням привести світ до ідеалу, постмодернізм передбачає, що цей інший погляд на світ знаходиться тут і зараз, що він «вбудований в мене».
Постмодерністській підхід відрізняється постійною готовністю до самокритиці і ауторефлексії, що створює йому імунітет проти догматизму. Аналізуючи твори Патріка Зюскінда
створюється таке враження, що письменник немов би завжди знаходиться одночасно у
двох різних місцях, в нього принципово не може бути однієї точки опори. Він виступає
одночасно і як автор думки, і як її герой, і як її критик. Нова постмодерністська картина
світу створюється на основі визнання багаточисельності точок зору, поліфонії культурних
світів. У світі стільки світів, скільки уявлень про них, і всі вони одночасно і рівноправні
у своєму існуванні. Закони існування цих світів – випадковість і мовна гра, а зовсім не
фундаментальні закони наук. Звідси тяжіння до моделювання вірогідних світів і до показу
«змінених» станів свідомості людини (алкогольне сп’яніння, сновидіння, та інші).
Патріка Зюскінда часто називають «Фантомом німецької розважальної літератури».
Це ім’я він отримав із-за свого таємничого життя, про яке мало що відомо, та із-за постійного небажання давати інтерв’ю. Однак, що стосується саме розважальної літератури, його важко віднести саме до цього жанру. Його герої, не зважаючи на час та соціальну ситуацію, мають одне спільне – вони всі відчувають дискомфорт у спілкування з
іншими. Вони «особливі», і від цього небезпечного світу ховаються у маленьких кімнатах. Студенти університету міста Вупперталь розробили електронний проект, який так
і називається «У пошуках фантома Патріка Зюскінда» («Die Suche nach einem Phantom
Patrick Süskind»), де вони пропонують стислий огляд творів письменника, та намагаються визначити місце автора у сучасній світовій літературі [18].
Хотілось б звернути увагу на те, що письменники-постмодерністи постійно звертаються до історичного фона у своїх романах, Зюскінд також не є виключенням. Однак цей
історизм є лише маскою, для того щоб приховати істині задуми й мотиви письменника.
Як правило, у творах всіх постмодерністів (У.Еко, М.Кундера та інші) дія розвивається
на фоні певної історичної епохи. Постмодерніст звертається до метафор, намагаючись
створити ефект постійної інтерпретації, коли свідомість читача знаходиться під впливом обраних письменником слів, образів. Через це автор показує безсилля людини. Однак разом з тим постмодернізм залишається тим напрямком літератури, який примушує
людину «відкрити очі», показує сучасну людину як результат розвитку інформаційної
цивілізації. Все це справедливо і для Зюскінда, однак нас передусім цікавить саме меха62

нізм створення цих образів, ті мовні засоби, які відрізняють Зюскінда від інших, а також
еволюція його стиля від твору до твору.
Далі ми розглянемо декілька робіт та досліджень присвячених стилю німецького
письменника і спробуємо вичленити основні тенденції вивчення його творчості, а також
окреслити ті проблеми, які ще залишаються неясними, або без конкретної відповіді.
Цікавими на наш погляд є роботи Фріцена Вернера (Frizen Werner) та Халлета
Вольфганга (Hallet Wolfgang), які поставили у центр своїх досліджень творчості Патріка Зюскінда саме культурологічні аспекти. Перший розглядає культурні та істориколітературні аспекти у романі «Парфумер», і , що є на наш погляд особливо важливим,
описує гротескність як основний засіб зображення героїв та явищ (прототипів німецької
літератури, масових психологічних та міфологічних феноменів) [19:759]. В.Халлет піднімає питання протиріччя між представником сучасного суспільства ( з його мистецтвом
та естетикою) та тваринним початком людини з її брутальністю і жорстокістю. Що стосується саме мови Зюскінда, то це протиріччя реалізується саме у цитатах та ремінісценціях
автора, які пропонують можливість різного прочитання тексту: «Süskind beschreibe diesen
Zustand mittels einer Fülle von kulturgeschichtlichen, insbesondere literarischen Zitaten, die
dem Leser je nach Rezeptionshintegrund unterschiedliche interpretatorische Möglichkeiten
eröffnen» [20:275-276].
Люхт Франк (Lucht Frank) у статті «Erkennen Sie die Melodie?» («Чи впізнаєте Ви мелодію?») подає загальну критику стиля постмодерна, аналізуючи твори Еко, Зюскінда та інших
представників цього напряму. Автор дає таке визначення стиля Зюскінда: «Problemkitsch,
der mir pausenlos einreden will, das sei jetzt aber wirklich die topfitte Versöhnung von Hoch und
Nieder, Belehrung und Unterhaltung, Bauch und Verstand. Aber das Reden ist ohne Kraft. Ich
kann es nicht ernst nehmen und nicht darüber lachen; es fordert mich nicht heraus und macht mir
keine tauglichen Vorschläge. Hier ist nichts zu erkennen» [21:897].
Вітінгер/Херцог (Whitinger, R.G./Herzog) розглядають роман Зюскінда «Парфумер»
як іронічно-пародійний твір, особливо по відношенню до ролі мистецтва та самого митця у сучасній дійсності (Geniebegriff, Monstervorstellungen, Heilung durch Märchenmotive
etc) [22:224-225].
Як бачимо з наведених вище робіт вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, творчість Патріка Зюскінда досить плідно досліджується, однак по-перше, у центрі уваги найчастіше
опиняється лише його роман «Парфумер», по-друге, дослідження спрямовані на культурологічний, літературознавчий підхід, і мова автора не аналізується як цілісна система.
Тому дана стаття є спробою заповнити ті «білі плями», які залишилися після попередніх
розвідок, а також сприяти та стимулювати подальше дослідження творчості видатного німецького письменника та драматурга саме у межах лінгвістики та лінгвостилістики.
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КОНЦЕПТ СПАСЕНИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII ВЕКА
У статті йдеться про біблійний сотеріологічний сюжет, що послугував прототекстом для російської літератури XVII століття. Розглядається специфіка творів даного
періоду в контексті їхнього зв‘язку з біблійною та фольклорною традицією. Акцент
зроблено на розгортанні сюжету про спасіння в часі – минулому, теперішньому та майбутньому, в якому полягає обітниця вічного життя для кожного, хто «серцем вірує та
вустами сповідає, що Ісус Христос є Бог». Особлива увага приділяється православній
релігійній практиці, що викликано вибором ілюстративного матеріалу, в якості якого використовуються «Повесть о Горе-Злосчастии», що датується другою половиною
XVII століття, а також агіографічні розповіді, що являють собою своєрідну декларацію різних шляхів до спасіння – з одного боку, загальних та доступниx для кожного, а з
іншого – індивідуальних, продиктованих велінням серця та Божою волею.
Ключові слова: спасіння, мучеництво, обітниця, перспектива, відчуження.
The given article dwells upon the Biblical sauteriological plot, which served as a preceding
text for the Russian literature of the XVII century. The specific of works of the given period in
terms of their connection with both Biblical and folklore traditions is regarded. The accent
is made on the plot unfolding in time – past, present and future, the latter including God’s
promise of eternal life for each and every person, «whose heart believes and mouth confesses
that Jesus Christ is God». Special attention is paid to the Orthodox religious practice,
which is due to the chosen material represented by the «Повесть о Горе-Злосчастии»
that dates back to the second half of the XVII century, as well as hagiographical narrations,
representing peculiar declaration of various ways to salvation – on the one hand, common
and available for everybody, and on the other hand individual and pre-conditioned with the
call of heart and God’s will.
Key words: salvation, martyrdom, promise, perspective, condemnation.
Библейские реминисценции в русской литературе XVII – первой половины XVIII
века, сложившейся «на границе» средневекового и нововременного этапов историколитературного процесса России, стали предметом специального изучения для таких
видных ученых, как Д. С. Лихачев («Развитие русской литературы X–XVII веков», 1973),
А. М. Панченко («История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко», 1979), В. П. Малышев («Стихотворная параллель к «Повести о Горе и Злосчастии»
(стих «покаянны о пьянстве)», 1947), М. М. Лоевская («Традиция и ее трансформация в
жанре агиографии (на материале старообрядческих житий святых)», 1999), Е. Ю. Перова
(«Сакральное время русской культуры», 2000), Ф. Кермоуд («The Sense of an Ending»,
2000) и других, посвятивших свои труды выявлению идейно-тематической близости
литературных памятников XVII века к произведениям древней и новой литературы,
созданных на основе евангельского сюжета.
© Будилова А.В., 2009
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Русская повествовательная культура XVII – первой половины XVIII века традиционно черпала образы и сюжеты из трех богатейших источников: Библии, фольклора и античной мифологии, каждый из которых обретал особое значение в тот или иной период
истории. Сегодня, как и в Средние века, на первый план выходят библейские сюжеты,
воспринимаемые в их притчевом характере, то есть истина, раскрытая в них, может
быть приложима ко многим житейским, историческим и художественным ситуациям,
большинство из которых восходят к притче о блудном сыне, указывая родителям, что
они должны прощать своих детей, и всем, что они должны прощать всех. Но что может
случиться, если кающийся человек будет отвергнут и не получит прощения? Если в житейской и исторической ситуации последствия не всегда очевидны, то в художественном
сюжете будет последовательно представлена неминуемая логика трагических событий:
герой, не получив прощения, либо начинает мстить всему миру, либо его ненависть приводит к гибели многих невинных людей и в конце концов разрушает его человеческую
сущность. Так, библейские сказания могут служить ориентирами в жизни человека:
они наполняют смыслом бытовые отношения, исторические события и литературные
сюжеты, сфера их действия безгранична, они охватывают собой всю жизнь человека.
Английский теоретик литературы и эссеист, продолжатель научных изысканий
ритуально-мифологической школы Фрэнк Кермоуд, известный
своими работами по литературоведческому анализу Библии, создал теорию финала
литературного произведения, основанную на концепции библейского Апокалипсиса. В
книге «Смысл финала» («The Sense of an Ending», 2000) Ф. Кермоуд подчеркивает роль
писателя в структурировании времени, в борьбе с хаосом, в придании времени целостного характера, с его началом, завязкой, кульминацией и, главное, финалом, придающим
времени законченность и определенность. Художественное время, по мнению Фрэнка
Кермоуда, гармонизирует хаотическое время действительности, наполняет его смыслом.
Литературные сюжеты представляют кладезь осмысленного бытия. Наибольшее значение для человека имеет представление о конце его жизни и его вселенной – о смерти и
вечности. В отличие от циклического времени мифа, Библия представляет законченную
(и одновременно открытую) картину истории. Она начинается с начала – сотворения
мира – и заканчивается видением конца мира – Откровением Иоанна Богослова.
Ритмически оформленную и насыщенную смыслом единицу художественного времени Ф. Кермоуд сравнивает с евангельским древнегреческим понятием кайроса – благодатного времени спасения. Кайрос в древнегреческом языке противопоставлен хроносу – преходящему времени, времени ожидания. Художественное время осуществляет, по мнению
Ф. Кермоуда, победу кайроса (осмысленного времени) над хроносом (временем простой
линейной последовательности).
Кайрос, в христианском богословии, – это время искупления, время между Боговоплощением и Вторым Пришествием Христа, это время, наполненное содержанием
спасения, выхода человека в Вечность. С кайросом, в сотериологическом понимании,
Ф. Кермоуд и связывает смысловую насыщенность литературного сюжета, в его законченности и устремленности к финалу. Речь идет, конечно, о религиозной аналогии, о
внелитературном метасюжетном базисе, который в той или иной степени опосредованно
представлен в художественном тексте.
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Спасение разворачивается в трех временных перспективах: в прошлом, настоящем
и будущем. В прошлом: Иисус Христос спасает человечество, приняв крестные муки
как наказание за грехи всего человечества; в настоящем – человек через покаяние, крещение и причастие телу Христову, получает спасение по вере своей и Божьей благодати; в будущем – совершится спасение и преображение человечества и вселенной. Так
кайрос как время спасения обнимает собой всю историю человечества, что придает
духовное значение художественному освоению времени в литературе и искусстве. Во
времени оказывается заключена тайна спасения как процесса восхождения человека по
лестнице духовного очищения.
В отечественном литературоведении сформировался богатый терминологический
аппарат для обозначения двух типов художественного времени, один из которых связан с преходящим и конечным, а другой соотносится с духовным и вечным бытием
человека. Учеными выработаны понятия «временных» и «качественных» признаков
(В.В.Виноградов), характеристики времени неожиданного, мгновенного и «биографического» (М.М.Бахтин), «горизонтального» движения и «вертикального» (Ф.П.Федоров).
«Вертикальное» время проявляется в хронотопах переломных моментов (встречи, порога, неожиданности) и связано с аспектом мгновенного времени. С духовным временем
связан процесс «вертикального становления», духовного восхождения героя. Такое время в художественном произведении тождественно вечности, абсолюту, «константе вечного времени» (В.Шкловский). Значительный вклад в разработку проблемы времени в
литературе внес М.М.Бахтин, который включил концепцию времени в образную систему
художественного текста посредством понятия хронотопа.
Составляя один из важнейших аспектов художественности, в сопряжении с пространственной упорядоченностью соотнесения человека с миром в искусстве слова определяющий и эстетические, и поэтологические «параметры» становления и самопознания «Я»
в его отдалении от «Другого» – приближении к нему, временная организация и конкретного литературного произведения, и определенного жанра художественной словесности
выявляет и особенности переосмысления – в пределах формирования их «внутренних»
и «внешних» событийных рядов – «вечных» сюжетов, своей неизбывностью задающих
«координаты» согласования вечного и преходящего в человеческом существовании, одним из которых и является сюжет о спасении, лежащий в основе множества произведений как духовной, так и светской русской литературы XVII века.
Среди жанров духовной словесности сюжет о спасении души наиболее полно и последовательно представлен в агиографических повествованиях – житиях святых, художественное время в которых подчиняется, по словам М. М. Лоевской, «закону целостности
изображения» [6,c.40], предполагающему поэтапное раскрытие жизни святого – начиная
с его рождения, как правило, сопровождающееся чудесами благочестия, и заканчивая
смертью и посмертными чудесами [7,c.42]. Такая целостность, как утверждает исследовательница, проявляется в агиографических сочинениях главным образом в однонаправленности представленного в них художественного времени – повествование в житиях не
принимает ни ретроспективный, ни перспективный характер [7,c.42]. Эта особенность не
нарушается даже тем, что в житии святого иногда говорится об ожидающей его судьбе,
однако это отнюдь не хронологическое нарушение, а попытка указать на вневременной
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смысл событий. Обращения к будущему, по представлениям средневековых писателей,
заложены в самой действительности, приметы и предзнаменования в которой имели место, и по этим представлениям, на самом деле, изначально была известна и предопределена судьба каждого. Такого рода обращения к будущему, считает М. М. Лоевская, «нельзя,
следовательно, рассматривать как нарушения однонаправленности повествования, в целом не знающего передвижек во времени, ведь повествователь следует за событиями, не
нарушая их реальной последовательности» [7,c.43].
По словам Е.Ю. Перовой, переломным для судьбы героя агиографического повествования событием является ситуация встречи его со смертью, оборачивающейся встречей с
вечностью: жития дают богатый материал для изучения хронотопа встречи с вечностью,
с Богом, что и представляет завязку сюжета о спасении [11,c.28].
Оппозиция «сюжетный динамизм – духовный покой» раскрывает внутреннюю разнонаправленность сюжетности и духовности. С одной стороны, сюжет о спасении действительно тяготеет к развитой динамике, неожиданным поворотам, к освоению превратностей земной жизни и тем самым внутри него присутствует опасность подмены
внутренних вечных ценностей внешней изменчивостью бытия. В иконе и молитве представлен плод духовного развития личности, ее преображенный лик, в то время как жития
святых или монастырские хроники могут быть полны сюжетного динамизма, поскольку
они повествуют о становлении личности или общины.
Христианская литература видит жизнь человека в контексте единого сюжета бытия о
«сотворении мира – грехопадении – спасении». Этот единый сюжет можно назвать протосюжетом, поскольку современная литература наследует его из библейской картины мира.
К единому сюжету применим и термин «парасюжет», поскольку он поднимается над многообразием конкретных сюжетных линий, покрывая их на уровне метафизического обобщения. Метафизическая природа единого сюжета позволяет его назвать метасюжетом. Все
три термина – протосюжет, парасюжет и метасюжет –представляются равноправными и
приемлемыми, поскольку каждый из них выделяет особое свойство единого литературного сюжета. Будучи метасюжетом, он проявляется в разных сферах культуры, а потому
может быть назван как литературным сюжетом, так и сюжетом культуры в целом.
Очевидно, что в первую очередь единый метасюжет о потерянном и восстановленном единстве приложим к христианской культуре Средневековья. Д.С.Лихачев отмечает,
что «древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет – мировая история, и эта тема – смысл человеческой жизни».
Если перевести эту фразу на язык христианских понятий, то древнерусскую литературу
можно рассматривать как литературу единого сюжета о «сотворении мира – грехопадении – спасении», а смысл человеческой жизни – увидеть в спасении души, т.е. в освобождении души от власти зла.
Древнерусские писатели, ориентируясь на Библию, стремились охватить историю
мира с его сотворения до будущего преображения. Наиболее репрезентативным в этом
отношении является уникальный памятник русской литературы XVII века – «Повесть
о Горе-Злосчастии», датируемая примерно второй его половиной. Уникальность и своеобразие данного произведения специалисты видят в том, «что автор, начитанный в
книжности, представил житие молодца в соответствии с теми этическими ценностя68

ми и художественными взглядами, которые были для него актуальны и значимы» [9,c.
25]. А.Н. Пыпин, один из первых исследователей «Повести о Горе-Злосчастии», отвел
ей «среднее» положение, поместив между сказкой, былиной и духовным стихом. При
этом ученый склонялся к мысли о сказочном прототипе повествования, в котором сюжет
борьбы считал одной из жанровых примет [11, c 75].
Композиционная структура повествования в «Повести о Горе-Злосчастии» отражает
свойственный народному сознанию космологический масштаб восприятия жизни, непременно начинающейся с сотворения мира:
А в начале века сего тленного
сотворил небо и землю,
сотворил Бог Адама и Еву.
Зачин о сотворении мира, чистой жизни «во святом раю» и грехопадении задает
дальнейшее развитие сюжета: читатель-христианин уже знает, что человек рождается в
мир, полный горя-злосчастия, но у него есть возможность вернуться во святой рай, если
он отречется от греховного мира и обратится к Богу. Как справедливо отмечает Д. С.
Лихачев, «только с появлением индивидуальной судьбы стал возможен и бунт личности
против этой судьбы, стало возможным ощущать судьбу как насилие, как беду и горе»
[6,c.125]. Именно поэтому, как утверждает исследователь, судьба человека воспринимается теперь как его второе бытие и часто отделяется от самого человека, персонифицируется, приобретает почти человеческие черты. Судьба отнюдь не «прирождена человеку»,
она появляется иногда в середине его жизненного пути, «привязывается» к человеку,
преследует его. Она приходит к человеку извне, становится злым, враждебным началом,
а иногда выступает в образе беса.
В «Повести о Горе-Злосчастии» Горе возникает перед молодцем в «вертикальном
времени» только на середине его жизненного пути. Оно сначала является ему в ночном
кошмаре как порождение его собственного воображения. Но затем внезапно, из-под камня,
предстает перед ним наяву в момент, когда молодец, доведенный до отчаяния нищетой и
голодом, пытается утопиться в реке. Судьба-Горе требует от молодца поклониться себе до
«сырой земли» и с этой минуты неотступно преследует его. Поклон Горю у реки являет собой символическую смерть героя, а бегство молодца от своего преследователя – попытку
выйти за пределы царства мертвых.
Горе – и двойник молодца – его «отчужденное Я» – и враг молодца, и его доброжелатель. Оно обладает необыкновенной «прилипчивостью» – наглой и ласковой, веселой и страшной одновременно. Уйти от Горя невозможно, как нельзя уйти от своей
тени, но вместе с тем Горе-судьба – постороннее начало, избавиться от которого молодец
стремится всю жизнь. Горе показано как существо, живущее своей особой жизнью, как
привязчивая сила, в своем роде могущественная, которая «перемудрила» людей и «мудряе» и «досужае» молодца. Молодец борется с самим собой, но не может преодолеть
собственного безволия и собственных страстей, и вот это ощущение ведомости чем-то
посторонним, вопреки голосу разума, и порождает образ Горя. Избыть Горе можно только с помощью другого внешнего для человека начала – божественного вмешательства, и
вот молодца избавляет от Горя монастырь, отказ от личности, что, в свою очередь, служит в православной традиции залогом обретения героем спасения и рая, обетованных в
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награду за испытания и искреннее покаяние перед Богом. Именно потому повесть как
начинается, так и заканчивается упоминанием рая:
Спамятует молодец спасенный путь –
и оттоле молодец в монастырь пошел постригатися,
а Горе у святых ворот оставается,
к молодцу впредь не привяжетца!
А сему житию конец мы ведаем.
Избави, Господи, вечные муки,
и дай нам, Господи, светлый рай.
Во веки веков. Аминь.
Употребленный применительно к пути героя эпитет «спасенный» не оставляет сомнений в духовном качестве совершаемого героем перемещения, символичность и весомость которого подчеркнуты в повествовании сакральной границей – святыми воротами
монастыря. В «Повести о Горе-Злосчастии» «спасенный путь» служит конкретизации
идеи покаяния и разрыва с грехом. Спасение в народном мировоззрении имеет особый
смысл в силу сложившихся представлений о грехе: грех, как и несчастливую долю, необходимо избыть. Для молодца переход в монастырь означает не только расставание с
мирской жизнью и ее атрибутами – домом родителей, богатством, невестой, но переход в
область вечного с сопутствующими идеями выбора, становления, защиты, личной ответственности пред Богом. Путеводителем молодца в таком случае становится не накликанная судьба, но силы более высокого порядка [13,c.26].
Дихотомия суетного мира и вечной жизни реализуется в «Повести о Горе-Злосчастии»
через противопоставление «безвременья», характеризуемого распадом связи времен и
поколений, и вечности, с которой в заключительной молитве «Избави, господи...» ассоциируется «светлый» рай. С точки зрения фольклорной семантики, «безвременье» – это
«нулевое» апокалиптическое время, наступающее, когда земля переполняется человеческими грехами. В этом случае молодца движение к спасительному месту расценивается автором как необходимость, в более широком масштабе – как смысл существования
человеческого рода, обремененного грехами и житейскими попечениями [9,c.353].
В финале «Повести о Горе-Злосчастии» движение персонажей по уровням мироздания являет собой метафорическую борьбу героя с враждебным существом, которая
знаменуется выходом молодца из-под власти Горя. Оборотничество обоих персонажей
представляется в этом отношении значимым вдвойне: как признак медиативной функции, предполагающей перемещения через семиотически важные границы, так и в связи
с народными взглядами на смерть. В системе мифологических представлений оборотничество отражает мифопоэтический мотив борьбы двух полярных сил, что в последующем осваивается литературой – в частности, русской – XIX и XX веков, проникая в
литературу как светскую, так и духовную.
Если рассматривать духовность в ее религиозном традиционном понимании как
стремление к освоению ценностей христианства и познанию Бога, то представляется
возможным сделать вывод, что в этом смысле духовностью наполнены многие произведения светского искусства и науки. Так, например, Е.Ю.Перова в диссертационном
исследовании «Сакральное время русской культуры (на материале современной рус70

ской духовной поэзии)» рассматривает в качестве духовной поэзии тексты, которые не
относятся прямо к сакральной сфере. Духовной она называет поэзию, «посвященную
освоению религиозных явлений жизни и наполненную христианским мировоззрением»
и отмечает, что «духовная поэзия в таком понимании есть ветвь внутри художественной поэзии, которая не претендует на сакральность в церковном смысле этого слова», а
выражает литературную «тенденцию к освоению религиозных ценностей», входивших в
художественную как фон: библейские сюжеты, образы, поучения, проповеди, молитвы,
жития святых осваивались художником и в той или иной форме становились органичной
частью произведения.
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РОЛЬ ПРЕЦЕденТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В СОЗДАНИИ
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Работа посвящена изучению особенностей функционирования прецедентных феноменов в художественном тексте и их роли в создании юмористического эффекта. Механизм порождения юмора рассматривается с позиции фреймового подхода.
Ключевые слова: прецедентные феномены, фрейм, юмористический эффект.
Робота присвячена вивченню особливостей функціонування прецедентних феноменів
у художньому тексті та їх ролі у створенні гумористичного ефекту. Механізм породження гумору розглядається з позиції фреймового підходу.
Ключові слова: прецедентні феномени, фрейм, гумористичний ефект.
The article deals with the study of the precedent phenomena in the linguistic and cognitive
aspect. The frame mechanisms of creating humorous effect with the help of precedent phenomena
are researched.
Key words: precedent phenomena, frame, humorous effect.
Прецедентные феномены как лингвистическое явление стали объектом изучения сравнительно недавно. Однако, несмотря на «молодость» данного вопроса, этому явлению посвящены многочисленные научные работы (см., например: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и др.]).
Настоящая статья посвящена изучению особенностей функционирования разнообразных прецедентных феноменов в художественной коммуникации и их роли в создании юмористического эффекта. Здесь будет рассмотрено действие лингвокогнитивного механизма
порождения юмора при восприятии прецедентных феноменов. Исследование проведено
на материале романов известного британского писателя ХХ века П.Г. Вудхауза.
Прецедентный феномен (ПФ) – «компонент знаний, обозначение и содержание которого хорошо известны представителям определенного этнокультурного сообщества,
актуальный и используемый в когнитивном и коммуникативном плане» [8: 492]. Типами ПФ являются прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя и
прецедентная ситуация.
Понятие «прецедентный текст» (ПТ) было впервые рассмотрено Ю.Н. Карауловым,
который под ним понимает «тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо
известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной
языковой личности» [5: 105].
Диапазон ПТ очень широк. Это литературные творения (романы, новеллы, стихи
и т.д.), тексты песен, мифы, предания, библейские тексты, виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и т.д.), публицистические произведения историко© Болдырева А., 2009
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философского и политического звучания, рекламы и т.д. Знание ПТ есть показатель
принадлежности к данной эпохе и ее культуре, тогда, как их незнание, наоборот, есть
предпосылка отторженности от соответствующей культуры.
Следует отметить, что, хотя ПТ является вербальным феноменом, апелляция к нему
в процессе коммуникации осуществляется с помощью его символов (прецедентного высказывания, прецедентного имени и прецедентной ситуации), которые его актуализируют, т.е. посредством слова активируют его инвариант восприятия в сознании адресата.
Таким образом, можно сказать, что ПТ – вербализуемый феномен.
Определение термину «прецедентное высказывание» (ПВ) впервые было дано В.П. Костомаровым и Н.Ю. Бурвиковой. ПВ – это массово-воспроизводимые автоматические короткие фразы, означающие типичные, повторяющиеся жизненные ситуации, отражающие
общеизвестные истины. Высказывание становится прецедентным, если оно короткое, парадоксальное, в нем есть остроумие, меткость, социальная значимость, запоминающаяся форма. Культурная память народов содержит различный набор таких высказываний. Благодаря
ПВ реализуется процесс оживления накопленного опыта по одной детали [6: 74-76].
Термин «прецедентное имя» (ПИ) впервые был упомянут Д.Б. Гудковым. ПИ – «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, относящимся, как правило, к
числу прецедентных, или с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей
как прецедентная. Это имя – символ, указывающий на некоторую эталонную совокупность
определенных качеств» [3: 108]. ПИ актуализирует прецедентную ситуацию.
Термин «прецедентная ситуация» (ПС) был введен в науку В.В. Крас-ных. ПС – «некая
«эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с определенными коннотациями» [7: 65].
Д.Б. Гудков отмечает, что ПС – «некая реальная единичная ситуация, минимизированный инвариант восприятия которой, включающий представление о самом действии,
о его участниках, основные коннотации и оценку и знаком практически всем социализированным членам этого сообщества» [2: 207-208].
Актуализация ПС происходит при ее сопоставлении с той или иной ситуацией речи.
Ситуация речи – «ситуация, которая описывается в речи одного из коммуникантов, и ситуация, в которой протекает коммуникация» [Там же, 218]. Некоторые ПС связаны с ПТ,
некоторые нет («автономные»).
Говоря о ПФ, следует подчеркнуть, что ПВ и ПИ являются лингвокогнитивными вербальными феноменами, имеющими четко фиксированную форму, в то время, как ПТ и ПС
относятся к собственно когнитивным феноменам, поскольку хранятся в сознании носителей языка в виде инвариантов восприятия – не вербальных, но вербализуемых. Именно
по этой причине в коммуникации из выделенных феноменов реально «участвуют» только
вербальные – ПИ и ПВ, через которые актуализируются вербализуемые ПФ – ПТ и ПС.
При восприятии адресатом фрагментов текста, в которых юмористический эффект
создается за счет использования ПФ, в его сознании происходит активация определенных фреймов. Изучив особенности функционирования разнообразных ПФ в юмористических текстах, нами было выделено две основные фреймовые модели создания юмористического эффекта:
Модель А – неожиданная смена фреймов;
Модель В – неожиданное наложение фреймов.
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В результате подобных видов рефрейминга в сознании адресата создаются всевозможные ментальные оппозиции. Проанализировав достаточное количество фрагментов текста, содержащих юмористические эффекты, мы установили, что при
восприятии адресатом трансформированных ПВ и ПИ в его сознании происходит
неожиданная смена фреймов, что вызывает появление ментальной оппозиции «высокое – низкое».
Трансформация ПВ ведет к обману ожиданий адресата, что может повлечь за собой создание юмористического эффекта. Юмористический эффект часто возникает при
противопоставлении и перевертывании «верха» и «низа». В этом случае ПВ, обладающее статусом «высокого», активирует «высокий» фрейм. Это ПВ подвергается трансформации: в него могут вноситься «низкие» элементы («добавление»), «каноническое»
слово может замещаться новым словом, вносящим «низкий» смысл («замещение») и т.д.
Новые элементы активируют «низкий» фрейм.
«I think you are wise. You don’t want to mess about with art
these days. Hitch your wagon to some sound commercial
proposition…» (11: 132).
Начало поговорки «Hitch your wagon to…» заставляет адресата ожидать ее «каноническое» окончание «… a star» («Ставь себе высокую цель»). Адресат активирует фрейм
«высокая цель». Однако вместо ожидаемого конца ПВ он слышит нечто другое. Новый
измененный конец поговорки «… some sound commercial proposition» (выгодное коммерческое предложение) активирует фрейм «материальная выгода». Измененное ПВ теперь
выглядит следующим образом: «Hitch your wagon to some sound commercial proposition…»
(«Ставь себе цель получать выгодные коммерческие предложения»). Неожиданная смена
фреймов – фрейма «высокая цель» на фрейм «материальная выгода» способствует снижению высокой цели и создает юмористический эффект.
Юмористический эффект возникает при восприятии ПИ, активирующего фрейм ПС,
в таком нехарактерном для него контексте, где «высокие» ассоциации, вызванные активацией, принижаются и теряют некий сакральный статус.
I don’t know if the name of Lot’s wife is familiar to you, and
if you were told about her rather remarkable finish. I may not
have got the facts right, but the story, as I heard it, was that
she was advised not to look round at something or other or
she would turn into a pillar of salt, so, naturally imagining
that they were simply pulling her leg, she looked round, and –
bing – a pillar of salt (12: 256).
В данном примере ПИ «Lot’s wife» (жена Лота) и ПВ «a pillar of salt» (соляной столп)
апеллируют к Библии и актуализируют ПС: превращение жены Лота в соляной столп.
При восприятии этих ПФ адресат активирует фрейм ПС. Это «высокий» фрейм, поскольку ПТ, связанный с ПС, носит сакральный статус. Вольное толкование ПС адресантом, использование фразеологизма «pulling her leg» (разыгрывают, дурачат), свойственного более разговорному стилю, а также разговорное «bing» (бум) активирует в сознании
адресата фрейм «повседневное общение». Юмористическое восприятие ситуации возникает при неожиданной смене подобных неродственных фреймов.
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Иногда ПФ могут использоваться адресантом в создании различных стилистических
приемов и фигур речи, в частности метафоры, сравнения, гиперболы. В этом случае
юмористический эффект формируется по фреймовой модели В – неожиданное наложение фреймов, что приводит к появлению в сознании адресата ментальной оппозиции
«возможное – невозможное». Оппозиция «возможное – невозможное» связана с противопоставлением реально существующего положения вещей их нереальному, фантастическому представлению.
He uttered the words in the unpleasant rasping voice which had
once kept his followers on the jump. Before succeeding to his
new title he had been one of those Dictators who were fairly
common at one time in the metropolis, and had gone about
with a mob of underlings wearing black shorts and shouting
«Heil, Spode!» (13: 417).
Здесь идет речь о молодом человеке по имени Спод, которого недолюбливает главный герой романа Берти Вустер, от чьего лица ведется повествование. Спод очень ревнив и быстр на расправу, что внушает страх окружающим. Своим поведением, отношением к людям, диктаторскими замашками он вызывает ассоциации у Берти с нацистами.
Вследствие появления ассоциативной связи между объектом и субъектом номинации
(т.е. между Сподом и нацистами) рождается метафора – «[Спод] один из тех диктаторов, которых одно время можно было часто встретить в городе, и, которые ходили повсюду с шайкой подчиненных, носящих черные шорты и кричащих: «Хайль, Спод!»».
Выражение «Хайль!» является прецедентной формой приветствия фашистов во время
Второй Мировой войны. ПВ, а также знание того факта, что летом фашисты носили
черные шорты, помогают читателю понять метафору. Следует обратить внимание, что
адресант не использует непосредственно слово «нацист», а предпочитает использовать
описательный оборот (т.е. перифраз), полагая, что адресату известны атрибуты нацистов
фашистской Германии. При восприятии метафоры в сознании адресата происходит наложение фреймов «домашний тиран» и «нацист» с общими терминалами «деспотизм»,
«жестокость» и т.п. Таким образом, появляется новое «видение» объекта номинации –
через призму другого фрейма.
На прецедентных именах основана метафорическая антономазия. Антономазия –
употребление имени собственного в нарицательном значении или наоборот. Метафорическая антономазия связана с использованием имени исторического, литературного,
мифологического, библейского персонажа в отношении к человеку, чьи черты характера
(или внешности) его напоминают.
Her reign was over. She had had it. From now on it was plain
who was going to be Fiihrer of the Trotter home (14: 159).
В данном случае метафорическая антономазия основана на ПИ «Fiihrer». Называя героиню своего романа ма Крим фюрером дома Троттеров («the Fiihrer of the Trotter home»),
автор создает несоответствие между значением существительного «Fiihrer» – «leader of
the Nazis» [10: 529] и объектом номинации – домашним тираном. При восприятии антономазии в сознании адресата происходит тот же процесс, что и при восприятии метафоры,
т.е. наложение фреймов, рождающее ментальную оппозицию. В этом примере на фрейм
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«домашний тиран», активированный словами «Her reign was over. She had had it» («Ее
правление подошло к концу. Она свое получила»), накладывается фрейм «нацистский лидер, фюрер».
Довольно частотно использование сравнения, основанного на ПФ.
«… There are a few more charming girls than this P. Stoker, and
you are lucky to have won her, old man, in spite of the fact that
she is handicapped by possessing a father who bears a striking
resemblance to something out of the Book of Revelations»
(15: 196).
Понимание сравнения в данном примере «a father who bears a striking resemblance to
something out of the Book of Revelations» («отец, поразительно напоминающий персонажа из Книги Апокалипсиса») основано на знании ПИ «the Book of Revelations» (Книга
Апокалипсиса). Отец героини романа Полин Стоукер, обладая вспыльчивым характером,
сравнивается с одним из чудовищ из вышеупомянутой книги. Таким образом, основная
черта характера человека подчеркивается, выдвигается на первый план, т.е. происходит
гиперболизация признака. Воспринимая это образное сравнение, которое вызывает наложение фрейма «чудовище» на фрейм «отец», адресат осознает нереальность созданного образа, что и порождает юмористическое восприятие ситуации.
Часто в романах встречается гипербола, основанная на ПФ.
А. «Isn’t there a sofa downstairs?»
Б. «There is Noah’s. He brought it ashore on Mount Ararat» (15: 78).
ПИ «Noah» (Ной), «Mount Ararat» (гора Арарат) актуализируют ПС сакрального статуса «Великий потоп». Говоря о том, что диван был привезен Ноем в своем Ковчеге
на гору Арарат «There is Noah’s [sofa]. He brought it ashore on Mount Ararat», коммуникант Б гиперболизирует признак старости, ветхости дивана. При восприятии гиперболы
на фрейм «предмет мебели», активированный словом «a sofa» (диван), накладывается
фрейм ПС, активированный ПИ. В результате подобного наложения двух неродственных
с точки зрения логики фреймов появляется новый взгляд на предмет мебели, а именно
на возраст дивана.
В целом необходимо отметить, что юмористический эффект, базирующийся на использовании ПФ, чаще формируется по фреймовой модели А, чем модели В.
В перспективы нашей работы входит дальнейшее изучение разнообразных стилистических средств и приемов для создания юмористического эффекта, а также анализ
действия фреймового механизма порождения юмора при их восприятии адресатом сообщения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного: Метод. руководство. – М.: Рус. яз., 1990.
– 246 с.
2. Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в языковом сознании и межкультурной коммуникации: Дисс. … доктор. филол. наук: 10.02.19. – М., 1999. – 400 с.
76

3. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: Гнозис, 2003. –
288 с.
4. Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.Б., Багаева Б.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык, сознание,
коммуникация. – Вып. 1. – М., 1997. – С. 82-103.
5. Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании
языковой личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. – М., 1986. – С. 105-126.
6. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Как тексты становятся прецедентными // Русский
язык за рубежом. – М., 1994. – №1. – С. 73-76.
7. Красных В.В., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Когнитивная база и
прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник
МГУ. – Сер. 9. Филология. – 1997. – №3. – С. 62-75.
8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К., 2006. – 716 с.
9. Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. – М.: Прогресс, 1988. – С.
281-309.
10. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Edinburgh: Pearson Education
Limited, 2002. – 1568 p.
СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
11. Wodehouse P.G. Full Moon. – London: Penguin Books, 1961. – 258 p.
12. Wodehouse P.G. Joy in the Morning. – London: Penguin Books, 1999. – 272 p.
13. Wodehouse P.G. Jeeves Omnibus. – V. 4: Jeeves and the Feudal Spirit, Jeeves in the Offing,
Stiff Upper Lip, Jeeves.– London: Hutchinson, 2000. – 460 p.
14. Wodehouse P.G. The Code of Woosters. – London: Penguin Books, 1983. – 242 p.
15. Wodehouse P.G. Thank you, Jeeves. – London: Coronet Books, 1999. – 229 p.

УДК 81’276.3 – 055.6=111

Боднар Р.В.
(Хмельницький, Україна)

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ВКРАПЛЕНЬ У ПІДЛІТКОВОМУ ДИСКУРСІ
У статті виділені характерні для спонтанного дискурсу підлітків види інтертекстуальних вкраплень на рівнях «тект-текст» і «текст-мова», визначено їх лінгвокультурологічну цінність та проаналізовано їх використання в різних комунікативних ситуаціях .
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В статье выделены характерные для спонтанного дискурса подростков виды
интертекстуальных включений на уровнях «тект-текст» и «текст-язык», определена
их лингвокультурологическая ценность и проанализировано их использование в разных
коммуникативных ситуациях.
The article highlights the linguistic, cultural and pragmatic peculiarities of intertextual
inclusions in the spontaneous teenage discourse on the levels «text-text» and «text-language».
Інтертекстуальність як категорія тексту вивчається в основному на матеріалі художньої
літератури [1; 2; 3 та інші]. Як специфічна властивість семантики тексту вона пов’язана
з широким соціокультурним контекстом, тобто зі зануренням тексту в культурний код, в
межах якого актуалізуються його зв’язки з іншими текстами [2: 22]. Іншими словами, в
широкому розумінні інтертекстуальність визначається як взаємний вплив культури і мови
на створюваний текст, який як явище культури автоматично розглядається як інтертекст. У
вузькому розумінні інтертектуальність зумовлена фактором включення в текст вербальних
чи невербальних слідів інших текстів, тобто визначається присутністю в одному тексті
двох і більше текстів [3: 7].
Розуміння дискурсу як тексту в соціокультурному контексті дозволяє розглядати різні текстові включення в дискурсі як елементи інтертекстуальності. Відсутність окремого
лінгвокультурологічного дослідження інтертекстуальності спонтанного дискурсу зумовлює актуальність обраної теми. Відповідно, метою дослідження є виявити типові для спонтанного дискурсу британських підлітків текстові включення та визначити їх лінгвокульторологічну та прагматичну цінність.
Фактичний матеріал дослідження складають записи спонтанних розмов британських
підлітків [4], аналіз яких дає підстави стверджувати, що інтертекстуальні включення є характерною рисою спонтанної комунікації підлітків. В усно-розмовному мовленні інформантів дослідженого корпусу спостерігаються міжтекстові зв’язки на рівнях «тект-текст» і
«текст-мова» (рівень «текст-мова» виділений В.В.Рижковою [3: 7-8]).
На рівні «тект-текст» інтертекстуальні вкраплення у мовній практиці підлітків представлені дитячими скоромовками, римованими лічилками та піснями (дитячими та
естрадно-популярними). Так, наведений нижче фрагмент розмови ілюструє комунікативну ситуацію, в якій підліток звертається до співрозмовників з проханням запропонувати
ідею для виконання письмового проекту з розвитку креативних здібностей. При цьому він
зауважує, що йому не подобається ідея з дитячими скоромовками та нагадує деякі з них
– Mary had a little lamb, Jack and Jill went up the hill. Проте його комунікативний партнер
(Max) підхоплює цю ідею та пригадує інші скоромовки й дитячу римовану лічилочку – Hey
diddle diddle, the cat and the fiddle, Hickory Dickory dock the mouse ran up the clock, one, two,
three, four, five, once I caught a fish alive:
(1) John: er what can I do for my hand writing project nan?
Ben: and she says it can be
John: I don’t like things like, Mary had a little lamb, Jack and Jill went up the hill
Ben: your home=
Max: Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, Hickory Dickory dock the mouse ran up the
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clock, one, two, three, four, five, once I caught a fish alive, just those, three times [36603:
60-64]1.
У прикладі 2 наведений один із комунікативних ходів мовця, в якому він, захоплюючись красою цуценяти, наспівує дитячу пісеньку про собачку:
(2) Max: No what is she? What breed? {nv} laugh {nv} Oh gosh, that’s a good one. What
breed {nv} giggle {nv} oh me. I h= I hope she’s a chihuahua {nv} giggle {nv} chihuahua.
{singing} and a knick knack paddy wack, give a dog a bone, Wolf went barking all way
home. . . Knick knack paddy wack, give a dog a bone, good old Wolf went wobbling home
{ nv } humming { /nv} {singing} and a knick knack paddy wack, give a dog a bone, my old
man went tumbling home [37701: 106].
Основним джерелом інтертектстуальних елементів у розмовному мовленні підлітків слугують текти популярних молодіжних пісень. Наспівування улюблених пісенних
творів стало невід’ємною складовою їх інтерперсонального спілкування. Проаналізовані матеріали дослідженого корпусу свідчать про те, що спів є гендерно маркованим
засобом комунікації, тобто використовується переважно дівчатами. Наспівування в
мовленнєвій інтеракції дівчат-підлітків є засобом реалізації кількох комунікативних
інтенцій: 1) експлікації хорошого настрою мовця, 2) зняття комунікативної напруги,
3) зміни емоційного стану співрозмовників, 4) коментування окремих подій словами
з пісні та 5) демонстрація власних вокальних здібностей. Приклад 3 демонструє використання алюзії (назви пісні) у респонсивній репліці інформативного змісту, яку мовець вимовляє з інтонацією співу:
(3) Kate: Why have you got your headphones in? What are you listening to?
Betty: I’m listening to {singing} like a virgin!
Kelly: Oh I think Madonna’s crap! [32601: 148-150]
Використання підлітками тексту пісень для коментування своїх дій чи дій інших
учасників комунікативної взаємодії ілюструє наведений нижче уривок з розмови дітей
на уроці малювання. На нагадування однокласника про необхідність малювати рівнину,
вкриту зеленою травою, мовець відреагував наспівуванням пісні про зелену траву. З наведеного прикладу також видно, що така комунікативна поведінка (наспівування пісні)
не завжди схвалюється співрозмовниками. В цій ситуації вона викликала негативну реакцію у комунікативного партнера, проявом якої стало директивне звертання до однокласника, спрямоване на припинення співу (shut up Leon) у поєднанні з інвективною
фразою оціночного характеру (you're a silly wanker):
(4) Leon: I know, but I mean, how do you just draw flat land?
Max: Who’s got the rubber.
Bob: I told you before you just do flat land. Just do grass
Max: Flat land?
1

Тут і надалі це номер тексту у корпусі зі зазначенням номерів мовленнєвих ходів
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Leon: {singing} Green, green grass that grows on the
Bob: hello, hello, hello, shut up Leon, you’re a silly wanker [37104:395-400].
Інтертекстуальність розмовного дискурсу підлітків також зумовлюється включенням
у мовлення невербальних ознак інших текстів, а саме пісень, які презентуються лише
наспівуванням їх мелодій:
(5) Annabel: And it’s black, this is black. Dawn’ll have to show you anyway. I thought Dawn
would have shown you.
Carrie: {nv} humming {nv} ... {singing} Na na na na, na na na, na na na na.
Annabel: {nv} humming {nv } [35203:30-32].
На рівні «текст-мова» інтертекстуальні елементи в спонтанному дискурсі підлітків
представлені іншомовними вкрапленнями. В ситуаціях інтерперсонального спілкування з
однолітками інформанти дослідженого корпусу вживали слова та фрази латинською, французькою та іспанською мовами. Інтертекстуальні елементи французькою та іспанською
мовами – це: 1) відомі широкому загалу етикетні фрази, присутність яких у мовленні надає
йому (мовленню) експресивного забарвлення, 2) слова та вирази зі шкільної програми,
вживання яких в інтерперсональній комунікації зумовлене необхідністю закріпити вивчений на уроках вокабуляр. Приклад 6 ілюструє фрагмент комунікативної ситуації, в якій
вживання мовцем вітальної фрази французькою мовою (Bonjour) створює комічний ефект,
про що свідчить невербальна реакція його комунікативного партнера (laugh). Приклад 7
демонструє використання мовцем іншомовної фрази (прощання іспанською мовою (Hasta
la vista)) як продовження іншого експресивного висловлення – інвективної фрази, вимовленої невластивим мовцю голосом:
(6) Benny: No just bloody say {unclear} when I gonna talk to you.
Dave: Bonjour.
Benny: {nv} laugh {nv} {unclear} Going say it go on {nv} laugh {nv}
Dave: Bonjour.
Benny: Co= {unclear} {nv} laugh {nv} [33701:238-242].
(7) Noah: Arnold Schwarzenegger impression ... {mimicking} F*** you baby {/}! {speaking
Spanish} Hasta la vista { / }.
Jim: Don’t worry about Arnold Schwarzenegger [32607:5-6].
Досліджений матеріал також свідчить про те, що іншомовні вкраплення вживаються
підлітками й у мовленнєвих актах відтворення слів іншої особи прямою мовою. У наведеному нижче фрагменті розмови (приклад 8) мовець переказує епізод з кінофільму, відтворюючи при цьому фразу з мовленнєвого репертуару героїні мовою оригіналу – французькою:
(8) Penny: Cos she doesn’t speak English yeah, very well, so she goes Merci, {nv} laugh
{nv} he goes, er, she does, he doesn’t speak French either Keat- Yee {nv} laugh {nv} then
she goes ooh whoops I’m sorry {laughing} I don’t, cos, she she she’d say it was time in
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France, you know, and then on the way out she goes Au revoir, but she did it on purpose
<...> [36903: 271].
Вивчення у школі іноземної мови впливає на мовленнєву поведінку учнів на перервах, особливо перед уроками іноземної мови. Готуючись до уроку, вони повторюють
вивчений матеріал і в разі виникнення певних труднощів звертаються за допомогою до
однокласників. Так, приклад 9 є фрагментом розмови підлітків перед написанням тестового завдання з французької, під час якої учасники комунікативної взаємодії тренують
один одного.
(9) Mike: How, how do you say would you like some cake? <...>
Liz: I don’t know that.
Mike: Je voudrais
Julia: du gateau <...>
Mike: But isn’t it, erm, <...> Je voudrai, don’t you say ne vous or something?
Julia: No you don’t, I was writing {unclear}
Mike: So you can say, je voudrais du gateau <...> [36903: 357-372].
У наведеному нижче фрагменті полілогу (приклад 10) вживання інформантом корпусу інтертекстуальних вкраплень латинською мовою є реакцією на зауваження співрозмовниці, яка висловила припущення, що її комунікативний партнер не вивчав латинську
мову. Щоб розвіяти цей сумнів мовець провідміняв дієслово ‘кохати’ латинською та переклав усі форми англійською:
(10) Jane:interesting, what do you think Leon, not having studied Latin or Greek.
Leon: Yeah but I have, you see. Amo amas amat, amamus amatis amant. Puella. Erm
Penny: What does that mean?
Leon: {unclear} cum laud I don’t know. Amo amas amat, I love, you love, he she it loves.
Amamus amatis amant, they love, we love, he she it loves plural or something like that. I
learned it for three years in {name} girls [34201: 24-28].
Отже, явище інтертекстуальності є однією з характерних ознак усно-розмовного
мовлення підлітків. Інтертекстуальні вкраплення у спонтанній комунікації британців
підліткового віку представлені різноманітними дитячими скоромовками, лічилками,
фрагментами дитячих і популярних молодіжних пісень, а також іншомовними лексичними та синтаксичними включеннями. У міжособистісному дискурсі підлітків вони функціонують як культурологічні засоби експлікації комунікативних інтенцій мовця.
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ЗЕМЛЯ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
(по материалам сборника В. Даля «Пословицы русского народа»)
В статье представлен анализ концепта Земля как элемента русской языковой картины
мира, рассматривается его этнокультурная специфика, связь с другими концептами. Концепт ЗЕМЛЯ в русской языковой картине мира играет очень важную роль, что связано
как с остатками языческих представлений о мире, так и с христианским мировоззрением,
которые органично переплелись в сознании носителей русского языка и культуры. Анализ
проводился на материале сборника В. Даля «Пословицы русского народа».
Ключевые слова: концепт, ЗЕМЛЯ, языковая картина мира, репрезентация
The article represents the analysis of the concept EARTH as an element of the Russian
language picture of the world. The concept΄s ethnic and cultural specifics, its connection
with other concepts are considered here. Concept EARTH in the Russian language picture of
the world plays a very important role, which is connected with the remnants of pagan ideas
about the world and with the Christian worldview, which organically intertwined within the
consciousness of Russian language and culture bearers. The analysis was carried out on the
basis of V. Dal’s collection of Russian proverbs and sayings.
Key words: concept, EARTH, language picture of the world, representation,
У статті представлений аналіз концепту ЗЕМЛЯ як елемента російської мовної
картини світу, розглядається його етнокультурна специфіка, зв’язок з іншими концептами. Концепт ЗЕМЛЯ в російській мовній картині світу відіграє дуже важливу роль,
що пов’язано із залишками язичницьких уявлень про світ і християнським світоглядом,
які органічно переплелися у свідомості носіїв російської мови і культури. Аналіз проводився за матеріалами збірника В. Даля «Прислів’я російського народу».
Ключові слова: концепт, ЗЕМЛЯ, мовна картина світу, репрезентація
В современном языкознании серьёзное внимание уделяется изучению лингво- и
культурноспецифичных концептов. Несмотря на достаточно широкую разработанность
данной проблемы в таких областях лингвистической науки, как лингвокультурология и
этнолингвистика (см. Е. Бартминский [1], В.В. Иванов, В.Н. Топоров [2], С.Е. Никитина
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[3] и др.), поиски путей и оптимальных методик исследования указанного материала не
прекращаются.
В предлагаемой статье предпринимается попытка проанализировать культурноспецифические особенности концепта ЗЕМЛЯ в фольклорной картине мира и на основании
этого анализа выявить место и ценностные характеристики этого концепта в сознании
носителей русского языка и культуры. Представленный здесь фрагмент, выполненный
на материале сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа» [4], представляет собой
часть более широкого исследования, осуществляемого на различном материале (лексикографическом, текстовом и экспериментальном).
Как известно, ментальность этноса, нации достаточно адекватно отражается в памятниках словесного творчества, принадлежащих традиции и, как правило, не имеющих
индивидуального автора, – различных фольклорных текстах. Их анализ позволяет судить
о значимости тех или иных объектов окружающей действительности в жизни обществе
и об отношении к ним. Пословицы и поговорки с высокой степенью достоверности позволяют воссоздать духовно-ценностную систему этноса, поскольку их употребление
основано на постоянно актуализируемой традиции.
Цель данной статьи заключается в экспликации культурноспецифических особенностей концепта ЗЕМЛЯ и обосновании его ключевого статуса в русской языковой
картины мира. Несмотря на значимость концепта ЗЕМЛЯ для интерпретации специфики русской языковой культуры, он до настоящего времени не получил всестороннего и
глубокого рассмотрения. Исключение представляет работа С.Е. Никитиной [2]. Однако
представленный в ней анализ базируется исключительно на материале русских духовных
песен. Таким образом, актуальность настоящей статьи определяется выбором для исследования ключевого концепта ЗЕМЛЯ материала русских пословиц, позволяющего установить специфику данного концепта в фольклорной картине мира, а также взаимодействие мифологических и религиозных представлений в его когнитивной структуре. Для
анализа были привлечены пословицы, содержащие лексему «земля» и ее производные.
Исследование С.Е. Никитиной [2] было проведено на материале духовных стихов и
позволило ей четко выделить такие значения слова земля: 1) место, которое Бог сотворил
для жизни «Всяк человек на земле живет, как трава в поле растет»; 2) государство или пространство, духовно (по вере) определенное: «братья продают Иосифа во ину землю»; 3)
сыпучее вещество [Никитина 1991: 120 и след.]. Для первого из указанных значений, или
субконцепта, ЗЕМЛЯ1 С.Н. Никитина указывает синоним Вселенная, антоним Небо, части, которые можно рассматривать как содержимое (моря, горы, реки, леса, поля, пещеры,
пустыня, города), и части-локусы (пуп; государство), внешний атрибут – окиян-море;
выделяет постоянные эпитеты: мать-сыра, сырая, матерая, хлебодарница, кормилица.
Помимо того, описывает типичные действия земли как субъекта (плакать, тужить, стонать, отвечать, глаголити), как адресата (кланяться Земле, каяться Земле), а также как
место проживания людей (жить на Земле), например: как расплачется и растужится
мать сыра земля перед Господом; много грешных на земле, на сырой земле, на матушке.
Для второго значения ЗЕМЛЯ2 (мн. земли) С.Е. Никитина указывает синоним
царство-государство, главный элемент указанного множества – Русская земля, целое –
ЗЕМЛЯ1, части – царь, народ, внутренние атрибуты –святая, заповедная, православная,
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святорусская, ина, неверная, астрачинская, греческая, сарачинская, иудейская, турецкая...,
действия (земля при этом выступает как локус) – прийти в землю, ехать по земле, продать
в землю, а также экспликацию свойства земли как объекта – глагол воевать, например:
Которая у нас земля всем землям мать? На головушках шляпы земли греческой и др.
Для третьего значения ЗЕМЛЯ3 – вещество, составляющее поверхность ЗЕМЛИ1,
С.Е. Никитина указывает символы-ассоциации прах, тлен, а также ассоциацию травамурава, выделяет изофункциональные слова песок, хрящ, действия, в которых земля
представлена как инструмент (засыпать, задернуть) или объект (копать, украсть), например: Вы пошто меня землею засыпаете? и др.
На формирование и развитие рассматриваемого концепта оказало влияние множество
факторов, и в их числе древние космогонические, а затем и христианские религиозные представления. Отсутствие письменной фиксации мифов славянских народов и разрушение целостности язычества в период христианизации привели к тому, что славянская мифологическая система испытала на себе значительное влияние христианских представлений.
Как в библейских, так и в фольклорных текстах концептуальная сфера ЗЕМЛИ значительно более разработана и детализирована, чем концептуальная сфера НЕБА. Так,
первый человек был сотворен из «праха земного», т.е. религия изначально определяет весь
людской род как детей земли. Примечательно, что в еврейском языке в качестве одного из
названий земли употребляется слово  – םדאадама «красная земля, годная для обработки».
Поэтому можно утверждать, что имя первого человека – Адам (буквально «человек») – является еще одним подтверждение библейского взгляда на «земное» происхождение людей
В сборник В. Даля число пословиц, включающих лексему «земля» и ее производные
существенно превышает количество единиц, включающих лексему «небо» – соответственно, 104 и 59 пословиц, что, по-видимому, является следствием многовековой зависимости человека от земли и результатов сельскохозяйственной деятельности.
Отличительные черты культурноспецифической картины мира, получившей воплщение в русском языке и связанные с репрезентацией анализируемого концепта в сознании
его носителей, представлены следующим набором признаков концепта ЗЕМЛЯ:
1) земля как место упокоения физического тела человека, как вместилище (Упокой,
Господи, душеньку, прими, Земля, косточки! [4: 201], Всякому мертвецу Земля-гроб [4:
198], Царь и народ – все в землю пойдет [4: 198]; Живому нет в земле места, а на небо
крыл [4: 60]; На небо не вскочишь и в землю не закопаешься [4: 199]);
2) поверхность земли как место, где человек проживает (Из светлого рая, да на трудную землю [4: 206]; Рыбам вода, птицам воздух, а человеку вся земля [4: 216]);
3) страна, определенная территория, государство (Русь святая, православная,
богатырская, мать свято-русская земля [4: 234]; Русским Богом да русским царем святорусская земля стоит [4: 233]; Светится одно солнце на небе, а царь русский на земле
[4: 158]);
4) родина (С родной (родительской) земли – умри, не сходи! [4: 231]);
5) земля как мать (Не роди, мати, на белый свет. Не роди, мать-сыра земля [4: 80],
Огонь – царь, вода – царица, земля – матушка, небо – отец [4: 679]);
6) земля как кормилица; ее связь с сельскохозяйственным трудом (Господь повелел
от земли кормиться [4: 359); Земля – тарелка: что положишь, то и возьмешь (т.е.
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каково обработаешь, каковы семена и пр.) [4: 664]; Какова земля, таков и хлеб [4: 108];
И дорогой товар из земли растет [4: 364]);
7) земля как объективная реальность, отрыв от которой сопровождает состояние душевного подъема (Земли под собой не слышит [4: 632]; От радости земли под собою
невзвидел [4: 89]).
Первый из указанных аспектов является наиболее разработанным в русской языковой
картине мира. Здесь перекрещиваются мифологические и религиозные системы воззрений. Принадлежность к небу воспринимается как нечто позитивное и радостное, поскольку в религиозной трактовке к земле относится тело, а к небесам – душа человека:
Тебе, телу, во земле лежать, а мне, душе, на ответ идти [4: 201]. Земля – место, воспринимаемое сознанием как граница между бытием (жизнью) и небытием (смертью), в
силу чего она совмещает в себе признаки пространства и временных параметров жизни,
становясь своеобразным хронотопом существования: На небо крыл нет, а в землю путь
близок [4: 197], С водою, с ветром да с огнем не дружись, а с землей дружись: от земли
вышел, земля кормит, в землю пойдешь [4: 447].
При вербализации рассматриваемого концепта на фразеологическом уровне реализуется принцип языкового табуирования, связанный с нежелательностью употребления
определенных слов. В этих случаях слова «земля» выступает как замена слова «смерть»
в иносказательных оборотах из страха перед сверхъестественными силами и т.д.: Добра
была голова, да Слава Богу, что земля прибрала! [4: 213]; Батьку, матку земля взяла, а
нам, деткам, воля своя [4: 597] и др.
Причиной возникновения таких пословиц как Не земля родит, а год [4: 664] Не земля хлеб родит, а небо [4: 597];Бог не даст, и земля не родит [4: 664]; являются, повидимому, зависимость от природно-климатических условий и преимущественная занятость земледелием, помноженных на примитивную сельскохозяйственную технологию.
Ряд пословиц выявляет отношение к земле как к собственности, при этом подлинным
хозяином земли является не тот, кто ею владеет, а тот, кто за ней ухаживает, работает на
ней: Не тот хозяин земли, кто по ней бродит, а кто по ней за сохой ходит; Без хозяина
земля круглая сирота [4: 664]. Труд является важнейшей составляющей земного существования: Не поклонясь до земли, и гриба не подымешь [4: 597].
Часть пословиц подчеркивает временность земного существования, преходящий,
временный характер земных ценностей: Земля еси, и в землю отыдеши; Крепко, крепко, а земля свое возьмет [4: 503]. Причем люди – независимо от их положения и статуса – в определенном смысле оказываются равны: Не по небу и богач ступает, не под
землей живет и убогий.
Помимо того, в пословице Правда у бога, а кривда на земле [4: 121] выражается противопоставленность НЕБА и ЗЕМЛИ, которая требует особого внимания исследователя
как проявление древней славянской семиотической системы [см. 2].
Таким образом, ЗЕМЛЯ относится к разряду ключевых концептов, существенных
для понимания культуры, поскольку: а) играет важную роль в рамках религиозной,
этической (в частности, в моральных суждениях) и эмоциональной сфер; б) образует
центры отдельных важных фрагментов концептуальной и, соответственно, языковой
картин мира, выражающих мировоззрение и обыденные взгляды носителей русского
языка/культуры.
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Дальнейшее исследование предполагает обращение к различного рода источникам:
фольклорным текстам, с одной стороны, и к художественным, с другой. Помимо того, планируется проанализировать особенности концептуализации оппозиции НЕБО – ЗЕМЛЯ
в сознании современных носителей русского языка / культуры по данным ассоциативных
словарей.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ В СИСТЕМЕ ВНУТРИТЕКСТОВЫХ
СВЯЗЕЙ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В статье рассматривается проблема художественной детали как одного из элементов текстового уровня и особенностей ее функционирования в поэтическом тексте.
На примере стихотворных произведений У. де ла Мара определяется доминирующая
роль детали в порождении и целостном восприятии художественного образа. Определено, что деталь является эффективным средством интеграции отдельных компонентов поэтической структуры.
Ключевые слова: художественная деталь, мотив, внутритекстовые связи, поэтическая структура.
The article deals with the artistic detail as an element of the textual level and
peculiarities of its functioning in the poetic text. The analysis of W. de la Mare’s poems
determines the dominating role of the detail in creating and integral perception of artistic
image. It is stated that the detail is an effective means of integrating poetic structure
components into a single whole.
Key words: artistic detail, motif, inner textual ties, poetic structure.
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В творчестве У. де ла Мара, английского прозаика и литературного критика, поэзия
всегда занимала прочное место, хотя она мало знакома русскоязычному читателю. За
свою жизнь он опубликовал много прозаических произведений, в том числе мистических рассказов-сказок для детей, критических статей, книгу о творчестве Л. Кэрролла и
более десяти сборников стихов. Первым из них был сборник стихов для детей «Songs of
Childhood» («Песни детства», 1902), за которым последовали другие сборники – «Слушатели», «Павлиний пирог», «О, прелестная Англия», «Память» и другие.
Творчество Де ла Мара трудно строго ограничить рамками какого-либо литературного течения. В нем можно проследить и отражение неоромантической эстетики, характерной для английской поэзии рубежа XIX – XX веков, и характерные черты эпохи
поэтов-георгианцев первых трех десятилетий ХХ века, для которых выражение неприятия буржуазной современности проявлялось через их приверженность буколической
тематике [1: 8]. Источником их вдохновения, как правило, служили уединенные сады,
цветущие луга, тенистые леса, тихие сельские вечера, крестьянские домики, утопающие
в лунном свете. С поэзией У. Блейка и романтиками ХIX века, особенно с С.-Т. Кольриджем, поэта объединяло стремление исследовать те «неизвестные модусы бытия»,
которые незримо пронизывают видимую жизнь человека. Этим объясняется тот факт,
что интерес к сверхъестественному, мистическому лежит в основе многих произведений
Де ла Мара, как в прозаической, так и стихотворной формах. Соединение столь разных
планов подтверждает вывод В.В. Хорольского о синкретизме английской лирической поэзии начала ХХ века, «совмещающей в себе трудносовместимые качества: философский
идеализм, интуитивизм, рационализм и романтическую патетику» [2: 20].
При всей противоречивости направлений, нашедших отражение в лирике Де ла
Мара, можно проследить ее общие характерные особенности, проявляющиеся в последовательном повторении отдельных мотивов (сна, лунной ночи, тумана, таинственной
тишины), образном соединении мистического с обыденным, поэтизации повседневных
вещей и явлений, отсутствии углубленного психологизма и в тоже время изумительном
чувстве детали. Подобно Блейку и романтикам, Де ла Мар испытывает неподдельное,
наивно-детское восхищение красотой мира, и ему удается передать это ощущение через
выделение отдельных признаков описываемых предметов. Однако, если у Кольриджа
чрезмерно детальные, мелкие наблюдения над отдельными словами и образами вступают в некое противоречие с абстрактно-философским характером воплощаемых идей
[3: 24], у Де ла Мара деталь является основным изобразительным средством, определяемым внутренними закономерностями его произведений. В отборе деталей он следует неожиданно математически строгому определению Кольриджа, по мнению которого
поэт, стремясь исследовать каждый оттенок смысла отбираемых слов, создает «законы
выбора, контролирующие выбор» [цит. по 4: 27].
Скрупулезно точный отбор деталей обусловлен у Де ла Мара художественным замыслом. Так, в стихотворении «Серебро» перечисление отдельных признаков и деталей
картины уединенного сельского уголка, окрашенного серебром лунного света, создает
яркий живописный образ. При этом «пунктирном» изображении картина не распадается,
а, наоборот, «отличается удивительным поэтическим единством» [5: 76], именно благодаря концентрированной образности детали.
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Деталь традиционно трактуется как один из элементов текстового уровня, создающий в сознании целостный художественный образ и соотносящийся с этим образом как
часть и целое [6: 8]. Являясь мощным сигналом образности [7: 112] и выступая в качестве средства рационального отбора отдельных текстовых компонентов, деталь обладает
способностью обеспечивать компрессию языкового материала и определять единство
внутритекстовых связей стихотворного текста. В стихотворении «Некто» («Some One»)
рассказчик уверен, что кто-то постучался в его дверь (эта определенность передается
трехкратным повторением слова «уверен»), но, открыв дверь, он никого не видит, и только отдельные детали ночной жизни – уханье совы, стрекотание сверчка, капли падающей
росы – создают напряженную и таинственную атмосферу недоумевающего ожидания
автора. Последние строки So I know not who came knocking, / At all, at all, at all побуждают
читателя-ребенка (стихотворение входит в сборник стихов для детей «Rhymes and verses»)
задать тот же вопрос: Кто же все-таки стучал? и попытаться на него ответить. Тем самым
умелое сочетание деталей вызывает в читателе не только сопереживание с изображенной
ситуацией, но и способствует реализации собственных творческих устремлений.
Стихотворения «Щегол», «Госпожа Земля», «Радуга», «Искра», «Подснежник», «Полуденный и ночной цветок» и многие другие рисуют картинки природы, передающие
поэтическое очарование красотой окружающего мира в самых незначительных его проявлениях. Но эта кажущаяся незначительность не просто направлена на обеспечение эффекта достоверности, фотографичности изображаемых картин, на фиксацию реально наблюдаемых поэтом явлений и фактов внешнего мира, но, прежде всего, на активизацию
чувственного сопереживания читателя. Английский писатель Р. Адамс в связи с этим
отмечал, что за поверхностной легкостью стихотворений Де ла Мара кроется довольно
«тревожное ощущение крайнего невежества и беспокойства человечества» [8: 145] из-за
того, что мы порой не знаем и не замечаем самых простых вещей.
Роль детали как текстообразующей доминанты в лирических произведениях Де ла
Мара часто проявляется в ее способности формировать логико-семантическую структуру
текста по принципу антитезы, что свидетельствует о влиянии романтического мироощущения на творческое сознание поэта. В стихотворении «Noon and night flower» («Полуденный и ночной цветок») описание двух цветков, каждый из которых расцветает в точно
определенный для него час, определяет контрастность всей системы деталей. Дневной
цветок открыто привлекает пчел, ночной цветок своей прозрачностью соблазняет мошек,
дневной – ярко пылает при солнечном свете, ночной – тускло мерцает, как мечтательное
существо. Малоприметные детали, объединенные в целостную поэтическую структуру,
подчеркивают не внешнюю, а внутреннюю связь явлений, которая проявляется в неизменном порядке природных процессов, определяющих своевременность их чередования.
Поэт дает понять, что для каждого рода красоты наступает свой час, когда она может быть
явлена миру в полной мере, но есть и периоды, когда ей определено «засыпать».
Де ла Мар прибегает к использованию детали также при описании внешнего облика
персонажа. Герой стихотворения «Вуаль», увидев незнакомку с покрытым вуалью лицом, задается вопросом, для чего она это делает. Взгляд автора скользит по лицу дамы,
пытаясь разобрать черты ее лица. Упоминаются губы, глаза, кончик маленького носа,
при этом цвет глаз определить невозможно, и обо всем остальном автору приходится
лишь высказывать предположения. Сама вуаль служит образным средством отбора изо88

бразительных деталей, которых немного, но на основании которых автор делает вывод о
красоте дамы с лицом, подобным дневному свету, в то время как вуаль является чем-то
вроде ночной маскировки, не позволяющей свету пробиваться сквозь нее.
Неподдельный интерес к детали как к средству создания целого за счет незначительной его черты проявляется у Де ла Мара и в том, что в своей лирике он задумывается над
вопросом, что остается от человека в памяти людей по прошествии времени. Упоминая
в стихотворении «Роза» английского поэта XVII века Томаса Кэмпиона и признавая его
литературные заслуги, Де ла Мар пытается вспомнить что-нибудь о нем как о личности.
Воспоминания более чем скудны, из лирических произведений Кэмпиона, многие из которых он сам положил на музыку, всплывает только имя его сестры – Роза. Де ла Мар
признает, что все тускнеет и увядает со временем, в первую очередь, черты лица. Ни самого Кэмпиона, ни его юной сестры давно уже нет, но его поэзия по-прежнему воспевает
то, что он любил. Имя Роза, повторяющееся в заголовке стихотворения и в конце каждой
из его строф, является композиционной деталью, которая в то же время определяет особенности порождения и восприятия художественного образа в стихотворном тексте.
Почти в каждом сборнике поэта есть стихотворения, которые можно назвать «адресными», поскольку они посвящены конкретным личностям: «Наполеон», «Царь Давид»,
«Джонатан Свифт», «Томас Гарди», «Генри Воген» и другие. Некоторые из них эпиграмматичны по своему характеру, являясь попыткой нарисовать образ человека буквально
несколькими «мазками», через ряд характеризующих деталей. В прозаическом тексте
такие детали рассредоточены по всему тексту. Здесь же они представлены концентрированно, в виде набора ключевых деталей-понятий.
Передавая индивидуально-авторское восприятие значимости той или иной личности, поэт вовлекает читателя в процесс сотворчества, потому что многое остается недосказанным и, кроме того, сам отбор деталей концептуально важен. Детали такого
рода актуализируют целый ряд текстовых категорий. С одной стороны они создают
контекстуально-смысловую завершенность текста, а с другой, обусловливают его открытость, порождая множественность интерпретаций. Например, о писателе-сатирике Дж.
Свифте в одноименном стихотворении говорится, что в своих произведениях он был непримирим в обличении ханжества, притворства, лжи. Однако, по мнению поэта, он был
«удручен» такими «простыми» вещами, как «возраст, грязь и размер». Для того чтобы
понять глубинный смысл приведенных деталей, необходимо знание творческого наследия, оставленного писателем. Тем самым художественная деталь становится средством,
обусловливающим соотнесенность лирического текста с реальностью. Данный вывод
подтверждается также анализом стихотворения «Наполеон», где в семи строках Де ла
Мар дает емкую характеристику известной исторической личности. Система деталей
определяет как единство структурных компонентов текста, так и необходимый исторический фон, представляющий экстралингвистический параметр стихотворения.
Изображение целого через детали помогает Де ла Мару воссоздавать не только картины
природы и портретные зарисовки людей, но и картины истории. В стихотворении «Короли»
интерес представляют детали, которые позволяют мысленным взором окинуть несколько
веков истории Англии. Упоминание имен трех королей и акцентуация отдельных событий,
связанных с их правлением, дает читателю ощущение исторической перспективы. Реконструкция события огромной важности для Англии возможна благодаря цепочке деталей:
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«Ink, seal, table / On Runnymede green, / Anno Domini / 12 – 15». В данном случае речь
идет о подписании Великой хартии вольностей в период правления Иоанна Безземельного. Все детали стихотворения образуют сложную систему эмоционально-смысловых
связей, объединенных общим замыслом автора передать идею неотвратимого движения
исторического процесса.
Анализ лирики У. де ла Мара показывает, что использование автором художественной детали обеспечивает интегрированность структуры стихотворного текста во всем
единстве его внутритекстовых связей и способствует актуализации ряда текстовых категорий. Выделение детали во многом способствует взаимодействию текста с широким
литературным и социально-историческим контекстом.
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ІНТЕРМЕДІЙНІСТЬ ТЕКСТУ: ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНОРІДНИХ
СИГНІФІКАТІВ
У статті розглядаються принципи взаємодії різних сигніфікатів у вербальному тексті ХХ ст; акцентується загальна тенденція художньої культури до інтегральності,
до синтезу; простежується активізація жанровомодулятивних дифузійних процесів як
між різними текстами, так і всередині одного тексту.
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This article discusses the principles of interaction of different sygnifications in the verbal
text of the twentieth century, the general trend of artistic culture to integrality, to synthesis is
emphasized; activation of genre-modulated diffusive processes is traced both among different
texts and into one text.
У ХХ столітті художня культура рішуче змінює спосіб свого існування: модус диференційності її розвитку заступає модус інтегральності. Нові форми художніх комунікацій, кореляцій між різними текстами культури і всередині одного тексту спричинюються
до виникнення різних видів зв’язку, різних принципів взаємодії між різнорідними сигніфікатами, між мовами різних видів мистецтва.
Чому власне ХХ століття з такою «футурологічною напористістю» заповзялося впроваджувати в художній культурі, в текстах культури і в літературних текстах зокрема, філософський принцип всезагальності «все є суть усього, все є в усьому»?
Якщо згадати класичний тезис щодо спірального розвитку історії, то, зрозуміло,
чому ХХ століття ознаменувалося як епоха неоміфологізму, як період становлення нового художнього синтезу, нової синкретичності, нової образної цілісності. Повернення до
художнього мислення (яке якимсь незнаним досі чином занурюється глибше, ніж раціональне мислення в таїни буття) спричинило і синтетичну художню мову, яка всотала в
себе різні форми образного світоставлення. А оскільки ХХ століття активно задіяло в
естетичній практиці і старі художні форми (театр, музика, живопис тощо) і нові (кінематограф, медіа-арт), то всі вони органічно почали входити до літературних текстів, створюючи синтетичну художню мову. Акцентоване образне мислення в тексті збагатилося
новим типом метафори, асоціативна потуга якої зосереджувалася у смислових вузлах,
від яких хвилями розходилися різні (звукові, тактильні, кольорові) асоціації, які хоч і
відкарбовують полігенезу людських чуттів, проте досі більшою чи меншою мірою відображалися у різних видах мистецтва. Особливо органічними для вербальних текстів ХХ
століття стали звукові асоціації, виражені у музичних термінах – поліфонія, контрапункт,
мотив, лейтмотив тощо – за смисловою наповненістю наближених до універсалій. Вони
не просто вкраплюються в тексти як окремі прийоми, а часто стають структуро- і смислотвірними його чинниками. Приміром, про текст роману Т.Манна «Доктор Фаустус»
беззастережно можна сказати, що структурно-смислова оповідь його роману корелює
із законами (принципами) музичного мислення. Не випадково Т.Манн співпрацював під
час роботи над цим текстом з філософом і музикознавцем Т.Адорно. Така думка висновується, коли проаналізувати тексти романів О.Хакслі «Контрапункт», «Джазові імпровізації» Х.Муракамі, особливе смислове навантаження випадає і на джазову композицію
в романі «Нудота» Ж.-П. Сартра.
Щедро вторгаються у специфічну сферу вербального мистецтва і принципи кінематографічного мислення. Монтаж, демонтаж, розкадрування, фрагментація тощо – поняття
із кінематографічного словника супроводжують аналіз майже кожного вербального тексту ХХ ст. Причому слід зауважити, що світоглядними підставами для взаємодії цих видів
мистецтва був власне не сам кінематограф, точніше не його специфічна мова, прийоми,
а передовсім загальна культурологічна парадигма ХХ ст. Тотальна інтелектуалізація, тотальна експериментальність, тотальне творення індивідуалізованих художніх світів – усі ці
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тенденденції зближали текст і реальність. Текст ставав реальністю, і навпаки – реальність
ставала текстом. Відтак реальність, як у кінематографі, використовувалася лише як матеріал для смислового компонування, для складання компонентів, що упорядковуються лише
свідомістю, автора, героя тощо.
Структурну організацію літературного тексту, який за принципами структурносмислової побудови співвідноситься з мовами суміжних видів мистецтв, Н.В.Тишуніна
запропонувала називати терміном інтермедійність [1: 14]. Тобто термін інтермедійність,
яким позначають канали художніх комунікацій між мовами різних видів мистецтв, пропонується вживати у дещо вужчому сенсі – як особливий тип внутрітекстових зв’язків тексту,
які репрезентують взаємодію різних видів мистецтва. Інтермедійні зв’язки в тексті слід
розрізняти з інтертекстуальними. У системі інтертекстів зв’язки на їх позначення розміщуються всередині одного семіотичного ряду і «цитування» відбувається також всередині
одного семіотичного коду (тобто новий літературний текст включає в себе літературні претексти), а в системі інтермедійних зв’язків, зазвичай, спочатку здійснюється «переклад»
одного художнього коду на інший, а потім відбувається взаємодія, але не текстів, а смислів
текстів, і мова одного виду мистецтва включається в систему художньої виражальності
мови іншого виду мистецтва. Інтермедійність літературної мови означає смислову і образну взаємодією різних видів мистецтва в тексті художнього твору.
Культура ХХ століття загалом має ігрову природу, вона зорієнтована на експеримент, на створення ілюзорної реальності, яка видається за істину [2: 8]. Художньоінтелектуальні моделі текстів за своєю субстанційною суттю стають театральними, кінематографічними, живописними, музичними тощо. Сама структура мовлення, структура
оповіді у текстах починає корелювати з принципами кінематографічного, живописного,
театрального, музичного тощо мислення. Використовуються не просто різного роду прийоми різних видів мистецтва (зокрема, лицедійство персонажів, афектація тощо), а сам
текст постає у жанровому сенсі специфічним дійством.
Наприклад, тема «руйнації» особистості, об’єктивні та суб’єктивні чинники цього процесу, які стали зацікавленням Г.Гессе («Степовий вовк») та Дж.Фаулза («Маґ» і
«Колекціонер»), розгортається через ідеї так званого маґічного театру [3], своєрідної
психоаналітичної студії, де здійснюється спостереження за поведінкою особистості, її
мотивацією, і, зрештою, за зміною її свідомості. Звісно, що образ «маґічного театру»,
експериментального майданчика для «вдосконалення» особистісного компонента своїх
персонажів, і Г.Гессе, і пізніше Дж.Фаулз почерпнули з концепції З.Фрейда, К.Юнґа та з
інших новітніх шкіл психоаналізу. Відповідно до канонів маґічного театру, герої романів, вихоплені авторами з потоку буття, за певною коґнітивною схемою поміщаються
до експериментального фабульно-подієвого лабіринту (поширений образ-метафора постмодернізму). Образ події, отже, набуває надзвичайного, навіть ритуального смислу, переважаючи над образом героя, оскільки висвічує в ньому філософсько-моральні лакуни,
підказуючи йому в такий спосіб шлях до самовдосконалення. Реальне буття актуалізується у формі постійних повернень до нього героя, але у стані щоразу зміненої свідомості.
Образ «маґічного театру» започаткував Г.Гессе у «Степовому вовку». Цей театр в одного з героїв роману, джазиста Пабла, асоціюється з картинною галереєю, де зібрані картини
з однією лейтмотивною темою (потім цей образ як алюзія з Г.Гессе повториться у «Нудоті»
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Ж.П.Сартра). Головний герой роману Гаррі Галлер – інтелектуал, навіть не надто пильна
увага якого постійно чіпляється за недосконалості світу, наскільки достоту і наскрізь він їх
«бачить». У цьому світі – духовні запити впали по саме нікуди, політичний курс скеровано
у протилежний від членів суспільства бік, а самі члени суспільства споживають лише культуру нічних розваг. Герой лихоманно шукає рятівну соломинку, яка б все ж таки зв’язала
його з суспільством. Гаррі не просто зайва, бунтівна людина. Гаррі зайвий як особистість,
саме особистісні риси – інтелектуалізм, bon ton – заважають йому повноцінно «насолоджуватися» життям. Привести його особистість до стану, який би відповідав узвичаєним
суспільним нормам, канонам беруться «професіонали» – яскраві представники цього світу,
симпатична, розумна, психоаналітик від життя – повія, і подібний до неї її друг – джазист Пабло. «Розслабленому», «психологічно» підготовленому Гаррі пропонується безпосередня участь у «маґічному театрі», де він у «реальному часі» може спостерігати «живий» процес «членування» своєї особистості. «Маґічний театр», в жорни якого потрапляє
підсвідомість героя, вдаючись до різних методів психоаналізу, маніпулюючи нею, змінює
свідомість героя. Фізично зримі образи-персонажі, ролі, що їх грають актори театру, уособлюють різні компоненти особистості Гаррі, стають його сутністю, матеріалізують хаос в
його душі. Він втрачає особистісні риси, його «Я» тепер живе за законами «маґічного театру»; розпорошені, «мозаїчні» компоненти «я» вступають одне з одним у нові взаємини,
демонструючи можливі модуси здійснення його життя.
Феномен «маґічного театру» розгортає перед героєм нові грані самосвідомості. «Якусь
мить я бачив знайомого мені Гаррі... Але не встиг я його впізнати, як він розпався, від нього
відокремилася друга фігура, третя, десята» [4: 358]. Так особистість перетворюється на
свою протилежність, вона розпадається і стає ніщо, щезає, «Я» стає «не-«Я». І сама дійсність, втрачаючи логіку і послідовність розвитку, розпадається на фрагменти, які довільно
і мозаїчно почали співвідноситися один з одним. Якщо згадати, що найперше значення
поняття «особистість» (prosopon) означало ритуальну маску, роль, що її виконував актор в
театрі, то «маґічний театр» Г.Гессе тільки обігрує цей архаїчний варіант особистості, коли
її, як у прадавньому театрі, можна так легко зняти і викинути. Герой Г.Гессе, який дуже
швидко заплутався в лабіринті власної підсвідомості, вже сам погоджується на зловтішну пропозицію головного лицедія вистави, за сумісництвом «психоаналітика»– джазиста
Пабла, здати свою «глибоко шановану особистість» «до гардеробу», оскільки Гаррі вже
і сам впевнився, що вона, його «особистість, розчинилася у святковому хмелю, як сіль у
воді», і від того, що її позбавився, отримав нарешті велике душевне задоволення («хоч раз
вивільнився від себе, був братом Пабло, дитиною» – 4: 352). Оскільки «маґічний театр» як
художній експеримент, а в психоаналітичному сенсі – це й певний науковий експеримент,
то ми спостерігаємо процес певної деформації особистості, вилученої із ланцюжку життєвого процесу. У «Степовому вовкові» ми спостерігаємо, як лінійне існування людини
замінюється дискретним, як кожна іпостась особистості героя починає жити автономним
життям, вступаючи одна з одною в рівноправні «взаємини» (приміром, іпостась «степового вовка» у Гаррі) без щонайменшого натяку на суперечливість у процесі переходу. Особистість позбавляється внутрішньої конфліктності, вона сама то щезає, то з’являється.
Подібний психоаналітичний метод розтину людського «Я» «без залишку», в якому самодостатніми постають всі компоненти, запропоновані «маґічним театром», загрожує
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особистості повною втратою будь-яких аксіологічних координат, неспроможністю розставлення смислових акцентів у структурі особистості. Синкретизм внутрішнього світу
особистості, поданий у романі не як мова свідомості, а як мова підсвідомості.
Художні тексти Дж.Фаулза також можна назвати психоаналітичними експериментальними студіями, де здійснена спроба розкрити і оприявнити загадковість і неосягненність
внутрішнього буття людини під знаком особистісного первня. Два романи Дж. Фаулза «Колекціонер» і «Маґ» засвідчують філософсько-експериментальний (з кінематографічними,
театральними, живописними прийомами) характер його творчості. Експериментальність
торкається не тільки психоаналітичної складової тексту, а поширюється на весь текст, на
всі його чинники і конструкції (динамічний детективний сюжет, парадоксальність типу
філософування, залучення до оповіді інтертекстів різних авторів і епох). Як відомо, основним принципом створення кінообразу є принцип монтажу. За допомогою монтажу поєднуються кадри, тобто фрагменти дійсності, вибираються значущі деталі, чергуються
плани зображуваного, просторові ракурси тощо. Принцип «розкадрування», зображення
дійсності як «зміни кадрів» яскраво проявляється в текстах романів Дж.Фаулза. Зокрема,
в експериментальному романі Дж.Фаулза «Маґ» («Волхв»). Головному герою – Ніколасу
«маґ», «за сумісництвом» імліцитний автор тексту, пропонує гру в «маґічному театрі», де
він режисер, не на життя, а на смерть (в романтичному сенсі, на зразок російської рулетки
чи дуелі: «Що наше життя? Гра»). Досі, про що свідчить передісторія героя, його життя рухалося зовсім в іншому напрямку. Типовий інтелектуал, випускник Оксфордського
університету, який захоплювався модним екзистенціалізмом. В інтелектуальному клубі,
створеному ним та іншими розумниками в темно-сірих костюмах і червоних краватках,
Les Hommes Révoltés плескали язиками переважно про «буття і ніщо», а свій вишуканобездумний спосіб життя називали «екзистенціалістським». Отже, реальна дійсність перебувала на периферії свідомості героя. І от у відповідному психологічному стані, «підготовлений до провалу», герой прийшов у «велике життя». Зустріч з Алісон, дівчиною з іншої
«земної», точніше «низинно-міської», культури зачепила за живе лондонського денді, але
«глибинного» взаєморозуміння не відбулося, адже «смак справжніх почуттів» йому був невідомим. Приїхавши до Греції, уперше в житті спостерігаючи так близько природу, Ніколас
шкодував, що не «вивчив її мови» [5: 322]. Навіть зважившись на самогубство, заподіяти
собі смерть не зміг, тому що керувався «не серцем, а смаком», відчував, що перетворює
власну смерть на сенсацію, на символ, на теорему. Померти, щоб пам’ятали, а істинну
смерть, істинне самогубство неминуче настигає забуття» [5: 331].
На грецькому острові, куди Ніколас приїхав працювати, на нього чекала несподіванка, «маґічний театр», так звана гра в реальність, яка, як з’ясувалося, виявилася не
грою, а власне варіантами (фрагментами) реальності, тими випадковостями, що постають враз перед кожним, і тоді доводиться стояти перед вибором між життям і смертю,
любов’ю і ненавистю, буттям і небуттям вже не в екзистенціалістському романі чи в
розмірковуваннях розумників Оксфорда, а насправді, у житті. Умови гри головного режисера – Кончиса, риґористичні, жорсткі і жорстокі, скомпоновані з уламків його долі,
точніше з її коґнітивних схем, у «магічному театрі» «оживають» персонажі з його життя.
«Екзистенціалісту»-теоретику пропонується a limine шлях ad bestias! – реальна «екзистенційна практика», яку колись довелося пройти самому Кончису. Що це надзвичайно
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ризикована гра на «пограниччі», підтверджується першим випробуванням Ніколаса.
Кончис викидає перед ним шість таблеток, одна з яких – з ціаністим калієм. Над Кончисом все життя тяжіє проблемна, можна сказати, нерозв’язна екзистенційна ситуація. Під
час війни німецький офіцер, есесівець Віммель, поставив його перед вибором – або власноруч убити двох понівечених тортурами до невпізнаваності партизан і тоді звільнять
вісімдесят заручників, або ж приректи на смерть заручників. Після болісних, страшних
роздумів над надто вже неоднозначною моральною дилемою, Кончис вибрав, як йому
здається, найвище – свободу в її трансценденційному сенсі – він став поруч з майже
«неживими, але нескореними партизанами». Він уник смерті, але цю ситуацію він згорнув до філософської максими, яку як певну моральну матрицю почав використовувати у
своєму «маґічному театрі».
«Розіграш» з таблетками – абсолют ситуації вибору, яка у повсякденному житті, на що
вона також екстраполюється, зрозуміло, пом’якшується. Як ми пам’ятаємо, класик стверджував: жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна. Кончис цю взаємозалежність вважає необов’язковою. Всі обов’язки людини у суспільстві – це соціальна угода, адже
ми часто граємо в суспільні обов’язки, дотримуючись усталених правил, які йдуть урозріз з
власною свободою, тому, усвідомлюючи це, угоду з суспільством будь-якої миті можна розторгнути, почавши самостійну гру, при цьому ціна платиться за таку свободу надто висока.
Чи здатний герой до таких випробувань? Йому належить пройти перевірку, усі риси характеру Ніколаса (за класифікаційною схемою К.Юнґа) піддаються аналізу. Психоаналітичні прийоми, що часто межують з концтабірними (відчувається «фахова» зацікавленість автора роману «естетикою» фашизму), прийоми довільних асоціацій, ефекти трансферу (перенесення
емоцій від одного персонажа до іншого), гіпноз, особливості сновидіння, перегляд фільмів,
використання парадоксальних, несподіваних, навіть шокуючих ситуацій, буквально «розтинають» підсвідомість героя, демонструючи то жахливі, то безпорадні його екзистенційні
стани, які подаються методом монтажу як швидкоплинні кадри.
Маски (антропоморфні і зооморфні), що їх постійно одягають і переодягають герої
«вистави», які грають у ній різні ролі, втілюють не тільки кризу ідентичності головного
персонажа, вони вказують на розрив між його внутрішнім і зовнішнім «Я». Різні психологічні риси «Я», як і у «Степовому вовку», стають самостійними іпостасями, і будь-якої
миті кожна з них може «розщепити» особистість. Не випадково у тексті звучить і назва
такої «культової» для ХХ ст. психічної хвороби, як шизофренія. Автентичне «Я», роздвоєння особи на «я» та «іншого» і ціла низка удаваних, зовнішніх «Я», все це у сукупності
може становити «цілісне» «Я», а може і «подрібнити» його. Кончис є яскравим представником такого постмодерністського світосприйняття, він ставить знак рівності між
мистецтвом – своїм «маґічним театром» і реальністю, його театр це саме життя. Роман
як жанр, зауважував він, більше не існує. «Слова потрібні, щоб відображати факти, а не
фантазії» [5: 363], а смисл життя він вбачає в тому, щоб «просто жити», не довіряючись
жодним вимислам, жодним релігіям («Розумна людина має бути або агностиком, або
атеїстом» – 5: 377). Тези Кончиса корелюють з авторськими. Автор через концептуальні
зізнання Кончиса, виводить героя до реальності, якою і є «маґічний театр».
Особливо ретельному випробуванню у виставі піддається такий феномен людського буття, такий екзистенціал, як кохання. «Кохання – це таємниця, що лежить між двома людьми,
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а не схожість двох» [5: 418], – вважає Кончис. Пройшовши психологічні, моральні,
навіть «сексуальні» тортури, Ніколас, змучений тяжкими випробуваннями і водночас
просвітлений, постає перед Алісон. Він зрозумів, що «не зрікаються, кохаючи…» Наведені автором рядки поезії: «завтра спізнає кохання той, хто ніколи не кохав, і той,
хто вже відкохав, завтра спізнає кохання» [6: 934] – дають надію героєві. Це випливає з
результатів експерименту, участі героя в «маґічному театрі». Це «прочитується» з його
підсвідомості, адже, незважаючи на, як йому здається, нове чисте кохання до Лілії,
змодельоване Кончисом, Ніколас час від часу в глибині душі оприявнює образ Алісон,
який ніколи його не покидав.
Вивершується вистава імпровізованим судом її «учасників», так званим науковим
симпозіумом, предметом аналізу якого стала особистість героя. Внаслідок ретельного
психологічного аналізу, як і у «Степовому вовку» – знищувалося навіть те, що було
від природи притаманне герою як позитивна даність. Кульмінаційна сцена «суду» розкриває смисли тексту Дж.Фаулза. По-перше, вона наочно демонструє згубність раціонального методу психоаналізу (в чому автор солідарний з Г.Гессе). Цей метод руйнує
цілісність особистості (чого варті такі «наукові» висновки, так звана патографія героя
в сенсі З.Фрейда і К.Юнґа): «об’єкт експерименту… належить до добре вивченої категорії інтровертів-недоінтелектуалів…Цілком відповідаючи нашим вимогам, структура
його особистості загалом не викликає значного наукового інтересу. Витоки подібної
настанови лежать в едиповому комплексі об’єкта, його інфантильному ядрі, що зазнав
лише часткової деструкції» [5: 786], – і таке інше за порядком денним симпозіуму.
«Об’єкт» же, слухаючи про себе подібне, рятувався автотренінгом – «Гідність, зберігай
хоч видимість гідності» [5: 792], в такий спосіб підтримуючи цілісність своєї вже ніби
не своєї на очах «розкладеної структури особистості». По-друге, сцена суду – кульмінаційна сцена у «маґічному театрі», мета якого – ідентифікація особистості, пошук
її «ego-ідентичності». Сам герой усвідомив це тоді, коли до рук йому дали великого
батога, щоб він міг помститися Лілії, яка так жорстоко насміялася над його почуттями, розпалюючи в ньому швидше не високі почуття, а хтиве бажання, і її реальному
прототипу (референту) психоаналітику Ванессі Максвелл, яка озвучила знущальні наукові висновки. Взявши до рук знаряддя екзекуції, йому страшенно захотілося вдарити
і вдарити не стільки по плоті, скільки »уразити душу». Він заносив батіг і опускав. «І
тоді. я зрозумів» – зупинив себе думкою герой, – що «Віммель (німецький офіцер –
В.Г.) у мені самому, у моїй терпнучій, занесеній руці, в усьому, що зі мною трапилося,
найбільше Віммеля – в тому, що я сотворив з Алісон» [5: 797]. Емоційне потрясіння,
призвело до внутрішнього очищення, до катарсису, це прозріння повернуло його до
реальності, якої досі він не розумів, іґнорував; витіснені в підсвідомість почуття і переживання почали осмислюватися і ставати усвідомленими. Відбулася самоідентифікація особистості, він раптом зрозумів, що ж йому хотів донести маґ Кончис, тезою:
нічого, крім реальності не існує. «Маґічний театр» відкрив героєві очі на життя як гру
переживань і почуттів, але життя – це гра надто серйозна, щоб легковажити ним, а надто людиною, яку кохаєш. Не можна гратися з життям, не можна гратися з людьми, не
можна гратися зі справжніми почуттями, бо тільки вони основа особистості, а відтак,
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основа субстанційної сутності людини. Людина – це єдина реальність, кохання – це
єдиний смисл людського життя, а гуманізм як антропоцентричний світогляд єдина універсальна парадигма існування культури.
Специфічним критерієм інтермедійності тексту є поняття індивідуального та неповторного, на що вперше звернув увагу Я.Мукаржовський. На його думку, семіотичні методи дослідження мистецтва не охоплюють і не можуть охопити сферу «індивідуальної
своєрідності тексту», а саме цей чинник – суть того, що складає неповторність будьякого художнього тексту (раритетність, унікальність передбачає існування тексту культури в одиничному примірнику, варіанті, що за визначенням має інноваційний характер,
містить ознаки твору-шедевру). Неповторність постає формою індивідуального в мистецтві, і за своєю природою вона є інтермедій, тому що, на думку Я.Мукаржовського, виникає «на перетині декількох закономірностей і одночасно належить різним структурам»
[6: 22]. Що сильніше відчуває читач загальні художні моделі (тексти культури), на тлі
яких функціонує даний текст, то сильніше його почуття неповторності і індивідуальності, яке виникає при сприйнятті цих різних текстів [6: 22]. Тут слід провести розмежувальну лінію між «різнотекстовістю» у тлумаченні Я.Мукаржовського і «різнотекстовістю» (інтертекстом) у сенсі Ю.Крістевої, який теж визначається як смисловий перетин
різних текстів. Відмінність полягає в їх різноспрямованості – у Я.Мукаржовського – в
бік індивідуального, неповторного (для нього різнотекстовість – це швидше авторський
проект, тло, на якому проступає то один, то інший текст), у Ю.Крістевої – в бік загального, універсального – тексти текстів, присутні у тексті, є фактором його релятивізації,
розмивання в ньому смислових меж.
Виходячи з попередніх зауваг, можна виснувати, що досліджувати літературні тексти
ХХ століття неможливо без урахування загальних закономірностей розвитку культури,
специфіки художніх мов різних видів мистецтв. Вони багато в чому визначають специфічні образні, смислові структури літературного тексту.
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СЕМАНТИЧНА ДЕВІАЦІЯ НОМІНАЦІЙ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ
В статье впервые рассматривается вопрос о семантической девиации номинаций природных явлений. Внимание фокусируется на когнитивных зонах тематической
парадигмы. Конгруэнтность когнитивных зон представлена как изоморфная черта
исследуемых единиц дистантных языков.
Ключевые слова: девиация, концепт ПРИРОДА, когнитивные зоны, конгруэнтность.
The article in question deals with the semantic, deviation of nominations relevant to the
concept Nature. The attention is being focused upon the cognitive aspects of the thematic
paradigm. Congruent cognitive zones appeared to be typical of the thematic words Nature in
distant languages.
Key words: deviation, concept NATURE, cognitive zones, congruence.
У словах чути відголосок минулого буття, спрацьовує феномен резонансу, що дозволяє розглянути розірвану в часі семантичну конгруентність споріднених одиниць.
Вивчення еволюції когнітивних етапів становлення номінативних одиниць є вельми актуальним для збереження діахронічної пам’яті. Об’єктом дослідження є номінації природних явищ , предметом – їх семантична девіація, що віддзеркалює послідовність когнітивних етапів у смисловій структурі позначення феноменів.
На часі вельми актуальним є питання лінгвокогнітивного аналізу досліджуваних
одиниць. Фокусування уваги сучасних лінгвістів на новому підході [1] не означає дистанціювання від інших тенденцій розпізнання лінгвістичного буття номінативних одиниць (НО), вивчення їх синтактики, семантики та прагматики. Дієвими залишаються
інтегральні принципи антропоцентризму, динамізму та адаптивності. На часі НО вивчаються в умовах їх середовища, режиму, стилю, гіпертекстового оточення. Стабільними
при цьому залишаються проблеми вторинного конструювання, концептуалізації та категоризації, надситуативного буття, мовленнєво-когнітивної діяльності комунікантів [2].
Пізнавальна (когнітивна) діяльність людини пов’язана з умінням суб’єкта орієнтуватися у просторі. Місце у просторі препарується індивідуальним та соціальним досвідом,
екстеріоризація якого «озовнішнюється» за принципом «образ мира в слове явлений»
(Б.Пастернак) [3]. Слово вивчається на часових, локальних, лінійних, ризоматичних векторах тематичних рядів. Гіпотезою слугує твердження: близькі за значенням слова проходять схожі еволюційні етапи свого буття.
«Багато є таємниць у світі, а серед них – мова, яка вивищує людину над світом, робить її нездоланою. Мова – найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе
творцем, передає нащадкам досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи
і сподівання» [4: 5]. Мова – гетерогенне явище, яке потребує глибокого осмислення та
комплексного підходу. Серед мовознавчих парадигм на часі виокремлюється когнітивна
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лінгвістика, що розглядає функціонування мови як різновид пізнавальної (когнітивної)
діяльності [2: 425].
Слова, як і люди, старіють. Виходять з ужитку предмети, поняття, які вони називають,
зникає потреба використовувати їх назви чи утворювати від них споріднені слова. Але не
всі слова однаково підлягають змінам. Номінації природних явиш належать до свідків минулого досвіду. Ці слова існують з давніх-давен. Вони не гаснуть, продовжують існувати,
міняють конситуації, живляться старими коренями, прочитуються та пізнаються. Людина
обожнює природу, вивчає її особливості. Досвід мовців віддзеркалюється універсально у
мовних картинах світу. Зачарованість природою, страх перед її силами семантизуються у
значній за обсягом парадигмі мовних одиниць, які ословлюють людські спостереження.
Розгадування мовних таємниць здійснюється зазвичай у процесі вивчення етимологічних
витоків, словотвірних моделей досліджуваних одиниць. Матеріалом дослідження у статті
слугують лексикографічні джерела та творчі здобутки майстрів слова.
НО та КО (комунікативні одиниці) як семіотичні знаки позначені приманними їм синтактикою, семантикою, прагматикою та епідигматикою. НО та КО відкриті для вторинного
конструювання, що обумовлюється адаптивною силою мови. Вічним двигуном у мові є
словотвір, що діє без перепочинку, виготовляючи потрібні для людей конструкти, розкриваючи таїни слова. Мови вивчаються у руслі їх динамічного антропоцентричного та парадигмоцентричного трактування [1]. У парадигмі сцієнтичних лінгвістичних досліджень
вагомим є епідигматичний підхід до НО та КО, ідентифікація їх вторинних, секондарних
утворень та семантичних девіацій. Деривати, позначені семантичним зсувом вихідних
одиниць, генерують вторинні конструювання. Семантизація дериваційних слів при цьому
експлікується морфолого-синтаксичними та лексико-фразеологічними витоками – колігаційними та колокаційними потенціями. Пор.: lame brain «нерозумний», dead head «безбілетний пасажир», night cup «чарочка на ніч», back yard «рідні місця». Вічний двигун діє у
процесах функціональної переорієнтації [5: 10], у згортанні первинних знаків у вторинні,
як маркерів категоризації пізнання. Первинні та секондарні (дериваційні) номінації природних явищ свідчать про когнітивні аспекти досліджуваних одиниць, які позначені ретроспективністю та перспективністю, векторами минулого та прийдешнього.
Людський чинник є інгерентним, прозорим у позначеннях результатів ментального
процесу. Оточуючий світ представлений універсально у номінаціях типу англ. sun, moon,
wind, water, air, укр. сонце, місяць, вітер, вода, повітря. Концепт ПРИРОДА омовлюється словами, виразами, текстами – гетерогенно у кожній мові. Ментальний образ природи
має інтралінгвальний та інтерлінгвальний параметри [6]. Тематичний ряд природи має
давню історію, вельми значущу для homo sapiens, в пізнавальній діяльності якого виокремлюються декілька когнітивних зон (КЗ). Перша КЗ пов’язана з розпізнанням та
екстеріоризацією феноменів оточуючого світу, з ідентифікацією їх буття, вагомості для
людини. Концептосфера Природа-Людина, як показують дослідження, охоплює чотири
КЗ у наступній сукцесивності: КЗ1 → КЗ2 → КЗ3→ КЗ4 (номінації природних явищ →
деприродні номінації людей → номінації персоніфікованих природних явищ → номінації сумісних дій людей та природи). Номінації КЗ2 віддзеркалюють процес уподібнення
людей до природних феноменів, КЗ3 – уподібнення природних феноменів до людей. Пор.
англ.: a) cloud of meditation, I was thunderstruck, storming thoughts, a youth of six summers,
99

raven hair, as a magpie, to freeze all sunshine, out of his heart, to snort like a horse, like a bear,
a very tiger, horse laugh, like a mad dog, feeble as a kitten, as fast as a cat, unclouded mood,
she weathered it, unseasonable visitors; b) lovely landscape, mourning wind, breezing wind,
nature laughed, sunbeams kissed the face of nature, face of the earth .
КЗ4, що омовлюється за результатами адгерентних, сумісних дій природи та людини,
не позначена таким скрупульозним описом як КЗ1, КЗ2, КЗ3. Антропоцентризм КЗ детермінується характером соціуму, його досягненнями, рівнем цивілізації. За спостереженнями Р.Кіплінга когнітивна діяльність індусів обривається на векторі КЗ1 → КЗ2. В Індії
люди ходять «під природою», підкорюються їй, порівнюють себе з овочами та фруктами.
В зазначеному зооцентричному соціумі звірі мають велику силу над людьми.
Концептосфера Природа-Людина представлена пікторіально на поетичних просторах.
Пор. англ.: and gentle winds and waters near make music to the lonely ear (Byron), укр.: зрештою, що нашій грішній землі що залишається людині, крім усмішки неба та ласки сонця
[7: 12]; Було вже майже за північ, вітер розгулявся [7: 35]; рос. Тучки небесные, вечные
странники! Степью лазурною, цепью жемчужною мчитесь вы , будто, как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную [8: 116]; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда
с звездою говорит [8: 142]; Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана [8: 134].
Природні явища розглядаються як живі істоти, вони розмовляють, відпочивають.
Процес персоніфікації, міняє вектор пізнання, а саме: від людини до природи, тобто прослідковується процес анімації.
Об’єктивізація КЗ4 є валідною з огляду на циклічний характер конструювання, компресованого в резонансному емерджементі. Пор. лінгвістичне напруження номінацій артефактів типу англ. rose gardens, stone wall, які, без сумніву, очікують своєї когнітивної
ідентифікації. У пізнавальній діяльності homo sapiens центральне місце займають два
референта ПРИРОДА і ЛЮДИНА, які являються атракторами КЗ, а за формулою сполучуваності (С22=4) моделюють чотири когнітивні зони. Об’єкти пізнавальної діяльності
людини представлені у наступній послідовності: КЗ1 (Природа), КЗ2 (Людина←Природа),
КЗ3 (Природа←Людина), КЗ4 (Природа + Людина).
Сукцесивність когнітивних зон об’єктивується маркерами поверхневих та глибинних структур корелюючих одиниць – первинних та вторинних конструювань, що генеруються «вічним двигуном» (термін І.Р.Вихованця). Інноваційний характер конструювань
є прозорим з огляду на їх зовнішнє оформлення та семантичне наповнення. Пор. англ.:
Sun → sunny smile, rose → rosy garden, star → starry eyes, violet → violet eyes. Вектор
пов’язує вихідні та похідні номінації КЗ1 та КЗ2. Частиномовна переорієнтація похідних
слів є результатом морфологічної, синтаксичної та семантичної девіації, з одного боку,
та маркером наступної КЗ, з іншого.
КЗ3 має своїм епіцентром знову Природу, але на відміну від КЗ1 об’єкт розглядається
тут у руслі персоніфікації – уподібнення Природи Людині. Остання поводить себе як нарцис, персоніфікує Природу за зразком «себе коханої». В поезії Природа стає суб’єктом,
образом, значущою подією – фоном або самостійним ліричним героєм. Таким чином, домінантні слова тематичної парадигми Природа у своїй еволюції підлягають процесу семантичної девіації: від назви денотата (КЗ1) до назви живого суб’єкта (КЗ2), а потім – до
модуляції своєї представленості, персоніфікації (КЗ3) та метафоричної зміни (або метоні100

мічної – рідше), появі КЗ4 для позначення результатів когнітивної діяльності (КЗ4). Пор.
КЗ4 у номінаціях: canal – «вода» та «зусилля людини», rose garden – «троянди» та «зусилля
людини», sputnic – «квазі-планета» та «зусилля людини». Фонові когнітивні знання слугують базою лінгвістичних новоутворень – як формальних, так і семантичних.
Спільною для концептуалізації природних явищ є наявність суб’єкта називання – людини та об’єкта – природного феномену.
Як показує аналіз досліджуваних одиниць, на першому витку когніції людина, пізнаючи навколишній світ, називає об’єкти, на другому – людина порівнює себе з природою, на
третьому – природі надаються риси живої істоти, людини. Натуралізація та персоніфікація
у домені номінацій природних явищ позначена дихотомією: Людина → Природа (Л → П),
Людина ← Природа (Л ← П), Природа ← Людина (П ← Л). Ідентичний набір референтів
(Л, П) детермінується напрямком когніції. Процес П ← Л позначений персоніфікацією на
відміну від натуралізації (П → Л). Обидва процеси позначені семантичною девіацією. Висхідну позицію займає людина з притаманними їй соціальними рисами. Персоніфікація
(метафора) як стилістично марковане явище має характер оказіоналізмів, які з часом перетворюються в стабільні канонізовані соціумом мовні одиниці. Персоніфікація є прозорою
сукцесивністю від номінації поведінки людини до позначеного природного явища. Креативні зусилля творців є очевидними в художньому дискурсі [9].
Пор.: англ. and the stars did wonder darkling in the eternal space (Byron), рос. «Звезды
скитались без цели, без лучей» (И.С.Тургенев); англ. the silent moon (Rossetty), рос.
безмолвный свидетель (И.Д.Копостинская); англ. symphony in yellow (O.Wilde), рос. симфония в желтом (И.Д.Копостинская) [10: 346-347, 440-441, 484 – 485].
Природні явища майстрами слова зображуються як герої ситуації. Пор. укр. поміж
тими крутими горами сходила зоря; наступає чорна хмара та на білу хмару; ой, не світи, місяченьку, не світи нікому; ой, зайди, зайди, місяць на ту гору [11: 183, 20, 242, 321];
рос. Юный месяц идет к полуночи [12: 43].
Семантична девіація природних феноменів позначена типологічною конгруентністю, яка, вважаємо, є перспективною темою для контрастивного дослідження на матеріалі
тематичних рядів різних дискурсів.
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Микадзе М.Г.
(Кутаиси, Грузия)

A CONSIDERATION OF MODALITY WITH COHESION IN THE N. DUMBADZE’S
NOVEL «I, GRANNY, ILIKO AND ILARIONI»
Concept «modality» comes into the linguistics from the logic. Access to the logical bases
of the concept of modality in the works of linguists made it possible to reveal many essential
characteristics of this category and to correlate them with the concepts of the modal logic: modus and dictum (Sh. Balli), the modal framework (F. Palmer), objective and subjective in the
modality (G. Kolshanskiy, V. Panfilov).
Thinking and language are no identical concepts; it is possible to assert that also the modal
relations, separated in the logic and the linguistics are different.
Modality is defined as functional and semantic category, which expresses the different
types of the ratio of statement to the reality, and also the different types of the subjective qualification of that reported [11: 303]. In Gallperin’s opinion the attitude of that speaking toward
reality, postulated as the basic sign of modality, is to one extent or another characteristic for
any statement. Since the attitude of that speaking toward reality can be expressed by different
means- formal grammatical, lexical, phrase logical, syntactic, intonation, composition, stylistic, modality occurs the category, inherent in the language in action, of speech, and therefore
are the very essence of communicative process [5: 113].
Modality is the category of both the text and the before textual, or phrase, which is manifested
in the model of language. Phrase modality occurs at the level of word and sentence [7: 191].
The jointed of text already itself is subjective modality, since the author of any work itself
divides his text into the specific parts, and the nature of the articulation of a text depends on
style and genre, i.e., from the functional special features of a work, and also on its communicative directivity. This is why the modality of the texts of different styles and genres has various
forms of the realization of jointed of the within the framework specific type of text.
Most probably, it is not possible to determine all methods and means, which actualize
linguistic status of modality, since in the concrete text the emotional, descriptive, aesthetical
© Микадзе М.Г., 2009
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transformation of any linguistic units can occur, which depending on the intention of the author
and context can become modal to, i.e., express author’s relation to the described reality.
V.V. Vinogradov adds modality to the number of basic, central categories of text, in the
different forms of the different systems revealed in the languages: Any integral statement of
thought, feeling, motive, reflecting reality in one or other form or another of state the intonation diagrams of sentences and expressing one of those values, which in their totality form the
category of modality [3: 36].
Author’s modality, according to V.V. Vinogradov, directly is expressed with respect to the
object of the image. Simultaneously V.V. Vinogradov examined the language of work from the
position of author’s relation to the reality expressed as it: The nature of the attitude of the author
toward the depicted reality in other words can be named author’s modality [4: 223].
V. Panfilov, examining modality in the close connection with the analysis of the logical category of modality and judgment, separates two types of the modal values: : objective and subjective in this case it considers that objective modality reflects the nature of objective connection
available in one or other situation or another, toward which is directed cognitive reports [13:39].
The attempts to determine the general modal sense of texts in recent years are undertaken.
The modal side of text is considered as the special meaningful component of the verbal communication. As, O. Moskalskaya notes: Text approach to the modality assumes the integral
examination of the modality of text and the determination of its modal key [13: 27].
M. A. K Khellideya wrote, that modality express evaluation by that telling the probability
of that, which it is discussed in the statement, and it is connected with the realization of the
personal function of language, being the form of expression speaking of its vocal status and
special feature of its evaluation of events from the modality [16: 192].
A question about the objective and subjective modality is examined in the works of Charles
Balli. In his opinion, the effort, accomplished by mind in order to approach objective reality,
almost always vainly, since we are the slaves of our own «I», we constantly try on him to the
phenomena of reality, and the latter is not reflected, but refract in us [1: 22-23]. The same point
of view adheres to T. van Deick, who noted that people act not so many in the real peace and
speak not so much about it, as about the subjective models of phenomena and the situations of
reality [2: 9].
V. Dibelius also traces the close connection between the structure of work and the view of
writer on the expressed life [6: 110].
This work is an attempt at the lingvostilistic analysis of linguistic and vocal software of the
expression of subjective- estimated modality through cohesion in the novel «I, Granny, Iliko
and Ilarioni» by N. Dumbadze.
Cohesion – is the special forms of communication, which ensure continuum, i.e., logical
sequence (temporal and three-dimensional), the interdependence of the single communications
of facts, operations [15: 102].
There is a huge amount of methods of cohering the parts of the text, but the use of that or
other of them directly depends on the intension of the author. In the artistic work the task of
the author is reduced to the cohesion of auto-semantic and sin-semantic personnel, distantly
located parts, different syntactic structures, the components of contextual- varieties and volumetrically-pragmatic articulation.
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Subjective- estimated modality has very direct coupling with the cohesion of the artistic
text, since here the author can couple even the actually incompatible concepts for the expression
in the associative form of his thoughts. The subjective evaluations of the author are expressed
in the story through different forms of cohesion – distant, contact, associative and descriptive.
The most ordinary method of cohering the parts in the artistic work can contain estimated
element, if it is stylistically marked in the text. Contact cohesion is based on the pickup- alliteration of element in the artistic worked.
The alliteration of the keyword couples both contact and the distantly located parts of the
text. Repeating some word, the author pursues the purpose to isolate it among others, to draw
the attention of the reader to this word to express its evaluation of importance and need or to
give other estimated connotations.
It should be noted that one and the same word for the elongation of entire text can realize
more than one modal evaluation through the cohesion.
It should be noted that one and the same word for the elongation of entire text can through
the cohesion realize more than one modal evaluation.
Conjunctions in the text of can express not only the subjective-estimated of the attitude of
the author toward their work, but also is given sometimes large stylistic significance to entire
work, since special, text systematization can convert the customary functions of unions as the
service words, and also introduce changes in their semantics. In the story the conjunctions can
express different emotive and expressive-secretors evaluations, and sometimes, in accordance
with the author’s intension, new values, generating new estimated connotations.
In a text one of the extended means of the expression of cohesion, which bears different
modal values, allusion appears, which is very frequently input by the author for the compression of the dimensions of its work. Allusion frequently exceeds the limits of the text of story
and is assumed the presence in the reader of the specific background knowledge for understanding of that, which is passed by the author, but compulsorily it is implied.
Different stylistic methods, creating patterns in the artistic work, can be the means of cohesion in the text, for example, the expanded vocal metaphor, descriptive comparison, metonymy,
etc. Descriptive stylistic means, coupling the parts of the artistic work, convert the coupled
representations in the form of single emotive- emotional sense.
In the novel «I, granny, Iliko and Ilarioni» subjective- estimated modality is achieved
through different methods of cohesion.
The semantic alliteration of one and the same thought there couples different parts of the
work between themselves: is obtained seemingly concentric return to one and the same thought,
and the value of contrast simultaneously creates sequence value. This method of distant cohesion realizes the author’s evaluation of the exclusiveness of the personality of hero, the evaluation of admiration by his keenness and by the skill. Furthermore, cohesion there attaches
intensifying value to this evaluation, which creates special expressiveness.
Another means of cohesion in the novel are the temporal word forms, which logically
couple fragments and which ensure the continuum of the work:
meore dRes bebia mimyavs skolaSi, mere bebias mivyavar saxlSi... (8: 45).
На второй день я веду в школу бабушку, затем бабушка ведет меня домой... (9: 9).
On the second day I conduct into the school grandmother, then grandmother conducts me
home… (10: 9).
104

dazamTrebamde skolaSi fexSiSveli davdivar (8: 45).
До первых заморозком хожу в школу босиком (9: 9).
To the first by frost I walk into the school barefoot (10: 9).
Cvens sofelSi ar arsebobs guSindeli, guSinwindeli da dRevandeli gazeTi. gazeTi erTi
kvirisaa yovelTvis (8: 63).
В нашем селе вообще не существует сегоднящней, всерашней и позавчерашней
газеты. Здесь все газеты – недельной давности (9:31).
In our village not at all there exists today, yesterday and day-before-yesterday newspaper. Here all newspapers – weekly remoteness (10: 31).
erT dRes skolidan vbrundebodi, mokleze gadmovWeri da Cais plantaciiT wamovedi (8:67).
Однажды я возвращался из школы сокращенным путем, через чайные плантации
(9:35).
Once I returned from the school with the reduced path, through the tea plantations (10: 35).
erTi Tvis Semdeg wvergakreWili da sakmaod mosuqebuli Txa, rogorc upatrono, premiis
saxiT sajarod gadaeca ilikos kargi muSaobisaTvis (8: 70).
Спустя месяц в награду за хорошую работу Илико получил от правления колхоза
заметно пополневшую козу (9: 39).
After the month into the reward for a good work Iliko obtained from the administration of
kolkhoz the noticeably goat (10: 39).
wels Zalian civi zamTari dadga... (8:75).
Зима в этом году выдалась лютая (9:45).
Winter in this year was issued fierce (10: 45).
The strongest means, modality through the cohesion, is the principal hero and his substitutes, which fasten the parts of the story.
m e → z u r i k o → z u r i k e l a → s u l Z a R l i a n i → y a l Ta b a n d i → k u d i a n i → z u r a b
vaSalomiZe→baRana→Se dagvajulo→zuriko vaSalomiZe .
I → Zuriko → Zurikela→ Dog lover → by cheat and by lazy person → Scoundrel →
Zurab Vashalomidze → Bagana → Se dagvajulo →Zuriko Vashalomidze.
sofelSi sulZaRlians meZaxian, skolaSi – yalTabands, xolo bebia kudians meZaxis. Cemi
namdvili saxeli zurikoa (8:45).
... В деревне меня называют собачником, в школе – плутом и лентяем, а бабушка
раз и навсегда окрестила прохвостом. Настоящее же мое имя – Зурико (9: 45)
In the village they call me dog lover, in the school – by cheat and by lazy person, and
grandmother once and for all baptized by scoundrel. My present name is Zuriko (10: 45).
– Tqvi, sulZaRliano, Tqvi! – ayvirda xalxi (8: 74).
– Ну, говори, говори, прохвост! – зашумело собрание (9: 74)
– Well, speak, speak, scoundrel! – noised meeting (10: 74).
moismines: meeqvse klasis damrigeblis moxseneba amave klasis moswavlis zurab vaSalomiZis saqcielis Sesaxeb (8: 45).
Слушали: сообщение руководителя 6 класса о поведении ученика того же класса
Зураба Вашаломидзе (9: 10).
They listened to: the communication of the leader of 6 classes about the behavior of the
pupil of the same class Zurab Vashalomidze (10: 10).
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– raRac, am bolo dros, sisustes vamCnev am baRanas, – Tqva ilarionma (8: 48).
– Что-то в последнее время стал я замечать, ослабел наш мальчик, – сказал
Илларион (9: 12).
– Something I recently began to note, our boy was feeble, said Illarioni (10: 12).
– movklav mag patronZaRls, saidan moaTrie, Seni Sigani daglijos ZaRlebma, zurikela
maxinjo? (8: 50).
– Убью скотину, убью! Пропади ты прорадом, Зурикела-негодник, вместе со своей
собакой ! (9: 15)
– I will kill, will kill! Zurikela- reprobate, together with your dog! (10: 15).
– aba, me Tu mkiTxav zurikela biZia, SenisTana baRana sul ar gaCenila duniaze (8: 54).
– Ну, говоря откровенно, Зурикела дорогой, другого такого мальчика, как ты, и свет
не рожал! (9: 20).
– Well, speaking frankly, dear Zurikela, another such boy as you, and light did not give
birth to! (10: 20).
– zecao Zliero, daeci mexi TavSi ilariona SevardnaZes da zuriko vaSalomiZes Cemi gabiTurebisaTvis (8: 65).
– Господь всемогущий, ниспошли гром и молнию на головы Иллариона Шеварднадзе
и Зурикелы Вашаломидзе (9: 34).
– The Lord being omnipotent, grant thunder and lightning to the heads Of Illariona Shevardnadze and Zurikela Vashalomidze (10: 34).
– vis dascini, Se dagvajulo, kurdRlis meti ra aris, oRond moZebna unda. – gamijavrda
ilarioni (8: 53).
Ты над кем смеешься, урод? (9: 18).
You above whom do laugh, freak? (10: 18).
The means of associative cohesion is personal pronoun «I». Being the basic character of
story, he/she with the aid of «I» unites all modal evaluations, and modality is strengthened due
to the alliteration of pronoun «I» and due to the absence of other characters.
– Cemo ilarion biZia, Sen genacvale me, SenisTana kaci erTi ar dadis qveyanaze, me
Zalian miyvarxar (8: 54).
– Дедушка Иларион, дорогой мой, ты лучше всех на светп! Если б ты знал, как я тебя
люблю! (9: 20).
– Illarion, my dear, you best of all to world! If you knew, as I love you! (10: 20).
samTave vtirodiT – me, ilarioni da murada (8: 56).
Плакали все трое – я, Илларион и Мурада (9: 22).
Cried all three – I, Ilarion and Murada (10: 22).
– nu tiri ilarion, me Senze ar vbrazob. ise efrosines guli ki gaaxare, Sen ra giTxra me (8: 56).
Я на тебя не в обиде... Одно досадно: Ефросинэ будет рада! А впрочем, бог с ней,
пусть радуется... (9: 23).
I to you not in the offence… One is annoying: Efrosine will be glad! But however, god with
it, let it be glad… (10: 23).
– me midgas fexi Tqvens codvaSi. Tqva ilarionma da dalia.
– gaumarjos, – vTqvi me (8: 58).
Это я, окаянный, взял грех на душу! – сказал Илларион и выпил. Выпил и я (9: 25).
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There I am, damned, took sin per capita! – said Ilarioni and drank. It drank and I (10: 25).
amoviyvanoT, codvaa! – vTqvi me (8: 66).
– Выпустим его, жалко! – сказал я (9: 34).
– Let us let out it, it is pitiful! – I said (10: 34).
diliT me da ilarioni barbaciT mivaTrevdiT saxlSi ilikos da RviniT savse gudas (8: 67).
Утром я и Илларион с трудом волокли Илико и огромный бурдюк с вином... (9: 35).
In the morning I and Ilarion with the labor of Iliko and enormous wineskin with the wine…
(10: 35).
me da bebia buxars mivusxediT (8: 75).
Я и бабушка сидели у камина (9: 46).
I and grandmother sat in the fireplace (10: 46).
me vijeqi, tbiliskvers vReWavdi, Tavs vakanturebdi da sul sxva rameze vfiqrobdi (8: 75).
Я медленно жевал кислый лаваш и думал о своем (9: 46).
I slowly chewed acid Georgian bread and thought about us (10: 46).
– me naxevari grafini gamovcale, da suli rom moviTqvi, ganvagrZe... (8: 74).
– Я не спеша опорожнил полграфина, вытер губы продолжал...( 9: 65).
– I without hurrying it emptied (10: 66)
The subjectivized narration (from the first person) identifies the real author and teller, on
the basis of the possible features of the personality of the author and teller and then the cohesion leaves far beyond the limits of this short story and couples vitally important values both
for the teller and for the author, which strengthens the author's evaluation of the authenticity
of artistic concept.
In the novel a lot of means of cohesion, different author's evaluations at sentence level: the
evaluation of the justification through the anaphora alliteration of negative particle not:
– zurikos venacvale, nu gamomWri yels da nu gamawbileb. (8: 62).
– Зурико, дорогой мой, милый, без ножа меня зарезать хочешь? (9: 29).
– Zuriko, my dear, without the knife me to slaughter you do want? (10: 29).
– su, nu dagiRia piri da nu Rrialeb, Cems TuTuns rom qaCav ilarionis naCuqari Cibakidan,
dagaviwyda? (8: 62).
– Не ори, болван! Забыл, чей табак куришь? (9: 30)
– Do not yell, blockhead! He did forget, whose tobacco do you smoke? (10: 30)
–me var, ilarion, ar momkla, – Sevexvewe xmis kankaliT.
– meore sadRaa?
– ar vici!
– Tqvi, Torem gagaTave1
– ar vici, ilarion biZia!1
– vin iyo?!
– ar vici!
– rogor ar ici, erTad iyaviT!
– ar vici! (8: 65).
– Ты кто? Говори, не то прикончу на месте!
– Это я, Илларион! Не убивай меня! – взмолился я дрожащим голосом.
– А где второй?
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– Не знаю!
– Говори, не то прикончу!
– Не знаю, дядя Илларион!
– Кто он?
– Не знаю!
– Как не знаешь, вы же вместе были!
– Не знаю! (9: 33).
– Who are you?
– Here are we: I and Illarion! Do not kill me! – I begged by the shaking voice.
– Where is the second?
– I do not know!
– Say, not that I will finish off!
– I do not know, uncle Illarion!
– Who is he?
– I do not know!
– As you do not know, you together were!
– I do not know! (10: 33).
CemisTana xroncma berikacma Tu ar atara magi, ar daiqceva qveyana (8: 78).
Мир провалится, что ли, если такой старый хрыч, как я не будет бурку носить?! (9: 50).
Peace will fall through, that whether, if this old greybeard, as I will not cloak bear?! (10: 50).
The author uses also a negation in order to emphasize the desire of the teller to be completely confident, that the negative will be noted by the reader. This repeated negative particle
makes the author’s evaluation of more indicative and emotional- more creative. Another means
of cohesion, expressed by the modality, is the repetition of union «and» (Polisindeton):
– axloblebs da naTesavebs Tu gcnobT?
– gaWirvebiT, – Tqva ilarionma.
– kargi, es kaci vin aris? – mkiTxa eqimma da ilikoze mimiTiTa.
– es kaci ar aris, es mxecia. – vTqvi me da ufro suleluri gamometyveleba miviRe, vidre
iliko moeloda.
– zuriko, biWo, ver micani? iliko var, Seni iliko biZia! – Semomevedra iliko (8: 49).
– Родствеников и близких узнает?
– С трудом, – вздохнул Илларион.
– Так... Кто этот человек? – спросил меня врач и указывал на Илико.
– Это не человек, это зверь! – сказал я и придал своему лицу такое идиотское
выражение, какого и Илико не ожидал.
– Зурико, это же я, твой дядюшка Илико, неужели не узнаешь? – сокрушенно произнес
Илико (9: 13-14).
– Parents and close ones it does learn?
– With difficulty, sighed Illarion.
– So… Who this person? – asked me doctor and he indicated Iliko.
– This not of men, this is beast! – I said and he gave to its face this idiotic expression, such
as and Iliko it did not expect.
– Zuriko, the same I, your uncle Iliko, really you do not learn? – pronounced Iliko (10:
13-14).
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– ariqa, dasayolebeli, – Tqva ilarionma da eqims msxali miaCeCa. eqimma msxali CakbiCa, loyaze xeli momiTaTuna da dagvemSvidoba, oTaxidan gasvlisas Semobrunda da ase
uTxra bebias: – ase jansaRi bavSvi marTlac ar mgonia am sofelSi dadiodeso. mere moaxta
cxens, xeli dagviqnia da ToxarikiviT gaudga gzas (8: 50).
– А закусить? – сказал Илларион и подал ему грушу. Врач аппетитно, с хрустом откусил
грущу, потрепал меня по щеке, простился со всеми и, направляясь к выходу, сказал:
– А такого здорового мальчишки, действительно, во всей деревне не найдешь!
Потом он вскочил на коня, помахал рукой и ускакал (9: 15).
– A to have a snack? – said Illarion and fed to it pear.
Doctor it is appetizing, with the crunch it bit off I am sad, it pulled me on the cheek, it said
good-bye to all and, being sent toward the output, he said:
– A this healthy boy in the entire village you will not really find!
Then it jumped on the horse, it waved by hand and skipped off (10: 15).
– es sulZaRliani amxela mutrukia da mainc bebiamisis sarCenia, Sen ki SeniT irCen Tavs!
– uTxra ilarionma muradas da kiserze xeli mouTaTuna..
– rogor ar meyureba, magram yvela iparavs da me ra, mama abramis batkani xom ar var,
bolos da bolos ZaRli var! – Tqva gulSi muradam da Semomxeda (8: 51).
– Вот этот собачник, гляди, какой верзила вымахал, и все на бабушкиной щее сидит,
а ты уже сам о себе заботишься.
– Все воруют и я тоже.. В конце концов я и собака... (9: 17).
– Here this dog lover, look, what lanky person of funny, and all on the granny’s neck sits,
and you already itself about yourself worry.
– Everything they steal and I also. Finally I and dog… (10: 17).
Polisindeton is strengthened by the anaphoric use of conjunction and, which strengthens
the rhythmus of narration and it gives to it a specific poetic attitude.
It is the special form of the cohesion: it strengthens the rate of narration.
Thus, cohesion and its components are one of the strongest means of the realization of the
stylistic modality of the author, since the author, selecting one or an other method of cohesion,
expresses his estimated relation to one or other phenomenon or fact.
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КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОВА
(на материале слова «снег» у символистов и соцреалистов)1
В статье рассматривается трансформация метеонима «снег» относительно
разных культурных пластов развития русской поэзии: символизма и поэзии советского
времени. Обозначены основные доминанты развития поэтического слова, важнейшая
из которых – наследование языкового потенциала лексической единицы в поэтической
речи разных хронологических пластов.
Ключевые слова: семантика, слово, поэзия, символизм, соцреализм
In the article the transformation of meteonim «snow» from the point of view of different
cultural stratums of Russian poetry – symbolism and socialistic realism is considered. The main
dominants of poetic word evolution is marked: linguistic potential’s succession of a lexical unit
in the poetry of different chronological stratums.
Key words: semantics, word, poetry, symbolism, soviet, soc-realism.
На одном из заседаний Международной грамматической комиссии при Международном комитете славистов профессор Франтишек Копечны говорил, что прогресс
лингвистической науки состоит в том, что она, начав со слова и постепенно углубляя
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свой предмет, дошла до таких сложных объектов, как предложение и текст; следующим
шагом к углублению и усложнению объекта, сказал он, явится переход от лингвистики текста… к лингвистике слова. Исходя из данного положения, можно выдвинуть тезис о том, что исследование возможностей слова с разных позиций, характерных для
лингвистики, представляет актуальную проблему для современного языкознания, о чем
свидетельствует многообразие путей, по которым идет исследование слова: филологического (А.А. Потебня, А.Н. Веселовский, Б.М. Гаспаров,), формального (Р.О. Якобсон, В.Б. Шкловский, В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, Л.Я. Гинзбург, Е.Г. Эткинд),
лингвопоэтического (Б.А. Ларин, .В. Виноградов, Г.О. Винокур, В.П. Григорьев),
лингвостилистического и лингвометодического: (Л.В. Щерба, А.М. Пешковский,
Л.А. Новиков, А.Н. Васильева), филолого-философского (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев,
Г.Г. Шпет), структурно-семиотического (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, М.Л. Гаспаров),
концептуально-культурологического (Д.С. Лихачёв, А. Вежбицкая), а также собственно
лингвистических исследования в области функциональной семантики (В.А. Звегинцев,
Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов, А.А. Уфимцева) [1].
В настоящее время, когда доминирующим направлением гуманитарных исследований провозглашён антропоцентризм, внимание к лексической единице как к элементу
языковой системы тесно связано с пониманием того, что в науке о языке происходит смена научных парадигм. Всё большее распространение получает подход, согласно которому
успешное моделирование языка возможно только в более широком контексте моделирования сознания [2]. Именно поэтому А.А. Залевская, отмечая включенность слова в индивидуальном сознании в «когнитивный контекст сложившейся у человека концептуальной системы», считает, что «исследование слова в различных видах языкового контекста
должно сочетаться с обязательным учётом взаимодействия последнего с когнитивным и
эмоциональными контекстами, ибо вне такого взаимодействия само понятие слова как
единства формы и значения теряет всякий смысл (напомним, что значение содержится
не в слове, а в сознании идентифицирующего его индивида) [3]. Говоря о сознании, процессах познания и восприятия действительности, восприятии индивидом окружающего
мира, необходимо, оттолкнувшись от понятийного референтного значения слова, выйти
на тот культурный пласт значений, смыслов, коннотаций, которое оно представляет [4].
Особую значимость культурного компонента смысла слова подчёркивает и В. Бельчиков: «Культурный компонент смысла слова для носителей конкретного языка непосредственно выявляется в текстах, в которых так или иначе, по тому или иному поводу сопоставляются социально-исторические срезы эпох, сложившиеся стереотипы мышления,
речевого поведения представителей разных слоев общества, профессий, политических
групп и т.п. Обычно это находит свое выражение в так называемых оценках речи, в более развернутом виде – в комментирующих контекстах, в детализированных толкованиях
слов. Культурный компонент значения слова становится очевидным при сопоставлении,
столкновении автором художественного произведения социально-речевых характеристик
персонажей» [5].
Для демонстрации трансформации культурной семантики слова выбран метеоним снег, представляющий в русском языковом сознании феномен, обладающий
полярным коннотативным потенциалом, амбивалентно функционирующий и в тексте.
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Для демонстрации потенциала художественного слова были выбраны тексты символистов и поэтов советского времени, представленные в Национальном корпусе русского языка и картотеке автора статьи. Всего рассмотрено около 5 тысяч контекстов,
что позволяет считать выборку репрезентативной.
Нет необходимости сравнивать два культурных пласта в поэтической жизни России,
тогда как каждая их эпох может продемонстрировать доминанты развития поэтического
слова в зависимости от мировоззренческих, исторических, философских, социальнополитических установок.
Снег представляет собой достаточно сложный культурный феномен, что, кстати, не
отображено на уровне кодификации представления о нём в лексикографических источниках. Генетическая связь с водой, дает возможность маркировать в русском сознании
символику жизни, что отображается в представлении о плодородии (Много снега – много хлеба), закономерности и упорядоченности сменяющих друг друга событий календарного года, праздниках и обрядах, связанных с выпадением снега. С другой стороны,
культурно-историческое восприятие снега обладает семантикой угрозы, уничтожения
живого мира, что доказывают, например, фразеологические обороты: «бел, как снег» –
очень болен, болезненно болен, «нужен как летошний снег» – опасен, совершенно не
нужен, губителен, «как снег на голову» – неожиданно, не вовремя.
Восприятие снега как сложной природной стихии, словно бы соединяющей мир
небесный и мир земной, нашло своё отражение и в поэтической речи. Развитие образного
потенциала слова в символизме связано с коннотативным потенциалом данной единицы,
спектром представлений о нём и находит выражение прежде всего в обращении авторов к религиозным мотивам, стремлением выйти за рамки существующего на земле,
вырваться в космическое пространство. В лирике А. Блока через данный символ сталкивается мир человека и мир природной стихии. Снег – стихия, которая прекрасна даже
в своей разрушительной силе, действенна, вызывает восхищение, поглощает собой всё
живое вокруг, возводя своё существование в абсолют. На уровне колоративной лексики в
рамках микроконтекста эта особенность проявляется в выборе цветовой характеристики
снега – символа состояния лирического героя и символа стихии. Полный хроматический
ряд выглядит следующим образом: светлый – бледный – белый – розовый – алый – яркий.
Закономерно, что белый, бледный цвет – неотъемлемый признак описания состояния лирического героя (Ах, сам я бледен, как снега, /В упорной думе сердцем беден), а движение
к более насыщенным тонам связано с восприятием снега как природного явления, части
мироздания, существующей отдельно от человека (Один и тот же снег – белей /нетронутой и вечной ризы; Сбил с дороги не ветер печальный /Закружил меня розовый снег).
Осмысление вечности, порядка мироздания составляют основу символизма как
эстетического течения и литературно-философского направления. Поэтому через образ снега, естественно, будет отображаться символика вечности (Лишь снег порхает – /
Вечный, белый), долговременности (И опять, опять снега /Замели следы), тягучести, восходящая к народному представлению о зиме. Понятие вечности тесно связано в символизме с понятием свободы, что ярко представлено в образе снега: Все лучи моей свободы/
Заалели там /Здесь снега и непогоды /Окружили храм (А. Блок). Мотив разрушения,
антитеза «земное» – «небесное», «здесь – «там» в данном контексте подчёркивает ду112

ховную несвободу, замкнутость пространства, очерченность возможности жить именно
снегом, что даёт возможность символического переосмысления снега как смертоносного
начала. Но символика снега достаточно противоречива: он воспринимается как единственно возможный способ жизни, который умерщвляет всё живое вокруг.
Исходя из представлений о снеге как природном феномене и рассматривая то, что
заложено в его культурный потенциал на уровне восприятия носителем языка, можно
говорить, что поэтическое слово в данном случае и слово как единица системы языка
представляют собой неразрывное соединение семантических признаков, культурологических аспектов значения, философских представлений об обозначаемом.
Реальность советского времени диктовала свои правила в поэтическом осмыслении
феноменов действительности, поэтому уход от религиозности, развитие идеологии,
определённая культурно-историческая обстановка делает значимым прямое денотативное
употребление лексической единицы в рамках контекста, что говорит о проявлении разных
граней слова в разные эпохи развития человеческой культуры. Так, в поэзии советских
авторов доминирует прямое номинативное значение слова снег (Но где-то в глубоких
смоленских снегах/ Замёрзшее тело армейского брата С. Гудзенко). Такая доминанта, с
одной стороны, разрушает весь тот богатый потенциал ассоциаций, который накоплен в
отношении слова снег русской культурой. С другой стороны, данная особенность является
ведущей чертой творчества советских поэтов, что позволяет подтверждать системность
хронологического периода на уровне функционирования одной лексической единицы.
Однако снег продолжает наследовать коннотации, идущие от культурно-исторического
представления о данном феномене, поэтому и в поэзии советских авторов доминирует амбивалентность словарного окружения в рамках макро- и микроконтекста, наследование
определённых тематических условий для реализации потенциала словесной единицы.
Коннотации беды, угрозы, являются одной из доминант функционирования
поэтического слова: Хоронили друга. Мокрый снег. Грязища (С. Гудзенко), Как мотылёк
раздавлено пенсне И первый снег не тает на ресницах (Е. Долматовский). Сравнив эти
строки с известным детским стихотворением Снег кружится, снег ложится – Снег!
Снег! Снег! Рады снегу зверь и птица, И, конечно, человек. (С. Михалков), можно говорить о восприятии снега как возрождающего начала, однако удельный вес таких контекстов гораздо меньше того, который связан с негативными коннотациями, что характерно
для разных эпох и доказывает системность восприятия культурного потенциала слова.
Снег в рамках такого направления, как символизм развивает свою амбивалентную
природу, поэтическое переосмысление восходит к народно-мифологическому представлению о данном природном феномене, советская реальность вследствие расстановки
приоритетов в идеологическом плане несколько утрачивает образный потенциал слова,
хотя слово снег не принадлежит к той лексике, которая становится востребованной именно в советский период. Тем не менее, даже на уровне слов, обозначающих привычные
для человеческой реальности предметы и явления видны стереотипы и установки времени, поэтому семантика слова может быть как начальным, так и конечным этапом
лингвистического анализа.. Другими словами, потенциал слова, рассматриваемого как
культурный феномен складывается из нескольких составляющих, взаимодействующих
на разных уровнях его функционирования, что ещё раз подтверждает тезис о том, что»...
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лексическая единица всегда существует одновременно в контексте класса, в контексте
текстовой последовательности и в содержательном («обстановочном») контексте речевой ситуации» [6].
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
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ЯПОНСЬКА ПАРАДИГМА СПРИЙНЯТТЯ ІНОКУЛЬТУРНОГО СВІТУ
В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті в історичному розрізі висвітлюється проблема специфіки сприйняття
японцями інокультурного світу, зокрема, їх ставлення до іноземців. Особливa увага акцентується на розгляді низки трансформацій у японському лінгвістичному середовищі,
причиною виникнення яких стали інтенсивні міжкультурні контакти.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурні контакти, глобалізація,
інтернаціоналізація, сприйняття / несприйняття, іноземець / іноземці, культура
В статье в историческом разрезе рассматривается проблема специфики восприятия японцами инокультурного мира, в частности, их отношения к иностранцам. Особое внимание уделяется рассмотрению ряда трансформаций в японской лингвистической среде, появление которых вызвано интенсивными межкультурными контактами.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурные контакты, глобализация, интернационализация, принятие / непринятие, иностранец / иностранцы, культура
The article considers the problem of the specification of Japanese perception of the world of
«Other» culture, especially, the Japanese attitude towards foreigners in historical view. Special
attention is paid to the problems of transformations in Japanese linguistic environment, which
have been caused by intensive inter-cultural contacts.
Key-words: inter-cultural communication, cross-cultural contacts, globalization, internationalization, acception / alienation, foreigner / foreigners, culture
Трансформації у сучасному світі, спричинені глобалізаційними процесами, супроводжуються водночас відчуженням і зближенням культур та народів. Цей парадоксальний
аспект глобалізації, з одного боку, викликає загострення проблем, зокрема, виникнення
конфліктних ситуації у галузі міжетнічних відносин, а з іншого, – зумовлює посилення
інтересу до питання міжкультурної комунікації.
Серед численних визначень концепції міжкультурної комунікації ми зупинимось на
запропонованому відомими американськими дослідниками Л.Самоваром і Р. Портером:
«Міжкультурна комунікація – це галузь, яка вивчає взаємодію індивідів із різними зразками історично похідної поведінки» [за:1]. Тож, метою нашої доповіді є висвітлення
специфіки процесів міжкультурної комунікації у японському соціальному дискурсі, зокрема, проблеми ставлення японців до іноземців, адже Японія протягом тривалого часу
була відома як «закрита країна», і лише від недавнього часу – приблизно з середини ХХ
ст., коли розпочалося її економічне зростання – Японія значною мірою «відкрила» себе
іноземним впливам.
© Грикун Ю.О., 2009

115

Актуальність вищеокресленої проблеми підтверджується даними дослідження російського японознавця С.Б.Маркар’ян: «Чисельність іноземців у Японії, безперечно,
зростатиме у зв’язку із старінням населення, скороченням народжуваності і відповідно
нестачею молодої робочої сили. За розрахунками спеціалістів ООН, для поповнення діяльного населення Японія буде змушена прийняти до середини ХХІ ст. понад 33 млн.
імігрантів, включаючи членів сімей (для довідки: за оцінкою на 2009 р. населення Японії
складає близько 127 млн. – Г.Ю.). Для країни, у якій фактично не було іноземців (65%
тих, хто живе тут зараз, – імігранти першого покоління), це достатньо серйозна проблема, передусім соціальна. Йдеться здебільшого про велике навантаження на локальні
спільноти, про незадоволення місцевого населення, що головним чином викликано своєрідним сприйняттям японцями іноземців» [2:148]. Таким чином, вбачається доцільним
докладніше висвітлити специфіку ставлення японців до іноземців.
Отже, розглядаючи міжкультурну комунікацію як взаємодію з «Іншим», як спробу подолати певні «кордони», наведемо насамперед класифікацію останніх (за Я.Густафсоном
та М.Бласко), що допоможе нам у висвітленні проблеми:
1) різниця – тут передусім зважають на стереотипи й упередження стосовно «Іншого», що можуть також розглядатися як позитивний відправний пункт для розуміння;
2) дистанція (відстань) – тут маються на увазі онтологічна дистанція та проблема
«кордону» між «Я» та «Іншим»; ментальність розглядається як інструмент для поліпшення взаєморозуміння між представниками різних культур;
3) комерціалізація та коммодифікація «Інокультурного» – тут різницю розуміють як
стратегічний об’єкт продажу завдяки саме концептові «екзотизму», адже «Інші» постають як ті, що наділені якостями, яких бракує «нам» [3:13-17].
Отже, говорячи про японців, як вищезазначені «кордони» у сфері міжкультурної
комунікації можна виокремити певну психологічну налаштованість, певну замкненість
суспільства, через що, як зазначає російський японознавець С.Б.Маркар’ян, японці тримають іноземців на «периферії» своєї свідомості [2:148; 5:244]. Незважаючи на інтенсивність інтернаціоналізаційних та глобалізаційних процесів, вищезазначене залишається
фактом, хоча загальною виступає тенденція до поглиблення міжкультурних контактів.
Однак постає питання: який чинник обумовлює певну відчуженість японців?
Американський дослідник японського соціуму Бой Лафайєт де Мент зауважує, що
історично склалося так, що вже під час першого «знайомства» японців із іноземцями
з Заходу (середина XVI ст.) японці по суті відчули стосовно них (Westerners) фізичне,
духовне, емоційне та інтелектуальне неприйняття («allergy»). (Детальніше зіставлення
розбіжностей між традиційними світоглядними парадигмами японців та європейців,
а також їх погляд на діалог представлені в есе японського автора Кімура Сьодзабуро
«Люди зору» та «люди голосу») [за: 4:248 – 251]. Ці відчуття набули лінгвістичного вираження – «iwakan», що у перекладі з японської означає «відчуття невідповідності, несумісності». Наголошується, що контекст «iwakan» включає такі два смисли, як неспокій
та підозра, і являє собою джерело «комплексу щодо іноземців» («foreign complex»), який
непокоїть багатьох японців. Дослідник відмічає, що дискомфорт, який японці відчувають
у присутності іноземців (Westerners), зумовлені не тільки різницею у фізичному і культурному аспектах – мова також виступає одним із чинників даної проблеми [5:112-114].
Докладніше про це йтиметься нижче.
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На нашу думку, доречно звернути увагу на такий лінгвістичний аспект: для японців всі, хто за фактом народження не належить японській нації, позначаються словом
«гайдзін» – «людина зовнішнього світу» (записується ієрогліфами «інший» та «людина», тобто це є лінгвістичним відображенням психології розмежування світу на своїх та
чужих (принцип «уті – сото») [6:160-161;7:244], де в даному випадку «своїми» є група
у вигляді нації. Принагідно зазначимо, що однією з рис, що характеризують японців називають «острівну ментальність», виникнення якої є результатом перебування Японії у
тривалій «ізоляції» від зовнішнього світу («сото»), хоча, безумовно, в епоху глобалізації,
котра інтенсифікує міжкультурні контакти, її не можна вважати визначальною. Як наголошує С.Б.Маркар’ян, вживаючи слова «іноземець», «іноземне», японці вкладають у них
сенс «не-японець», «не-японське», що у певній мірі може бути реакцією на неадекватну
поведінку іноземців у Японії, нерозуміння ними місцевих традицій, правил та норм поведінки [2:148]. Варто зазначити той факт, що японці, які проживали протягом тривалого
часу за кордоном, також сприймаються як чужорідні елементи. За термінологією Боя
Лафайєта де Мента, це японці, що мають «неяпонський» тип поведінки (останнє є результатом «вестернізації» японців, що отримали досвід проживання поза межами Японії
і що відображається на їх самопрезентації – Г.Ю.) [8:161].
До речі, під словом «гайдзін» (іноземець) японці у першу чергу розуміють людей білої
раси. Вважається, що іноземці не можуть стати «японцями за культурою», оскільки японська культура через свою унікальність не зрозуміла «не-японцям». Цікавим є також той
факт, що, приміром, вихідці з Кореї, навіть ті, що проживають у країні декілька десятиліть,
сприймаються як чужинці, незважаючи на те, що вони прийняли японські імена, працюють
у японських компаніях, живуть спільним із японцями життям [2:148; 7:244-245]. У цьому
зв’язку зауважимо, що оскільки, як відомо, японська культура формувалася під впливом
китайської та корейської культур, безумовно, з їх представниками японці встановили контакти набагато раніше, ніж з європейцями (Westerners). (Приміром, офіційно вважається,
що буддизм був принесений до Японії китайськими та корейськими переселенцями у VI
ст. н.е., в той час, коли перше «знайомство» з європейцями, а також християнством як релігійним світоглядом останніх відбулося у середині XVI ст.). Проте, незважаючи на багатовікову тривалість культурних контактів, що виступали чинниками формування японської
культури, корейці і китайці залишаються для японців «гайдзін» (іноземцями). Хоча, як зазначає С.Б.Маркар’ян, у китайському суспільстві японців, що китаїзувалися, не сприймають як іноземців – найімовірніше, з тієї причини, що китайці розглядають японську культуру як похідну від власної . Дослідниця також зауважує, що на початку періоду активних
контактів з широкою географією (з середини XIX ст. – Г.Ю.) всі іноземці сприймалися без
національної диференціації, після війни (Друга Світова) – всі – американці, однак нині,
особливо молодь, приділяє увагу національній приналежності та не відчуває, як у минулому, прірви між ними і собою [7:245]. Таким чином, вищесказане дає нам змогу говорити
про потрійну структуру історичного сприйняття японцями іноземців.
Говорячи про зв’язки із представниками інших культур, слід зазначити, що процес інтернаціоналізації японського суспільства все більше сприяє поширенню контактів із різними країнами світу та послабленню традиційно обережного (настороженого) ставлення
до іноземців. Хоча останнє ще докорінно не витіснило так зване явище «ксенофіджії»
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японців (за визначенням професора соціолінгвістики університета Кейо Т.Судзукі), що
виявляє японську інтернаціональність як явище дуалістичного характеру. Якщо раніше
схильність до закритості свого соціуму (що, до речі, базується на етнічній однорідності
нації і призводить до відомої ізоляції від зовнішнього світу [7:245]), замкнутості спілкування вважали проявом традиційної японської ксенофобії, то зараз має місце інше трактування цього феномена. Професор Т.Судзукі визначив «ксенофіджію» («xenophygia»)
як прагнення уникати іноземців, а не як страх або ненависть до них. Японський спеціаліст зазначив той факт, що японська історія, являючи собою наслідок китаїзації, кореїзації, американізації з точки зору як матеріальної, так і духовної культури, водночас була
позбавлена можливості безпосереднього людського спілкування з іноземцями. На думку
вченого, навіть при сприйнятті найекзотичніших ідей та речей японці виявляють себе
як «найщиріші та інтернаціонально-мислячі люди у світі» [цит.за: 9: 84-85]. Отже, підкреслюється, що «зворотний бік медалі» – відсутність навичок безпосередніх контактів
з іноземцями, і, як наслідок, прагнення їх уникати.
Однією з причин останнього, як ми зазначали вище, називають лінгвістичний фактор. Відсутність достатньо глибоких лінгвістичних знань являє собою суттєву перепону
для повноцінної комунікації.
Розглядаючи історичний аспект даної проблеми, зауважимо, що з початку XVII до
середини XIX ст. Японія була закритою країною, у зв’язку з чим значно були обмежені контакти із зовнішнім світом. Російський мовознавець В.Алпатов слушно зауважив:
«Позаяк мова є одним з найважливіших елементів культури та національної самоідентифікації, стає зрозумілим, чому іноземець, який розмовляє японською, сприймався як
порушник чужої території» [10:246]. Наголошується, що це відчуття мало особливе поширення наприкінці XIX – початку XX ст. Безперечно, це має безпосереднє відношення
до принципу «уті-сото» (свої-чужі відносно японського соціуму). Тож, на продовження
думки В.Алпатова, Бой де Мент також зазначає, що японська мова виступала як бар’єр,
що заважав іноземцям вивчати країну та її народ, адже протягом тривалого часу розцінювалося як злочин те, що японець міг допомагати іноземцю вивчати японську мову. Таким
чином, внаслідок такої «лінгвістичної закритості» японців приблизно до 70-х рр. ХХ
ст. кількість іноземців, що вивчали японську мову, була незначною. Наголошується, що,
безперечно, японці вивчали іноземні мови – здебільшого англійську, щоб бути здатними
спілкуватися із зовнішнім світом, особливо у комерційній та дипломатичній галузях (становлення Японії як потужної індустріальної держави у середині ХХ ст. актуалізовувало
цю проблему – Г.Ю.). Бой де Мент зазначає,що з часу «відкриття Японії заново» – з 50-х
рр. ХІХ ст. японці досить добре оволодівали навичками читання англійською, але лише
небагато з них – навичками мовлення, що, на його думку, також є проблемою сучасних
японців [5:114-115]. З останнім важко погодитись цілком, оскільки на сучасному етапі
спостерігається значне зростання контактів із представниками інших країн, відбувається знайомство з іншими культурами, способом життя та нормами поведінки не-японців
[2:149], при чому не тільки політики й підприємці, а й широкі верстви населення мають
можливість отримати досвід проживання поза межами Японії, практикувати закордонні
подорожі, що також допомагає в оволодінні іноземною мовою.
Говорячи про причини домінування англійської мови, важливо звернути увагу на думку японського дослідника Х.Бефу, який відмічає той факт, що в США відбувалося фор118

мування основного глобалізаційного центру. Останнє мало історичну підвалину: після
Другої світової війни, в якій Японія зазнала поразки, США як один з «переможців»взяли
на себе роль провідної країни у геополітичній та економічній галузі, що, власне, вплинуло на характер глобалізації, тобто у даному випадку можна говорити про глобалізацію
за певним типом (глобалізація за американським типом). На погляд японського дослідника, ефективним інструментом для здійснення американоцентричної глобалізації стала
англійська мова, яка на початку отримала широке розповсюдження у світі внаслідок багаторічної колоніальної політики Британської імперії, а відтак у післявоєнні роки стала
засобом міжнародного спілкування завдяки домінуючому впливові США в усіх галузях
світового розвитку. Практично це означає, що кожен носій англійської мови – реальний
учасник глобалізаційного процесу. За слушним зауваженням дослідника, погане знання
англійської мови не дозволяє японцям у повній мірі долучитися до світових інтеграційних процесів, що стало загальнонаціональною проблемою для країни та її громадян.
Адже дуже висока кваліфікація японських спеціалістів у тій чи іншій сфері бізнесу або
новітніх технологій без знання англійської мови не може розглядатися як така, що відповідає світовому рівню. Отже, як зазначає Х.Бефу, у цьому відношенні японці опинилися
на периферії глобалізаційного процесу [11:163]. Останнє також викликає заперечення,
оскільки і японський соціум, і японська мова знаходяться під відчутним впливом глобалізаційних та інтернаціоналізаційних процесів.
В цьому контексті останнім часом звертає на себе увагу, з одного боку, так звана «латинізація» японської мови, вірніше «англіцизація» (anglicisation (англ.)) [12: 99-100], яка
супроводжується зростанням кількості запозичених слів. Як зазначає японський лінгвіст Такао Судзукі, сучасна японська мова і в усному, і в письмовому варіантах перенасичена словами, запозиченими головним чином з англійської у різноманітних формах,
більшість яких ледве можуть впізнати носії англійської мови, адже слова зазнають неминучої фонетичної деформації в процесі вимови та деяких семантичних змін. Ситуація
така, що японську мову переповнюють не тільки запозичена з іноземних мов лексика,
що записується катаканою (азбука, якою записуються запозичені слова – Ю.Г.), але й записані латиницею англійські слова, короткі фрази і навіть цілі речення – їх здебільшого
можна побачити у щоденних газетах та інших засобах масової інформації. Приміром,
останнім часом дедалі більшого поширення набуває найменування японської продукції (моделей автомобілів, косметичних серій, видів пива тощо), будівель (здебільшого
це – «manshon»- багатоквартирні житлові будинки) англійськими (або – подібними до
англійських), французькими (або – подібними до французьких) та словами з інших мов.
Артисти також беруть псевдоніми із звучанням на західний кшталт. Таким чином, використовуючи або вірну лінгвістичну одиницю, або подібну до неї, японці створюють
для себе ілюзію певного подолання мовного бар’єру, зумовлену прагненням долучитися
до глобалізованої спільноти. Японський дослідник процесів інтернаціоналізації М.Осакі
наводить чисельні приклади цього явища [13:43-57]. Цей процес, безумовно, викликає
жваву реакцію як лінгвістичного, так і соціологічного характеру.
Але з іншого боку, не можна не помітити і цілком легальну англомовну інтервенцію,
яка також виходить за кордони суто лінгвістичного інтересу. Це надзвичайне поширення англомовної комунікації в японському соціумі, яке набуває специфічних культурних
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форм, включаючи побутові варіанти, найбільш розповсюджені серед молоді, приміром,
такі, як пошук англомовних «лінгвістичних друзів». Прикметним є те, що останнє здебільшого не являє собою «language exchange», що має на меті рівноцінну лінгвістичну
практику для обидвох сторін, тому не дивно, що у цьому випадку японці отримали від
своїх англомовних «лінгвістичних друзів» таку характеристику, як «English banditos».
Можна сказати, що вищеописана ситуація має забарвлення «лінгвістичної закритості»
з боку японців, про яку ми згадували вище. Безперечно, спілкування з носіями мови у
значній мірі допомагає в оволодінні розмовною англійською, хоча, як зазначає американський дослідник Бой де Мент, навіть за умови високого рівня володіння нею, японці надзвичайно втомлюються від комунікації англійською. Ця проблема виникає через
«особливий устрій японського мозку» (за гіпотезою японського лікаря-отоларинголога
та лінгвіста-аматора Т.Цуноди), оскільки японська й англійська, як наголошується у дослідженні, керовані різними півкулями мозку, тобто якщо японцям необхідно зрозуміти
або порозмовляти англійською, вони мають «включати» ліву півкулю (за японську мову,
за цією гіпотезою, відповідає права півкуля) – таке переключення надзвичайно їх втомлює (тому вони відчувають дискомфорт під час спілкування з іноземцями, особливо під
час міжнародних конференцій, перемовин тощо) [5:115]. Зазначимо,що вищезгадана гіпотеза проте вважається, за вираженням В.Алпатова, «квінтесенцією квазінаукових «засад» японського мовного міфу» [10:247]. З цим можна погодитись, адже наголошення на
всебічній унікальності японців (мова, культура тощо) має забарвлення «ніхондзінрон»
– японського вчення про унікальність японців, що розцінюється як прояв «культурного
націоналізму», що було надзвичайно популярне у 70-х рр. ХХ ст. На наш погляд, це втрачає актуальність на сучасному етапі, адже Японія стала одним із основних «гравців» на
арені світу, що глобалізується.
Завершуючи огляд проблем лінгвістичного забарвлення в японському суспільстві,
зауважимо такий цікавий суперечливий факт: пропри те, що до 70-х рр. ХХ ст.(за даними Бой де Мента) японська мова старанно «оберігалася» від втручання іноземців, ще до
початку Великої світової війни Японія зробила спробу, хоча й невдалу, насильницького
поширення японської мови як інтегруючого начала під час створення «сфери спільного процвітання» на Далекому Сході (що підпадає під час окупації Японією південносхідного регіону Азії у 20 – 30-х рр. ХХ ст.). На нашу думку, насадження японської мови
може бути пов’язано лише з прагненням стати головним «гравцем» на світовій арені.
Х.Бефу висловлює думку, що і у ХХІ ст. японцям навряд чи вдасться зробити свою мову
мовою міжнародного спілкування з тієї причини, що в інших країнах відсутні відповідна
технічна та методологічна база, педагогічні кадри, а також є маса інших проблем, вирішення яких залежать від самих японців [за: 11:163]. До того ж, в силу історичних обставин західний (американський) вектор глобалізації виявився досить потужним, у лінгвістичному відношенні, зокрема. Як ми побачили на прикладах вище, саме японська мова
відчуває проблему «англіцизації» (а не навпаки), надмірних запозичень з інших мов, що
певним чином трансформує світосприйняття сучасних японців, адже культурні реалії, а
також їх трансформації через певні інокультурні впливи відображаються у мові.
Отже, ми можемо зробити такі висновки. Незважаючи на історично обумовлену замкненість японців, процеси глобалізації та інтернаціоналізації, особливо на сучасному
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етапі, спричинили «відкриття» японської свідомості загальносвітовим впливам. Адже,
як слушно зазначає російський японознавець С.Б.Маркар’ян, зміни, що відбуваються
в Японії у зв’язку із розвитком інтернаціоналізаційних та глобалізаційних процесів,
можливо, прискорюватимуться, оскільки сприяння ним на разі стає новим пріоритетом
державної політики. Настав час, коли для подальшого динамічного розвитку японське
суспільство не може більше залишатися закритим, обмежуватися лише своїм маленьким
світом, а мусить навчитися налагоджувати контакти з іншими народами й більше розмірковувати про майбутнє всієї світової спільноти [2:149]. Безперечно, процеси глобалізації
несуть певну загрозу нівеляції національних культур, але саме здатність віднайти баланс – оберігати осереддя національної культури та водночас відповідати світовим стандартам розвитку – вбачається надзвичайно актуальним завданням сучасності. На нашу
думку, японське суспільство завдяки своїй так званій «синтетичності» (за визначенням
російського японознавця К.Саркісова [14: 221-222]) має змогу дотримуватись такого балансу навіть за умов інтенсивних міжкультурних контактів та впливів.
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УДК 81’44 (045)

Рубанюк Э.В.
(Минск, Беларусь)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ КАК КРИТЕРИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье идет речь об определении расстояния русскоязычным населением Республики Беларусь и России. Результаты проведенных опросов свидетельствуют о том,
что расстояние оценивается не точно, более того целый ряд экстралингвистических
факторов влияет на его «увеличение» или «уменьшение». Представители русской
культуры могут измерять длинные расстояния не только километрами, а так же часами или сутками, затраченными на дорогу, что не свойственно англоязычному или
немецкоязычному населению.
Ключевые слова: категория пространства, категория времени, межкультурная
коммуникация, определение расстояния
The article deals with the evaluation of distance by Russian speaking citizens of the Republic
of Belarus and Russia. The results of the poll show that distance is not accurately estimated,
a number of extralinguistic factors influence its «increase» or «decrease». Representatives of
Russian culture can measure long distances not only in kilometers, but also in hours or days
spent on the journey, that is not characteristic of English or German speaking population.
Key words: category of space, category of time, intercultural communication, distance
evaluation
Вопрос о зависимости языка от культуры волновал в XIX веке В. фон Гумбольда и
А.А.Потебню, в 10 – 20 годах XX века – о. П. Флоренского и А.Ф.Лосева, а в 30-е годы – Э.
Сепира и Б. Уорфа, создателей теории лингвистической относительности [1:313], которые,
в частности, иллюстрировали разную референцию категории времени в индоевропейских
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языках, с одной стороны, и в языке индейцев хоппи, с другой. Отдельные различия в отображении категорий пространства и времени в языковых картинах мира разных этнических
коллективов наблюдали и такие исследователи, как Дж. Лакофф, М.Джонсон, С.Левинсон,
Е.Щеглоф, В.А.Маслова и др., поэтому именно в языке ученые стремятся видеть ключ к
пониманию души и нрава народа [1:313].
Следует отметить, что именно время, пространство и число являются важнейшими концептами культуры, образующими так называемую «систему координат»,
при помощи которой люди воспринимают мир и создают его, поэтому они признаны
фундаментальными категориями не только языкознания, но и философии, естествознания, социологии, физики и других наук [2:71].
Данная статья посвящена в первую очередь расстоянию (как далеко) [3:9], а не иным
общим пространственным смыслам: месту (где) или направлению (куда/откуда) [3:9].
При этом акцентируется внимание на специфике определения расстояния русскоязычным
населением именно Республики Беларусь, где живут 1, 2 миллиона этнических русских,
которые составляют 13,5% населения. Но на этом языке разговаривают практически все
повсеместно в стране. Русский язык наряду с белорусским – государственный. Это один
из самых феноменальных и немногочисленных в истории случаев, когда язык некоренного меньшинства стал средством общения всего населения. Сегодня далеко не каждый
этнический белорус может свободно изъясняться и грамотно писать по-белорусски. Да
и русские в Белоруссии общаются на так называемом нациолекте, который имеет свое
специфическое оформление,
Целью данного исследования является, во-первых, установление точности определения расстояния русскоязычным гражданином Беларуси и проживающим в центральной
части России, а, во-вторых, сравнение полученных данных с результатами аналогичных
опросов представителей немецкой национальности.
Пространству принято приписывать ряд психологически обусловленных свойств,
которые делают его доступным для восприятия и понимания человеком, среди которых
вычленяют измеримость, протяженность, предельность (наличие начала и конца) [2:81].
Для русской культуры обязательны такие характеристики: горизонтальное движение, однонаправленная бесконечность (вширь, вдаль) [2:81], при этом большим пространствам
отводится особая роль [4:163]. Их власть над русской душой порождает целый ряд качеств, которые выливаются «в понятия и представления, которых нет в других языках»:
воля, удаль, простор, разгул, размах, ширь, раздолье и т. д. [4:163]. Их истинных соответствий в европейских языках просто нет, а понятным и очевидным это становится лишь
тогда, когда строгий семантический анализ опирается на весь культурно-исторический
контекст, на те самые «философствования», которые иногда недооцениваются сторонниками «чистоты» лингвистики [4:163]. Кажущаяся идентичность заменяется глубокими
концептуальными различиями, так как очевидно то, что удаль это не отвага, смелость,
храбрость и их корреляты в других иностранных языках, а понятие специфически русское, включающее в себя помимо всего прочего и такие компоненты семантической
структуры как самолюбование, безрассудство, бескорыстие [4:163]. Н.А. Бердяев писал, что в русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою
энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры [4:163].
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Если принять во внимание, что на русском языке общается 220 млн. человек [1:281]
и он занимает 5-е место по распространению и относится к 6-и мировым языкам, то,
по-видимому, восприятие и оценка пространств русскими может иметь существенные
различия, обусловленные средой обитания.
Существует точка зрения, что без учета среды бытования этноса «процесс межкультурного общения может стать дефектным даже при отличном знании иностранного
языка» [5: 220]. Но даже при общении на родном языке представителей одной культуры
разница в референции одной категории может вызывать недоумение [5:220 – 221], которое может быть предопределено целым рядом факторов. Так, например, для жителя
Владивостока город Хабаровск может находиться рядом (расстояние в 700 км), а для
жителя города Бреста в Белоруссии, это очень далеко, так как на востоке, приблизительно на этом же расстоянии, расположен Смоленск (Российская Федерация), а на западе
уже почти Берлин (ФРГ), до которого можно добраться, проехав Польшу. Следовательно,
понятие рядом у русского жителя г. Бреста ближе по смыслу к немецкому восприятию
пространства, а не к тому, которым обладает русский житель Приморья» [5: 221]. Разная
оценка расстояния может стать причиной подбора разных эквивалентов перевода на другой язык, что, несомненно, приводит к частичному изменению смысла при переводе.
Для определения оценки расстояния были использованы: психолингвистический метод, предполагающий обращение непосредственно к интуиции носителей языка [6:285];
метод количественной обработки полученных данных; социолингвистический, а именно, метод полевого исследования – анкетирование [6:291], в котором приняли участие
72 студента-заочника педагогического факультета немецкого языка Минского государственного лингвистического университета. Предложенный опросный лист содержал такие задания по определению расстояния:
а)
между Минском и Москвой, двумя русскоязычными столицами;
б)
Минском и Берлином, столицей страны изучаемого языка;
в)
Берлином и Брестом, западным рубежом страны;
г)
Брестом и Смоленском, который был несколько дней столицей молодой Советской Республики в 1919 году.
Расстояние между Минском и Москвой треть респондентов определила довольно точно. У второй трети – погрешность не превышала 200 километров. Только у одной трети
опрошенных погрешность в определении расстояния составила более 300 километров.
Погрешность респондентов при определении расстояния между Минском и Москвой
распределяется следующим образом:
а) в сторону увеличения – 28; б) в сторону уменьшения – 8.
Таким образом, 36 респондентов ошиблись, при этом подавляющее большинство это
расстояние «удлинило».
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Погрешность (км)

Точное 690

-100

+100

-200

+200

-300

+300

+500

Нет ответа

*2-(двойное)

Таблица № 1. Расстояние между Минском и Москвой

Кол-во ответов (64)

25

3

16

2

4

3

6

1

3

1

Как вытекает из таблицы, не все респонденты указали расстояние в километрах (64
ответа вместо 72): 8 человек, несмотря на, казалось бы, однозначно сформулированный
запрос, назвали время, которое человек проводит в пути на поезде: от 8 – 10 часов до
2-х суток. Этот факт подтверждает данные немецких ученых, которые утверждают, что
русские, проживающие в Москве, «измеряют длинные расстояния часами или днями, а
не километрами» [7:145 – 154].
Расстояние между Минском и Берлином было определено с меньшей долей точности:
такие факторы как наличие границ и другого государства (Польши) по середине; некоторая недоступность (сложная процедура выезда за рубеж помноженная на дороговизну)
повлияли на то, что это расстояние было «искусственно увеличено». Точное расстояние
было указано только 4 респондентами, у 23 – погрешность не составляла более 200 километров, а практически у двух третей опрошенных расстояние увеличилось более чем
на 300 километров.
Погрешность респондентов при определении расстояния между Минском и Берлином распределяется следующим образом:
а) в сторону увеличения – 38; б) в сторону уменьшения – 17, причем 14 ответов
уменьшили расстояние только на 100 километров. Здесь также в целом наблюдается тенденция увеличить заданное расстояние.

Погрешность
(км)

Точное 1105

-100

+100

+200

-300

+300

+400

-400

+500

+700

Нет ответа

*2-(двойное)

+1000

+> 2000

Таблица № 2. Расстояние между Минском и Берлином.

Кол-во ответов
(64)

4

14

4

5

1

2

5

2

2

4

5

1

10

5

Восемь респондентов отмерили это расстояние одним днем езды, двумя сутками или
двумя с половинной.
Расстояние от Бреста до Смоленска было указано практически верно только 18 респондентами из 72. Почти столько же опрошенных затруднялось дать ответ. По-видимому, эти
города не имеют большого значения в жизни респондентов, студентов-заочников, которые
приезжают со всех уголков страны на сессии в Минск и, несомненно, им легче определять
расстояние от Минска или от того населенного пункта, где они проживают и/или работают.
В итоге, практически половина не смогла правильно определить это расстояние.
Погрешность респондентов при определении расстояния между Брестом и Смоленском распределяется следующим образом:
а) в сторону увеличения – 13; б) в сторону уменьшения – 17.
При определении данного расстояния можно говорить о том, что практически равное количество респондентов его увеличивают или уменьшают, хотя ко второй группе
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относится относительное большинство. Казалось бы, здесь нарушается установленная
ранее тенденция «увеличения» расстояния русскоязычным населением граждан Беларуси, предопределенная влиянием широких пространств на восприятие действительности.
В данной связи, можно сформулировать следующую гипотезу: известно, что город Смоленск находится на сегодняшний день недалеко от государственной границы Белоруссии
и России, а раньше он входил в состав молодой Советской Белорусской Республики,
поэтому факт «близости» географического расположения может «вызывать» искусственное «уменьшение» расстояния.

+100

-200

+200

-300

+300

-500

Нет ответа

*2-(двойное)

+1000

+> 2000

Кол-во
ответов (62)

-100

Погрешность (км)

Точное 667 (600- 700)

Таблица № 3. Расстояние между Брестом и Смоленском.

18

6

3

3

1

4

1

4

14

3

3

2

Временная характеристика этого расстояния, которую привели 10 реципиентов, сводилась к одним суткам в пути.
Расстояние между Брестом и Берлином было оценено большинством неправильно,
так как только 12 ответов тяготеют к правильному варианту, где погрешность составляет
не более 100 километров.
Погрешность респондентов при определении расстояния между Брестом и Берлином
распределяется следующим образом:
а) в сторону увеличения – 40; б) в сторону уменьшения – 16.
Расстояние между Брестом и Берлином большинство «увеличило», по-видимому,
на это повлияло наличие целого государства, которое следует преодолеть, чтобы достичь Берлина.

Погрешность (км)

Точное
700-800

-100

+100

-300

+300

-400

+400

-500

+500

*2-(двойное)

+1000

+ 1500

+> 2000

Таблица № 4. Расстояние между Брестом и Берлином

Кол-во
ответов (62)

6

2

6

10

11

2

3

2

1

2

9

3

5

Временная характеристика (10 ответов) – двое суток в пути.
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В русле данного исследования было, с одной стороны, подтверждено наблюдение
немецких лингвистов, которые отмечали, что русские оценивают реальное расстояние не так точно как представители немецкой национальности. С другой стороны,
утверждение иностранцев о том, что русские, проживающие в центральной полосе
России, оценивая реальное расстояние, уменьшают его, (например, 10 – 40 километров воспринимают как 15 – 20) [7: 145 – 154] результатами нашего анкетирования
подтвердилось лишь частично. Тенденция к искусственному «увеличению» расстояния оказалась значительно более выраженной среди наших респондентов. Так, расстояние указано точно в 53 случаях из 288 (18 %), уменьшено в 58 (20%), увеличено
– в 119 (41%), определено временными показателями – в 36 (13%), получен отказ от
ответа – в 22 (8%).
По всей видимости, знание точных расстояний не является жизненно необходимым
для русскоязычного гражданина ни Российской Федерации, ни Республики Беларусь.
Тем более, что практически невозможно определить точное расстояние наяву, так как
на картах оно указано от города до города, а протяженность населенного пункта, как
правило, не учитывается. Даже с воздуха нельзя указать его однозначно: специфика
полетов самолетов такова, что трассы от одного аэродрома до другого могут иметь
не только разную высоту, но и иной километраж. По всей видимости, само расстояние не является абсолютной величиной, которое может быть однозначно измерено,
за исключением того случая, когда люди путешествуют на автомобилях и засекают
километраж на спидометрах, что является нормой для жителя Германии.
Другие исследования показали, что не только немцы, но и англоговорящие отдают предпочтение дескрипциям со значением «расстояние в километрах» [8:11].
Исключением могут быть только тексты правил дорожного движения на английском
языке, где встречаются способы референции к пространству с помощью временных
выражений: A good rule is to stay at least two (2) seconds behind the vehicle ahead. In
bad weather increase the time for at least 4 seconds [8:13].
Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
а) наличие государственных границ и других государств на определяемом отрезке
«увеличивает» километраж;
б) кажущаяся географическая близость или доступность населенного пункта
(ежедневные поездки в другой населенный пункт на работу) «уменьшают» расстояние;
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в) русскоязычному населению в Республике Беларусь так же свойственно, как и
русским, проживающим в центральной полосе России, измерять расстояние часами,
затраченными на дорогу, или даже сутками, если расстояние велико, а не километрами,
несмотря на то, что запрашивается километраж;
г) степень погрешности при определении расстояния зависит также от места жительства носителя языка, его образа жизни, важностью населенного пункта и его доступностью для реципиента и др.
В перспективе планируется проведение анкетирования русскоязычного населения, проживающего в других странах, чтобы определить, насколько эта погрешность
в определении расстояния может варьировать в зависимости от места жительства реципиента.
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РОССИЯ И РУССКИЕ В ВОСПРИЯТИИ ИНОКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ: К ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ СЛОВАРЯ ГЕШТАЛЬТОВ
В статье говорится о двух разнонаправленных тенденциях, возникающих при межкультурном взаимодействии, – с одной стороны, стремление познакомиться и понять
другую культуру, с другой – презумпция неполного понимания и презумпция негативной
оценки. Обе эти тенденции могут быть зафиксированы в словаре гештальтов – единиц
восприятия другой культуры и ее носителей. Предлагается структура словарной статьи словаря такого типа.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, презумпция негативной оценки,
гештальт, словарь.
The article deals with two differently directed tendencies, which appeare in the situation of
intercultural interaction, – the desire for getting acquainted and understanding another culture,
on the one hand, and the presumptions of negative evaluation and partial understanding. Both
tendencies can be fixed in the dictionary of gestalts. The lexical entry of such a dictionary is
being suggested.
Key words: intercultural interaction, the presumption of negative evaluation, gestalt, the
dictionary.
При «встрече» разных культур существуют три возможности: (1) культуры имеют
между собой нечто общее – зона контакта, полной интерференции («Это то же самое, что
и у нас»); (2) культуры в чем-то похожи, но одновременно есть и какие-то различия – зона
неполной интерференции («Похоже, но не совсем так»); (3) представления этих культур
абсолютно противоположны – зона конфликта («У вас все совсем по-другому, я здесь жить
никогда не смогу»). Любая из этих возможностей может послужить мотивом к знакомству
с другой культурой: «Мне это интересно, потому что очень похоже», «Здесь совсем не так,
как у нас, и поэтому интересно», «Да, мы похожи, но все-таки мы разные; что же нас отличает друг от друга?».
(1) Зона контакта
Может показаться, что такая ситуация встречается довольно редко, на самом же деле
это далеко не так: просто мы привыкли подмечать то, что нас разделяет, а не объединяет.
Вообще, проблема культурных различий, если иметь в виду национальные культуры, часто
преувеличена. Таких различий, возможно, не меньше у разного рода субкультур в рамках
одной национальной культуры (городская и деревенская, московская и провинциальная, Рублевка и все остальные и т. д.).
(2) Зона неполной интерференции
Это возможность межкультурного взаимодействия, к которой ученые и изучающие иностранные языки проявляют наибольший интерес, выражаемый, в частности, в повышенном
© Ружицкий И.В., 2009
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внимании к культурозначимым понятиям, или, используя популярный в современной
когнитивистике и лингвокультурологии термин, концептам. Общепонятийное ядро концептов в разных лингвокультурах, как правило, совпадает; различия обнаруживаются
на их более глубинном уровне. К такого рода культурнозначимым понятиям относятся
дружба, свобода, воля, грусть, печаль, гнев, страх, правда, истина, демократия и
многие другие.
(3) Зона конфликта
Примеров, иллюстрирующих эту зону, огромное количество, поскольку прежде всего такие случаи фиксируются учеными, преподавателями, писателями, путешественниками… Наиболее показательны в этом отношении встречающиеся прямо противоположные значения одних и тех же жестов в разных культурах (жесты ОК, поднятый вверх
большой палец и др.).
Можно предположить, что при межкультурном взаимодействии существуют две
разнонаправленные тенденции. Одна заключается в стремлении к знакомству с другой
культурой, в желании понять ее и, возможно, через такое знакомство осмыслить родную
культуру. Несмотря на все межнациональные различия такое понимание возможно прежде всего благодаря существованию общечеловеческих духовных, этических ценностей.
Суть другой, противоположной, тенденции заключается в возможности существования
двух презумпций – презумпции неполного понимания и презумпции негативной оценки. Презумпция неполного понимания состоит в том, что к другой культуре мы всегда
подходим, уже гипотетически предполагая, что в ней для нас что-то окажется непонятным (например, когда мы едем в путешествие за границу или читаем текст иностранного
автора). Презумпция негативной оценки означает, что человек всегда, сознательно или
неосознанно, но так или иначе настороженно или даже враждебно относится к другой
культуре: «Инонациональный наблюдатель, носитель других культурных традиций всегда склонен смотреть на чужую культуру, язык, национальные особенности с позиций
превосходства, и поэтому одну и ту же черту психического склада, свойственную и своему и чужому этносу, он может расценивать по-разному» [1: 41]. Презумпция негативной
оценки – это изначальное представление о том, что носитель иной культуры не так живет,
не так любит, не так умирает и все остальные «не так». Мы можем негативно оценивать
себя, свою культуру, свой образ жизни, который часто беспощадно критикуем, но еще в
большей степени это проявляется по отношению к другим. Именно в этом состоит одна
из возможностей непонимания иных культурных ценностей и их неадекватной оценки.
Презумпцию негативной оценки мы встречаем в мемуарах иностранных путешественников, в путеводителях по России и учебниках русского языка, написанных иностранцами,
в литературе, кинематографе, средствах массовой информации, в компьютерных играх и
даже в музыкальных видеоклипах. Справедливости ради следует отметить, что презумпцию негативной оценки мы можем наблюдать и в отношении русских к другим культурам
и их представителям. Трудно, например, назвать кого-нибудь из русских писателей XIX
века, кто не критиковал бы и не высмеивал «инородцев».
Говоря о воздействии презумпции негативной оценки на восприятие России и русских
носителями иных культур, необходимо отметить еще один весьма существенный момент,
который заключается в том, что мы сами создаем свой образ, который определяет отноше130

ние к нам иностранцев ничуть не меньше, чем какая-то их изначальная предвзятость. Это
касается, например, таких базовых представлений о России и русских, как коррупция,
высокий уровень преступности, отсутствие демократии, пьянство, о чем мы пишем в
газетах, книгах, констатируем в социологических опросах и снимаем фильмы.
Как лучше пить водку: постепенно или сразу?; Он пришел пьяный или трезвый?; Не
пей так много, а то превратишься в пьяницу; Мой сосед часто пьет, он почти алкоголик;
Выпьем за прогресс!; Я больше люблю красное сухое вино, а не водку; В нашем подъезде
живет алкоголик.
Все это примеры из проекта учебного пособия по лексике для иностранных учащихся,
написанного не иностранным, а русским автором.
На сайте Елены Марус http://www.wowrussia.com (ее дипломная работа в «Британской
высшей школе дизайна», Москва) предлагаются следующие иконки-символы России:
герб, баян, граненый стакан, олимпийский мишка, нефть и газ, русские невесты, икра,
бриллианты, водка, космонавт, «Челси», матрешка, лапти, кукла-неваляшка, галоши, ракета, превед-медвед, автомат Калашникова, Чебурашка, ботинки «Прощай молодость»,
балалайка, колобок, шапка-ушанка, валенки, белый медведь, самовар, красные звезды, деревянная ложка. Здесь нет Эльбруса, Долины гейзеров на Камчатке, озера Байкал, Петергофа, статуи Родины-Матери, собора Василия Блаженного... К картинкам предлагаются
такие комментарии: Хорошая компания в России – это всегда три человека, три граненых
стакана и одна бутылка водки; Название «водка» очень похоже на русское слово «вода»…
поэтому мы можем предположить, что в диком русском захолустье во время засухи люди,
чтобы выжить, вместо воды пили водку; Сенсация! Не все русские пьют водку, некоторые – самогон, а есть еще маргиналы, которые предпочитают виски, джин, текилу и
французское вино; Балалайка в высшей степени популярна в русских ресторанах за границей, а также весьма популярна у медведей, носящих лапти.
Конечно, этот сайт скорее шутка, игра, а не серьезное представление образа России.
Тем не менее, эта игра отражает реально существующее положение дел. Достаточно зайти
в российский магазин сувениров или посмотреть, что лежит на арбатских лотках: те же
матрешки, гжель, медведи, балалайки, шапки-ушанки… Все это, безусловно, символизирует Россию, русскую культуру, но очень ограниченно символизирует, превращая символы в эмблемы. Впрочем, то же самое явление наблюдается и в других странах: датчане
вовсе не воспринимают как символ Дании Русалочку, большинство испанцев не считает
своим символом фламенко, японцы – восточные единоборства, индийцы – йогу и т. д.
За последние десятилетия накопилось огромное количество исследований – культурологов, филологов, лингвистов, социологов, политологов – на тему «Россия глазами
Запада» и тому подобных (в том числе и посвященных явлению, которое мы обозначили
как «презумпция негативной оценки»). В связи с этим возникает необходимость систематизации результатов данных исследований. Одним из путей классификации накопленного материала, а одновременно методом изучения особенностей восприятия России и
русских может стать словарное представление гештальтов, отражающих особенности
такого восприятия. Почему именно словарь? Отвечая на этот вопрос, мы руководствуемся
следующими положениями: 1) словарь позволяет системно организовать исследуемый
материал, и какой бы условной ни была такая система (а сама категория образа уже
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предполагает некоторую долю условности), это все-таки система; 2) словарь помогает расположить материал компактно; учитывая тот факт, что данных по восприятию России и
русских иностранцами собрано уже более, чем достаточно, такое преимущество словаря
является очевидным; 3) словарь представляет материал наглядно, из чего отчасти следует
то, что он удобен для пользователя, для тех, кто интересуется образом России и русских за
рубежом; 4) словарь позволяет представить материал более-менее объективно, что, однако,
вовсе не означает невозможность для автора словарной статьи выразить свою позицию. И
это очень важно: мы все-таки видим свою задачу не столько в том, чтобы помочь, например, нашим политикам сформировать положительный образ России (такая задача является
вторичной), сколько в понимании и осознании такого феномена, как образ страны, – с культурологической, герменевтической, психологической и лингвистической точек зрения.
Типы описываемых в словаре единиц
Такие единицы будем называть гештальтами – в исходном, гумбольдтовском понимании значения этого термина: «Фантазия и чувство рождают индивидуальные образования
(Gestaltungen), в которых отражается индивидуальный характер нации и в которых, как во
всем индивидуальном, разнообразие способов, с помощью которых данное (Nаemliche)
может проявляться во все новых и новых определениях, доходит до бесконечности» [2:
101]. У носителей разных лингвокультур свои чувства, свои фантазии, которые рождают
«индивидуальные образования», гештальты. Кроме того, эти единицы можно квалифицировать как «семантические гештальты» (особые национально обусловленные типы
ассоциативных структур), фиксирующие целостность восприятия (см. [3]).
Основной критерий выявления гештальта для словарного описания (то есть определения входа словарной статьи) представляется следующим образом: гештальт выражается словом, сочетанием слов, предложением, микротекстом, которые можно подставить в
качестве ответа на вопрос «Что для вас Россия и русские?» («С чем у вас ассоциируются
Россия и русские?»). Гештальт выбирается исключительно из текста источника материала и не является результатом обобщающе-классифицирующей деятельности автора
словарной статьи (то есть гештальтом является не только богатство, а очень богатая
страна; не преступность, а высокий уровень преступности; не девушки, а очень красивые девушки; не пьянство, а все и везде пьют или много пьют, не климат, а очень
холодно и т. д.). Гештальты могут объединяться в ассоциативные цепочки (в том случае,
если эта цепочка представлена в тексте источника материала). Тогда входом словарной
статьи является вся цепочка ассоциаций: агрессивные – шумные – пьяные, Ленин –
Сталин – Гитлер, страдания – жестокость – героизм и т. п.
Гештальты можно классифицировать следующим образом (такая группировка необходима в первую очередь для структурирования словаря): (1) названия (эту группу можно
определить и как прецедентные тексты): «Преступление и наказание», «Доктор Живаго»,
«Дубинушка», «Калинка», «Катюша», «Ямщик, не гони лошадей»; (2) имена: Достоевский, Гоголь, Иван, Курникова, Ленин, Александра Маринина, Анна Павлова, Горбачев, Путин, Чайковский, Чехов, Шаляпин, Абрамович, Наташа; (3) топонимы: Москва, Байкал,
Волга, Сибирь, Одесса; (4) предметы одежды, быта, продукты питания: шапка-ушанка,
икра, блины, борщ, валенки, лапти, щи, чай, сапоги, самовар, пироги; (5) вербально выраженные концепты: гостеприимство, ум, хитрость, безумие, беспечность, жестокость,
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зависть, злоба и, наверное, самая большая и самая показательная группа – (6) стереотипы: очень холодно; застолье может продолжаться очень долго; высокий уровень образования; культурные люди; богатая страна; в стране много бедных; многострадальная
страна и т. д. Понятно, что основной характеристикой большой части единиц такого рода
будет наличие оценки, обусловленной, как правило, описанной выше презумпцией.
Отметим, что данными группами рубрики словаря не ограничиваются. Словарь включает дополнительные разделы: диалоги, предлагаемые в учебниках по русскому языку для
иностранцев, особенности русской речи в художественных фильмах и др., то есть то, что
невозможно уложить в рамки словарной статьи:
[Питер]: Я хочу купить сувениры и подарки. [Антон Павлович]: Питер, какие сувениры и подарки? [Питер]: Я хочу купить матрешку, книги, шоколад, водку и балалайку. [Антон Павлович]: Хорошо, пойдемте в Дом Книги. («Beginner’s Russian: An easy
Introduction» by Rachel Farmer. США, 1996)
Как живут ударники? – Они живут хорошо. – Где они работают? – Они работают на заводах. – Как они работают? – Они работают с энтузиазмом. – Что они делают в парках? – В парках они думают о жизни. – О какой жизни? – О жизни на заводах. Вот как живут ударники!
(«A Russian Course» by Alexnder Lipson in cooperation with Steven J. Molinsky. США, 1977)
Источники материала
Такими источниками (для каждого типа источника в словаре используется соответствующий значок): художественная литература, мемуары, дневники, путевые заметки,
путеводители по России, литература о Российском государстве с XI по XX вв., материалы
СМИ, тексты выступлений зарубежных политических и общественных деятелей, теоретические работы российских и зарубежных авторов, посвященных образу России и русских, историческая и политологическая литература, программные документы различных
европейских и американских обществ, учебники русского языка, учебники истории и
различного рода энциклопедии и словари, художественные фильмы, мультфильмы, спектакли, кинокритика и театральная критика, различного рода экспериментальные данные
(к ним могут относиться ассоциативный эксперимент, социологический эксперимент,
сочинения иностранных учащихся, пилотажные опросы, интернет-чаты), компьютерные
игры, песни, видеоклипы, различного рода картинки и иллюстрации. Повторяемость того
или иного гештальта в разных источниках свидетельствует о его устойчивости, значимости и силе воздействия.
Структура словарной статьи
Структура словарной статьи максимально упрощена. Лексикографическими параметрами являются: заглавное слово, указание на источник, указание на страну, в которой
появился этот источник материала, фиксация времени появления источника материала
и, факультативно, комментарий, в котором может даваться расширенный текст, краткое
преставление, если это необходимо, содержания всего текста или ситуации – фрейма, авторская интерпретация материала, включая его оценку. Оценка не обязательно является
отрицательной (то есть в словаре фиксируются не только случаи реализации презумпции
негативной оценки).
Приведем некоторые примеры словарных статей (стрелочкой показаны перекрестные ссылки – соотнесенность с другими статьями словаря).
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ВОДКА → ХОЛОДНО → ГРАНЕНЫЙ СТАКАН
– «Джина Лоллобриджида: Жадность провоцирует агрессию… А красивая женщина
спасает жизни»: Интервью газете АиФ, № 45
– Италия
– 2007
Комментарий. «Я несколько раз пробовала пить водку. Сначала все хорошо и весело, но утром… Утром у меня начинается депрессия, и я плачу, плачу… Извините, но уж
лучше я выпью бокал вина».
Ассоциации: депрессия, плакать.
– Дж. Ле Карре. «Команда Смайли»
– Великобритания
– 1980
Комментарий. «Смайли мысленно произвел опись. В ведерке с растаявшим льдом
– бутылка «Столичной», любимой водки Владимира. Селедка в банке. Маринованные
огурцы, купленные поштучно и уже завядшие. Непременная буханка черного хлеба. Как
и все русские, которых знал Смайли, старик редко пил водку без такого хлеба. Две водочные стопки из магазина «Маркс и Спенсер» – могли бы быть чище. Коробка русских
папирос – не вскрытая».
Ассоциации: «Столичная», селедка в банке, маринованные огурцы, буханка черного
хлеба, водочные стопки могли бы быть чище, папиросы.
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» → ДОСТОЕВСКИЙ → «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
– «Матч пойнт» («Match Point»)
– Великобритания – США
– 2005 г. В 2006 г. фильм был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий.
Комментарий. В начале фильма главный герой показан с книгой «Преступление и
наказание» в руках. Затем он устраивается тренером в престижный спортивный клуб, где
обучает теннису богатую англичанку, на которой впоследствии женится. Потом влюбляется в подругу брата этой англичанки, она беременеет от него и начинает шантажировать,
после чего он и замышляет убийство. Сам фрейм убийства в фильме сильно напоминает
описание в «Преступлении и наказании» – подъезд, лестница, ни в чем не виновная соседка и другие детали, даже аналог Порфирия Петровича присутствует. Вряд ли режиссер
фильма Вуди Аллен стремился сознательно исказить образ России, хотя сюжет «Американской трагедии» Теодора Драйзера больше соответствует сюжету «Match Point». Несомненно, однако, что в сознании зрителей может возникнуть следующий ассоциативный
ряд: жестокое убийство – «Преступление и наказание» – Достоевский – Россия.
– http://www.rian.ru; http://www.time.com/time; world/13May2002/bush.html; NEWSru.com
– 20 мая 2002 г.
Комментарий. Готовясь к предстоящему на этой неделе визиту в Москву и СанктПетербург, президент США Джордж Буш читает роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Для американского президента это будет первая в жизни поездка
в Россию, – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Time». Роман Достоевского
Бушу дала советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс,
которая считает «Преступление и наказание» своей самой любимой книгой. Она посо134

ветовала Бушу прочесть несколько книг для того, чтобы глава Белого дома «мог лучше
узнать русскую душу». Супруга президента США Лора Буш, имеющая педагогическое и
библиотечное образование, тоже любит читать Достоевского, однако лучшим его произведением считает «Братьев Карамазовых».
Словарная статья факультативно сопровождается иллюстрациями (картинками, фотографиями и т. д.). Картинка также может явиться входом словарной статьи:
Итак, систематизация материала, имеющего отношение к восприятию России и русских носителями иных культур, возможна, на наш взгляд, путем его словарного представления. Концепция словаря предполагает дальнейшую разработку: определение более четких критериев выявления гештальтов, их классификацию и структурирование с
точки зрения соотнесенности с единицами языкового сознания, изучение гештальтов в
диахроническом аспекте, позволяющее выявить среди них единицы-константы, и другие. Кроме того, планируется также создание словаря гештальтов тезаурусного типа,
объединяющего эти единицы в различного рода группы, а также компьютерной версии
словаря, обеспечивающего пользователя удобной поисковой системой.
Мы надеемся, что словарь описанного выше типа позволит его читателям – всем, кто
не равнодушен к тому, как видят Россию и русских «другие», по-новому взглянуть на
место России в мире. Полагаем, что подобные словари полезно составлять и для других
лингвокультур.
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Challenges for language and cultural identity in a
Сontemporary society
This article focuses on contrasting traditional identity formation, which can result in
a unified cultural identity, with modern tendencies reflected in the emergence of multiple
identities. Some debatable issues of national cultural identities are highlighted
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Ця стаття зосереджена на порівнянні традиційних засобів формування культурної особистості, що може привести до формування єдиної особистості, з сучасними
тенденціями цього процесу, що віддзеркалює множинна особистість. В ній також висвічуються деякі проблемні питання у дослідженні розвитку національної культурної
особистості.
Ключові слова: національна культура, мовна особистість, культурна особистість,
культурна гомогенність, єдина особистість, множинна особистість.
The emergence and development of a national culture is, of course, a complicated process of
acquiring certain norms and values that are shared across the individuals that live in a particular
territory or associate themselves with a certain national group. At least two contradictory
phenomena can be observed in recent transformations of national cultures. After the break-up
of the multinational USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia new nation-states came to share their
names with the languages that were so vital for their political legitimacy. However, this does
not mean that we automatically move closer to the «one language, one state» model [1: 1].
The second tendency is revealed in national culture diminishing in importance for
individuals, particularly because of the decline of the nation state and the break up of society
into various subgroups, mobile social classes and presence of various ethnic, religious and
racial groups, which are new to the area. Each of those groups have, sometimes complimentary
or replacing, sets of cultural attributes to «compete» with the national culture per se [2].
Contemporary researchers study different aspects of language and cultural identity and
often support contradictory positions. Thus, researcher A. Canagarajah emphasizes the
importance for teachers of moving from developing national conscience to developing global
literary awareness of their students [3]. Contrary to this position researchers P. Gibbins and
M. Holt emphasize that the ethnic nation is the largest community with which ordinary human
beings can have an emotional attachment [1: 5]. Hence, they are rather skeptical about the idea
of forming global literary awareness.
Based on these positions this article aims to explain some trends in contemporary language
and cultural identity development.
Identity is not a mere reflection of reality, a simple form of self-awareness, but rather a socially
constructed phenomenon. Identity can change and even the most superficially homogeneous state
contains varieties of identities. Though identity may carry the sense of «sameness» but it does
not have to be unidirectional [1: 2]. The term «cultural identity» refers to a social identity that is
based on a specific cultural configuration of a conscious nature. History, language and race are all
possible bases for cultural identity and they are all socially constructed realities [4: 238].
How does a person develop national cultural identity? The individual is in the midst of
a complex system of interaction with his/her immediate surroundings: the culture that s/he
lives in. The infant gets born into a set of relationships, in his/her early years consisting of
the family members. Through them s/he experiences the culture of the family: the cultural
attitudes, behaviors, norms and values that dominate the process of educating the early infant.
These values represent, in turn, the culture(s) of the parents in modification and adaptation to
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the current life situation. With an increase in age, the individual increases his/her relationship to
outside the family, including the school, later the university or work place and the peer-group.
The individual also enters the wider influence area of the media and slowly the area of political
and social influence and learns from those experiences. The two areas of influence can be,
relatively, distinct: the family and the immediate social surroundings, and equally the socialeconomical-political surrounding (social reality) [2]. Thus, identity could be seen as expansion
into ever-larger units radiating like concentric circles with the individual in the centre, the
family as part of the clan and the clan as part of the nation/ethnic group [1: 5].
Social construction of identity is strictly individual. The reason why we see ourselves as
coherent persons is the narratives we construct about ourselves. «If we feel we have a unified
identity from birth to death, it is only because we construct a comforting story or ‘narrative of
the self’ about ourselves» [5: 277].
Both family and social surroundings are undergoing significant changes. It is invariably
reflected in identity formation. Cross-cultural marriages, population mobility, geopolitical
changes due to which a child is exposed to two or more different cultures and languages,
challenge this traditional way of identity shaping. This explains, for example the emergence
of multicultural persons in a single cultural surrounding: for example the British Born Indian,
or Ukrainian Canadians. On the other hand, the presence of such individuals changes cultural
homogeneity of a given society.
New social realities of family and population composition are illustrated in the notion of
«multiple identities» according to which identity is historically rather than biologically defined.
The self is fragmented and does not contain one identity but several and often contradictory
identities. The subject’s identity is not given, but the subject occupies different identities
at different points of time. «Identity becomes a «moveable» feast formed and transformed
continuously in relation to the ways we are represented or addressed in the cultural systems
which surround us. Within us are contradictory identities pulling in different directions, so that
our identifications are continuously being shifted about» [6: 277].
It should be noted that multiple cultural identities need to go beyond one circle of their
cultural identity into the next one for each specific cultural integration. In everyday life this
means that, when they desire recognition and interaction based on their heritage culture, they
can meet that wish by participating in corresponding activities or consuming the products of
this culture (reading books, listening to music, watching TV etc.). When they seek other forms
of identification, they can go to places where they can enjoy the atmosphere of another culture,
which is a part of their identity. A vivid example of such multiple identities represent young
people, who live in diasporas. These young people do not express that they are torn between
two worlds, but that they live in two worlds [5].
A critical point in the discussion of the individual, and its acquired attributes, and the culture
it adheres to, is of course the idea of «imagined communities». There has not been a fixed,
unified Serb or Ukrainian identity since the Middle Ages that could be resurrected. However,
the individuals behave as if there was, and develop a set of apparently national symbols and a
national culture for this «imagined community» [2].
In conclusion it should be emphasized that the traditional way of identity formation
by the family and social surroundings is challenged due to changes in family composition,
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population mobility and geopolitical factors. Thus, along with unified national identities we can
observe multiple language and cultural identities. In future the influence of the media, social
surroundings, and national language policy on identity formation can be further researched in
more detail and new tendencies noted.
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ФУНКЦІЇ КОМПЛІМЕНТУ В МІЖЛЮДСЬКІЙ КОМУНІКАЦІЇ
(на базі малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX ст.)
У статті на основі 10-томного видання малої прози німецькомовних письменників
XVIII-XX ст. проаналізовано функції компліменту як мовленнєвого акту, охарактеризовано класифікації учених-лінгвістів на згадану тематику та здійснено спробу створити
власну класифікацію функцій та завдань компліменту у міжлюдській комунікації.
Ключові слова: комплімент, функції компліменту, міжлюдська комунікація.
The article analyzes the functions of the compliment as a speech act on the basis of tenvolume edition of the prose of the German-speaking writers of the XVIII-XX centuries, the
classifications of the linguists which has to do with this subject are characterized, the author
is tries to create the own classification of the functions and tasks of the compliment in the
interpersonal communication.
Key words: compliment, functions of the compliment, interpersonal communication.
Важливим елементом людського спілкування є ввічлива форма ведення розмови, що
є невід’ємною складовою успішної комунікації та створення сприятливих соціальних
взаємин між співрозмовниками. Тому аспект ввічливості, а зокрема і комплімент як його
складова посідають особливе місце у лінгвістичних дослідженнях і знайшли своє відо© Микитюк Ю.В., 2009

138

браження у працях американських (N. Wolfson, J. Manes, J. Holmes), німецьких (J. Probst,
N. Nixdorf, M. Beetz) та українських (Л.О. Кокойло, В.Я. Міщенко) учених.
У статті поставлено за мету проаналізувати функції компліменту як мовленнєвого
акту, охарактеризувати класифікації учених-лінгвістів на згадану тематику та здійснено
спробу створити власну класифікацію функцій та завдань компліменту у міжлюдській
комунікації. За основу взято 10-томне видання малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX ст. обсягом 5500 сторінок. Таким чином проаналізовано новели, оповідання та казки таких прозаїків як Й.В. Ґьоте, Й.П. Гебель, Е.Т.А. Гофман, Г. фон Кляйст,
Г. Гайне, Т. Шторм, Т.Фонтане, А. Шнітцлер, Р. Музіль, С. Цвайґ, Ф. Кафка, Г. Бьоль, Ґ.
Ґрас, К. Вольф та ін.
Комплімент як один з видів експресивних мовленнєвих актів (за Дж. Холмсом) – це
«мовленнєвий акт, який експліцитно чи імпліцитно стосується когось, хто не є мовцем,
зазвичай особи, яка має щось «добре» (власність, характеристику, вміння), яке позитивно оцінює мовець і слухач» [1: 446]. Насамперед комплімент стосується зовнішності або
досягнень реципієнта. Також на думку С. Мартен-Клеф (S. Marten-Cleef) причиною для
компліменту є «особисті якості, власність чи досягнення адресата» [2: 130]. Це твердження підтримує і Ю. Пробст (J. Probst), яка також зазначає, що компліменти можуть
стосуватись і людських рис характеру – терпіння, люб’язності, дружності, чесності, великодушності тощо [пор. 3: 211].
Коли мовець висловлює адресатові комплімент, він має за мету позитивно оцінити
певну річ, яка належить реципієнтові, чи його самого і таким чином викликати позитивну внутрішню реакцію співрозмовника на сказане. Висловлений комплімент створює у
такий спосіб сприятливий психологічний клімат, бо реципієнт відчуває як самоствердження, так і визнання чи згоду зі сторони адресанта. Які ж функції виконує цей експресивний мовленнєвий акт у міжлюдському спілкування, які завдання ставить перед собою
мовець, висловлюючи комплімент?
На думку Б.М. Фаренкія (B.M. Farenkia), комплімент повинен виконувати такі функції
як розпочинання розмови, зав’язання і підтримання контактів, вияв ввічливості і поваги,
підбадьорення, стимулу, вияв солідарності чи симпатії, прохання про послугу, засіб флірту
чи зваблення. На думку ученого комплімент є суспільно корисним через те, що завдяки
йому йде позитивний розвиток індивідуума, зникають стреси, депресії і конфлікти, що забезпечує соціальну гармонію співрозмовників [4: 3]. Компліменти викликають позитивні
емоції, допомагають співрозмовникові розвинути відчуття власної ідентичності.
Як уже було зазначено, компліменти є особливо доцільними на початку розмови. У
такий спосіб вони посилюють уважність та зацікавлення обох сторін щодо подальшої
теми, сконцентровують увагу на найбільш цікавих і приємних частинах розмови, що викликає симпатію між партнерами і покращує самопочуття і самооцінку обох, сприяє налагодженню контакту та створенню позитивного психологічного клімату. За допомогою
компліменту адресантові вдається скерувати діалог у зручному для себе напрямі, адресат
натомість відчуває себе оціненим і визнаним зі сторони співрозмовника. Цю функцію
компліменту легко простежити на прикладі з новели Й.П. Гебеля «Три слова», де він не
тільки служить засобом зав’язання контакту, але й допомагає вдало провести всю подальшу розмову:
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Ein Jude in Endingen im Wirtshaus erblickte einen Kaufherrn, der ihm bekannt vorkam.
«Seid Ihr nicht einer von den graußmütigen Herrn, daß ich hab die Gnad gehabt, mit ihnen
von Basel nach Schalampi zu fahren auf dem Wasser.» Der Gersauer Kaufherr, er war von
Gersau, sagte: «Hast du unterdessen nichts Neues ausspintisiert, Reiskamerad?» [5 (1: 125)].
Коли мовець виявляє розуміння чи відзначає спільність інтересів, то між індивідуумами виникає соціальний зв’язок, що, на думку Ю. Пробст, є «саме тією функцією,
яка властива мовленнєвому акту компліменту: засвідчення солідарності чи соціального
єднання» [3: 212]. Компліменти створюють відчуття солідарності там, де потрібно налагодити нові контакти чи зберегти і підтримати давні.
Особливо цінним почуття солідарності є саме під час зав‘язання контактів, оскільки
таким чином мовець створює для себе доступ до слухача і стимулює його готовність
співпрацювати. Головним при цьому є «автентичний спосіб поведінки» мовця, який дійсно бачить у реципієнтові гідні компліменту риси характеру чи зовнішності, а не просто
намагається улестити його. Компліменти можуть стосуватись практично всього – від зовнішнього вигляду, поведінки до довколишнього світу (як, наприклад, квартири, професії, дітей, машини і т.д.). Чим більше комплімент відповідатиме особистим якостям,
почуттям чи манері поведінки реципієнта, тим сильніше він діятиме. У цьому випадку
особливо цікавими є компліменти, які є засобом флірту чи залицяння. Цей тип є дуже
поширеним і водночас дуже важко визначити, наскільки висловлений комплімент відповідає дійсності. Приміром з розмови двох протагоністів з новели Е.Т.А. Гофмана неможливо встановити межу правдивості і щирості висловленого компліменту:
Er saß neben Olimpia, ihre Hand in der seinigen und sprach hoch entflammt und begeistert
von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er, noch Olimpia. Doch diese vielleicht;
denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal über’s andere: Ach – Ach – Ach! –
worauf denn Nathanael also sprach «O du herrliche, himmlische Frau! – Du Strahl aus dem
verheißenen Jenseits der Liebe – Du tiefes Gemüt, in dem sich mein Ganzes Sein spiegelt»
und noch mehr dergleichen, aber Olimpia seufzte bloß immer wieder: Ach, Ach! [5 (1: 289)].
Німецький лінгвіст М. Беетц (M. Beetz) виділяє насамперед три найважливіші функції
компліменту в міжлюдській комунікації: (і) висловлення почуттів мовця, (іі) вияв взаємовідносин між людьми, (ііі) досягнення бажаного впливу на адресата. Для вченого проте
немає значення, чи комплімент є дійсно щирим і відповідає реальному стану речей.
(і) Висловлений комплімент дійсно може відповідати почуттям мовця, але це
необов’язково. Гірше, ніж не відчувати певних емоцій, вважає вчений, – це їх не висловлювати. Це підтверджує і приклад з оповідання Г. Гайне «Рабин з Бахераха«. Чоловік
робить жінці комплімент, проте з контексту випливає, що він не тільки повністю не відповідає почуттям чоловіка, але і є чистою формальністю:
Mit übertriebener Grandezza nahte sich Don Isaak unserer Gastwirtin, die seine schalkhaft
tiefen Verbeugungen mit unendlichen Knicksen erwiderte; drauf zog er den Handschuh ab von
seiner rechten Hand, umwickelte sie mit dem Zipfel seines Mantels, ergriff damit die Hand der
Schnapper-Elle, strich sie langsam über die Haare seines Stutzbartes und sprach:
«Señora! Eure Augen wetteifern mit den Gluten de Sonne! Aber obgleich die Eier, je
länger sie gekocht werden, sich desto mehr verhärten, so wird dennoch mein Herz nur um
so weicher je länger es von den Flammenstrahlen Euer Augen gekocht wird! Aus der Dotter
140

meines Herzens flattert hervor der geflügelte Gott Amur und sucht ein trauliches Nestchen
in Eurem Busen…Diesen Busen, Señora, womit soll ich ihn vergleichen? Es gibt in der
weiten Schöpfung keine Blume, keine Frucht, die ihm ähnlich wäre! Dieses Gewächs ist
einzig in seiner Art. Obgleich der Sturm die zartesten Röslein entblättert, so ist doch Eur
Busen eine Winterrose, die allen Winden trotzt! Obgleich die saure Zitrone, je merr sie altert,
nur desto gelber und runzlichter wird, so wetteifert dennoch Eur Busen mit der Farbe und
Zartheit der süßesten Ananas! O Señora, ist auch die Stadt Amsterdam so schön, wie Ihr
mir gestern und vorgestern und alle Tage erzählt habt, so ist doch der Boden worauf sie ruht
noch tausendmal schöner…» [5 (3: 164)].
(іі) Зо допомогою компліментів свої почуття висловлюють люди, проте не менш цікавими є випадки, коли у казках персоніфіковані тварини чи предмети беруть на себе роль
людей і висловлюють компліменти, приміром у казці В. Гауфа «Каліф-чорногуз»:
«Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großwesir», sprach nach langem Erstaunen
der Kalif. «Beim Bart des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen.»
«Danke untertänigst«, erwiderte der Großwesir, indem er sich bückte; «aber wenn ich es
wagen darf, zu behaupten, Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus denn
als Kalif. Aber kommt, wenn es Euch gefällig ist, daß wir unsere Kameraden dort belauschen
und erfahren, ob wir wirklich Storchisch können?» [5 (3: 170)].
Чи у «Білосніжці« братів Грімм:
«Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die schönste im ganzen Land?»
so antwortete der Spiegel
«Frau Königin, ihr seid die schönste im Land» [5 (2: 168)].
(ііі) Компліменти виконують подвійну функцію вияву чи здобуття симпатії чи емпатії. [пор. 6: 150-151]. Це можна простежити на прикладі з оповідання Г. Гайне «Флорентійські ночі»:
In der sichtbaren Signatur des Spieles konnte der taube Maler die Töne sehen. Gibt es
doch Menschen, denen die Töne selber nur unsichtbare Signaturen sind, worin sie Farben und
Gestalten hören.
Ein solcher Mensch sind Sie! rief Maria. [5 (3: 82)].
Аналізуючи 207 прикладів з малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX
ст. ми дійшли до висновку, що компліменти найчастіше використовують як засіб досягнення таких завдань:
● вияв солідарності, симпатії чи емпатії (55)
● засіб флірту чи зваблення (44)
● вияв поваги (27)
● розпочинання розмови чи зав’язання контактів (18)
● визнання (17)
● прохання про послугу (13)
● підбадьорення (8)
● стимул (8)
● іронія (7)
● підтримання контактів (5)
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Оскільки гендерні особливості відіграють особливу роль при висловленні компліментів, то вищеназвані функції компліментів проаналізовано, враховуючи стать адресанта і
адресата (чоловік висловлює комплімент жінці: Ч-Ж, чоловік – чоловікові: Ч-Ч і т.д.)
Функції
1. Вияв солідарності, симпатії чи емпатії
2. Засіб флірту чи зваблення
3. Вияв поваги
4. Розпочинання розмови чи зав’язання
контактів
5. Визнання
6. Прохання про послугу
7. Підбадьорення
8. Стимул
9. Іронія
10. Підтримання контактів
Разом

Ч-Ж
16
43
9

Ч-Ч
21
12

Ж-Ч
17
2
5

Ж-Ж
5
3

10

5

1

-

2
5
4
2
1
92

8
3
2
2
7
3
63

3
5
2
4
1
1
41

2
11

Як і передбачалось, чоловіки використовують компліменти у стосунках з жінками
здебільшого як засіб флірту чи зваблення (43). Результати також підтверджують припущення, що у взаємовідносинах з чоловіками компліменти висловлюють насамперед
як вияв солідарності, симпатії чи емпатії (38), поваги (17) чи визнання (11), що наперед визначено статусом і соціальною роллю співрозмовників. Жінки отримують компліменти також у тих випадках, коли чоловіки намагаються виявити їм свою симпатію,
солідарність з ними чи емпатію (16), розпочати розмову (10) чи засвідчити свою повагу
(9). Цікавим є також і функція компліменту як засобу вираження іронії у стосунках між
чоловіками (7) і фактична відсутність такої ролі у розмові з жінками (1).
Проаналізований матеріал засвідчив, що компліменти використовують як засіб вияву
взаємовідносин між людьми (за винятком ситуацій, в яких компліменти роблять персоніфіковані предмети (2) чи тварини (1)), вияв ввічливості та позитивного відображення
себе. При цьому комплімент можна охарактеризувати у рамках теорії іміджу американського соціолога Ірвінга Гофмана, який вважає, що люди у повсякденному спілкуванні
намагаються презентувати певне відображення себе та інших людей. Це відображення
полягає у бажанні кожного співрозмовника отримати визнання, повагу, симпатію, солідарність, емпатію зі сторони іншого, при чому він припускає, що його партнер охоплений таким самим бажанням. З цієї перспективи компліменти можна розглядати як засоби
позитивного відображення себе та інших людей.
Вибір компліментів вмотивований також критеріями традиційних принципів ввічливості. На думку Б.М. Фаренкії, співрозмовники дуже часто висловлюють компліменти
саме з метою відповідати певним соціальним нормам, які вимагають позитивних висловлювань про дії, властивості, ставлення, думки та власність інших людей [пор. 4:
9]. Відмову від компліменту вважать неввічливою, браком соціальної компетентності і
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зневажанням суспільних норм. А хто висловлює компліменти, вважається ввічливим і
соціально компетентним.
Щоб могти висловлювати компліменти, потрібно вміти позитивно сприймати інших
і знаходити в них гідні компліменту риси. Особливий випадок становлять люди, які мають занижену самооцінку і через це спраглі за компліментами і сигналізують це іншим.
Таким співрозмовникам важко висловлювати щирі компліменти. У цьому випадку вони
проте виконують психологічну функцію, оскільки з їхньою допомогою можна визначити
риси характеру партнера.
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Мурашкина Э.В.
(Тверь, Россия)
Стилистическая типология комплиментов

The article deals with the problem of compliment descriptions as regulative act and
also development of stylistic typology of a compliment with allowance for the constructive
contribution of a compliment to process of interpersonal dialogue. (Studying of the person
through language and language through the person).
Key words: compliment, stylistic typology, regulative act.
В филологии на сегодняшний день сохраняется разноголосица мнений о том, что такое стиль, чем стиль отличается от жанра и от конкретного речевого события, от суммы
речевых актов конкретного индивида и т.д. Не вступая в полемику по этим насущным
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вопросам современной стилистики, мы ограничимся здесь следующим небезупречным
с точки зрения филологии рабочим представлением. Под стилем комплимента мы будем
понимать такие характеристики исполнения речевого акта «комплимент», которые непосредственно не определяются в терминах структуры речевого взаимодействия в самом
комплименте (например, комплимент, сказанный тет-а-тет versus комплимент в малой
группе, включающей в себя в качестве заинтересованного слушателя лицо, нетождественное как продуценту, так и реципиенту комплимента) или воздейственной функции
(например, красноречия или магическая, фатическая или прощальная). На основе рассмотрения собранного материала мы выделили следующие стили комплимента:
1. формальный комплимент
2. парадоксальный комплимент
3. наступательный комплимент
4. режиссурный комплимент
Мы отдаем себе ясный отчет о том, что существует великое множество иных возможных
систем описания стилевого многообразия имеющих хождение в коммуникации комплиментов. Например, всегда можно противопоставить стилистически комплименты по
территориальному, возрастному, субкультурному признаку (исследовать, например, некую стилистику комплиментов в среде рокеров или хакеров). Мы ограничиваемся теми
стилевыми чертами комплиментов, которые представляются нам наиболее близко перекликающимися с регулятивным началом в общении между людьми. Оговорим также и
то обстоятельство, что предлагаемые дальнейшему рассмотрению ниже стили не были
выделены неким дедуктивным путем из абстракции посредством процедуры деления понятий, а были взяты из эмпирического материала и отнесены к различным стилевым типам, границы между которыми не являются совершенно жесткими и непереходимыми. В
ряде случаев наша стилистическая типология ограничивается постановкой вопросов об
описании, наиболее эффективная и исчерпывающая методика или комплекс методик которого (включая сюда приемы статистического анализа) может лежать за пределами непосредственно используемых в настоящем исследовании подходов.
1. Формальный комплимент
Несмотря на широкое распространение в популярной литературе выражения
«формальный комплимент», мы едва ли можем считать настоящее выражение строгим
научным понятием. Само выделение формального комплимента содержит в себе намек на существование некого иного, «неформального» (эпитет, обросший множеством
нетождественных коннотаций) типа комплиментов. Мы усматриваем возможность ряда
подходов к определению «формального комплимента»:
а) Легко поддающийся формальному выделению в потоке речи.
б) Этикетный, ритуальный, а также сказанный для проформы.
в) Неискренний, проходной.
г)Нетворческий, стандартный, автоматически воспроизводимый.
Все эти варианты определения формального стиля в комплименте (похвале, лести)
связаны между собой в значительной мере центробежной тенденцией. Например, комплимент может быть ритуальным, нетворческим по форме своей, но при этом искренним,
глубоко прочувствованным и ведущим к существенным последствиям в коммуникации
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и деятельности. Одновременно можно указать и на то обстоятельство, что нередко говорящий, осознанно или неосознанно соревнуясь в красноречии с другими, оказывается
способен произвести на свет яркое и запоминающееся по форме высказывание, не
вкладывая в него мысли о конкретном адресате, не имея ясного плана дальнейшего взаимодействия с ним. В последней ситуации лингвисту, не читающему в чужих головах, но
пытающемуся отделить формальные комплиментов от иных, придется особенно сложно.
В связи с этим пример:
«Виконт де Нанжак: Мадам, какая приятная неожиданность! Давно вас не видал! В
последний раз мы, кажется, встречались в Берлине?
Миссис Чивли: Да, в Берлине. Пять лет назад.
Виконт де Нанжак: А вы с тех пор стали еще моложе, еще прекраснее! Чем вы этого
добились?
Миссис Чивли: Тем, что взяла себе за правило разговаривать только с такими
очаровательными людьми, как вы, виконт.» [1: 443].
Как можно видеть, обмен комплиментами здесь носит строго симметричный характер,
что мы могли бы отнести к косвенным признакам формального комплимента. Ни из одной
из двух реплик миссис Чивли, ни из одной из двух реплик виконта де Нанжака мы не можем
понять, какое у них имеется друг к другу дело и чего они хотят друг от друга. Динамика
общения носит бесконфликтный, безпроблемный и поверхностный (фатический в смысле
контактоподдержания) характер, присущий канонам общения на английском светском рауте,
когда каждому предоставляется возможность поговорить с каждым вне зависимости от наличия (отсутствия) точек соприкосновения жизненных интересов. Настаивание на истинности
приятных слов в данном случае не связано с целенаправленной организацией и настройкой
модели дальнейшего коммуникативного взаимодействия. Мысль говорящих уже отчасти занята встречей со следующим очередным партнером по общению. Отсутствие глубокого интереса у коммуникантов к оптимизации ситуации общения в конкретном заданном русле и
позволяет нам в первую очередь определить такой тип комплиментов как формальный.
2.«Парадоксальный» комплимент
С точки зрения лексико-семантического подхода определенный интерес представляет группа комплиментов, которую мы в рабочем порядке выделили под названием «парадоксальные» комплименты. Комплименты данной стилистики лексически
ориентированы на отрицательные (предосудительные, разрушительные) стороны личности комплиментируемого. При этом мы далеко не всегда найдем здесь те маркеры
смягчения, которые характерны для «отрицательных» комплиментов-вокативов (типа
«дурачок ты мой», «негодяй ты мой», «хулиган ты наш»). Приведем следующие
примеры «парадоксальных» комплиментов:
« – Какой вы ужасный циник! Приходите к нам завтра обедать!»
«Здесь тучная герцогиня Гарлей ударит его веером и скажет:
– Вы ужасно как развратительны! Приезжайте к нам во вторник обедать» [2:520-521].
«Вы опасный человек! – сказала она мне, – я бы лучше желала попасться в лесу под
нож убийцы, чем вам на язычок». [3: 374].
Парадоксальным комплиментам близка интригующая функция, в свою очередь, часто оптимизирующая функцию контактоустановления:
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«Сэр Роберт Чилтерн: Миссис Чивли, разрешите представить вам лорда Горинга,
самого праздного человека в Лондоне» [1: 442].
К существенным свойствам парадоксальных комплиментов, на наш взгляд следует
отнести интенцию говорящего на повышение статусного уровня реципиента, связанное
с оценкой его интеллекта как способного точно и без чрезмерных усилий «прочесть между строк» оценочный и интерактивный коммуникативный посыл комплимента.
3. «Наступательный» комплимент
Мы обнаружили не слишком великую в статистическом отношении, но достаточно
однородную группу комплиментов, которую мы на предварительной стадии классификации решили назвать «наступательными». Такое воинственное название было призвано
отразить выраженные в «наступательном» высказывании-комплименте:
а) момент жесткого позиционирования продуцента и реципиента в навязываемом
говорящим слушающему фрейме взаимодействия (индивидуационная и метакоммуникативная функции);
б) «наступательные» (аргументирующие) комплименты актуализуются в ситуации
актуального или потенциального (подлинного или притворного) расхождения исходных
позиций коммуникантов и противоборства мнений.
в) момент оказываемого давления на реципиента в принятии навязываемой продуцентом
модели дальнейшего развития коммуникативного взаимодействия разрабатывается в направлении установки на затребование (вербализованного) согласия со стороны слушающего;
г) момент (не)выдерживающего критику аргументационного подкрепления (при
чем собственно комплимент здесь может выдвигаться как в качестве нуждающегося в
подкреплении высказывания, так и в качестве подкрепляющего иное, связанное с ним
высказывание).
1. Поскольку в определении наступательного стиля комплиментов нам пришлось
указать на момент связи комплимента с аргументацией, оговоримся, что под аргументацией мы имеем в виду «приведение говорящим доводов с целью изменения позиции или
убеждений другой стороны» [4: 167].
2. При этом довод, или аргумент, представляет собой «одно или несколько связанных
между собой утверждений. Довод предназначается для поддержки тезиса аргументации – утверждения, которое аргументирующая сторона находит нужным внушить аудитории, сделать составной частью ее убеждений» [4: 186]. Аргументация представляет собой речевое действие, включающее систему утверждений, предназначенных для
оправдания или опровержения какого-то мнения.
И аргумент как речевое действие и воздействие и комплимент как речевое действие и
воздействие соприсутствуют в общем пространстве коммуникативного взаимодействия.
Заметим сразу, что если аргументация «обращена в первую очередь к разуму человека,
который способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение» [4: 181], то комплимент
как речевое действие направлен в первую очередь на определенный верный тон отношений, полноту фрейма перспективного и / или ретроспективного, осуществленного, особенно в случаях «комплиментов в благодарность») коммуникативного взаимодействия.
В случае «наступательного» комплимента реципиенту предлагается принять
выдвигаемую продуцентом комплимента конкретную стереотипную модель интерак146

ции (фрейм и сценарий модели эксплицитно или иносказательно обычно четко задан
продуцентом). При этом реципиенту нередко предлагается самому стать пассивным
и не рассуждающим об условиях приемлемости элементом этой модели (часто также
обвиняемым в ее запуске), ответственным главным образом за достойное вознаграждение ожиданий продуцента. В качестве иллюстративного материала сошлемся на следующий предметный образец из известной пьесы Оскара Уайльда «Идеальный муж»:
«Миссис Чивли: Я любила вас, Артур.
Лорд Горинг: Дорогая миссис Чивли, вы всегда были слишком умны, чтобы когонибудь любить»
Миссис Чивли: По-вашему, это деликатно – оскорблять женщину, когда она пришла
к вам в дом?
Лорд Горинг: Когда женщина столь очаровательна, как вы, миссис Чивли, пол для неё
не защита. Это вызов, который она бросает мужчине» [1: 494].
В данном случае в комплименте не менее рельефно представлено аргументативное начало, близкое ситуации (подлинного или притворного) противоборства мнений и
исходных позиций. Продуцент комплимента лорд Горинг пытается таким образом уничтожить активно навязываемый миссис Чивли фрейм, согласно которому «лорд ведет себя
в гостях по некоторым меркам не comme il faut,: «По-вашему, это деликатно – оскорблять
женщину, когда она пришла к вам в дом?»
Миссис Чивли прямолинейна в оценке ситуации и не скрывает своего недружелюбного отношения к собеседнику. Лорд Горинг пытается преодолеть ригидную тактику
собеседницы, используя обходные пути в подаче ситуации с тем, чтобы, если не разрушить до основания фрейм собеседницы, то хотя бы перевести разговор в иную плоскость
обобщений и выйти из тупикового фрейма. В своем комплименте лорд со свойственным
ему артистизмом выдвигает альтернативную интерпретацию представления о comme il
faut, и уже отталкиваясь от него, оправдывает свое поведение.
Кстати, миссис Чивли отбивает атаку лорда Горинга, также прибегая к приемам аргументации, но ее обобщенное суждение о мужчинах напрочь лишено свойственного
комплиментам лестного характера:
«Миссис Чивли: Вы, кажется, думаете, что сказали мне комплимент. Но, милый мой Артур, женщин нельзя обезоружить комплиментами. Мужчин – да. В этом разница» [1: 494].
Заметим, что миссис Чивли в описанном случае узнает установку говорящего на
комплимент и, вполне возможно, даже принимает его на свой счет, но не вознаграждает
продуцента ни своим расположением в целом, ни готовностью следовать выдвинутому
лордом Горингом фрейму. Комплимент лорда Горинга, не смотря на всю его остроумную
и изящную (т.е. успешную с точки зрения некого абстрактного красноречия) форму, не
достигает цели с точки зрения именно регулятивного потенциала. Иными словами, приведенное высказывание лорда Горинга на уровне реального эпизода общения не является в полном смысле комплиментом именно по той причине, что не является успешным
регулятивным речевым актом!
Миссис Чивли обходит расставленную лордом Горингом ловушку («прими или отклони
тезис о твоей красоте») посредством перенесения вопроса в метакоммуникативную плоскость, где только и становится возможным.рассуждение о форматах речевого общения и
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различии в эффективности тождественных используемых языковых средств применительно к различным группам слушательской аудитории. Одновременно, относя себя к
наиболее коммуникативно стойкой части человечества, миссис Чивли продолжает установку лорда Горинга на комплимент и собственную установку на коммуникативное доминирование.
Другие примеры «наступательной» стилистики высказываний-комплиментов.
«Ну так ведь Роберт гений, а у вас такая возвышенная, самоотверженная натура. Вы
даже гениев способны выносить» [1: 482].
Лестные слова о способности к благородному самопожертвованию в данном наступательном комплименте поддерживают имплицитный призыв к терпеливости по отношению к персоне как в высшей степени провоцирующей нетолерантное отношение.
Наступательный характер могут носить и комплименты, лексически направленные
на личность самого продуцента комплиментов (англ. self-compliment).
«Посмотрите на меня хорошенько: я и красива и оригинальна. У меня особенный
разрез глаз и уши, как у женщин Мины да Фъезоле»[5: 189].
В приводимом выше предметном образце комплимента себе мы можем усмотреть как
интенцию на обоснование тезиса о красоте и оригинальности дамы посредством сравнения с произведениями искусства, так и интенцию на обоснование сходства с произведениями искусства посредством трактовки красоты и оригинальности как имманентных
свойств сопоставляемой с ними натуры. И в первой, и во второй трактовке присутствует
важные именно для наступательных комплиментов моменты взаимного обоснования и
взаимного усиления тезисов продуцента комплимента.
4. «Режиссурный» комплимент
«Наступательному» стилю комплимента близок «режиссурный» стиль:
«Леди Маркби. Добрый вечер, милая Гертруда! Я воспользовалась вашей любезностью и привела моего друга, миссис Чивли. Две такие прелестные женщины должны
быть знакомы» [1: 442].
Хотя в приведенном примере есть не слишком хорошо сочетающееся с природой
комплимента объединение двух реально присутствующих и потенциально незнакомых
личностей в одну категорию (что обнажает его формальность), это небольшое обстоятельство не мешает им чувствовать себя польщенными и связанными режиссурой леди
Маркби. Возражать в такой ситуации было бы сложно и не совсем прилично. Не остается
иного, как подчиниться и вести себя в заданных рамках. Поэтому и в тексте Уайльда леди
Чилтерн «с приветливой улыбкой идет навстречу миссис Чивли» и даже, уже испытав не
слишком большую радость узнавания, «сдержанно кланяется» [1: 442]. Такова бывает
в обществе регулятивная сила комплимента, что заставляет комплиментируемого совершать ряд действий против собственного желания! Сошлемся на следующее замечание специалиста: «часто аргументацией, или аргументирующим дискурсом, называют
такую речь или эпизод ее, которые по виду напоминают аргументацию как тактику в
вышеуказанном смысле (в смысле апелляции к логически связным аргументам), а по существу не направлены на реальное убеждение в защищаемой говорящим точке зрения»
[6: 13]. В поддержку нашей точки зрения можем привести и тот косвенный аргумент, что
приведенное высказывание миссис Маркби принадлежит области того, что Ю. Хабермас
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относит к особой форме аргументации – морально-практическому дискурсу, тематизирующему и обосновывающему правильность предполагаемых норм действия [7: 45]
В порядке суммирования мы можем отметить, что в ходе предпринятого исследования нами были выделины и описаны выше такие стили, как, неаргументативный,
включающий в себя формальный и парадоксальный и аргументативный включающий
наступательный и режиссурный .
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАДИГМ ЕВРОПЕЙСКОЙ
СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У статі виявляються основні аспекти філософського осмислення європейської сміхової
культури, функції комічного на різних етапах становлення людського суспільства. Показано,
що сміх може виступати в якості одного з ресурсів соціальних і культурних перетворень.
Ключові слова: сміх, культура, філософія.
The basic aspects of philosophical understanding of the European humorous culture, comic
functions at different stages of a human community making are highlighted. It is shown, that
laughter can represent itself as one of social and cultural resources of changes.
Key words: laughter, culture, philosophy
Традиция отнесения смеха к числу специфических черт человеческого поведения
ведет начало еще от Аристотеля. С другой стороны, эмоциональная сущность смеха
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направлена на утверждение характеристик тонкости человеческой психики, свидетельствующей об особом (сугубо человеческом – культурном) отражении окружающего мира.
Многовековая история осмысления этого феномена обогатилась в последние десятилетия
понятиями «смеховой стихии», «смехового мира», «смеховой культуры», поднимающими
уровень исследования смехового поведения до уровня ценностно-философского анализа.
Смех стал предметом научной рефлексии еще во времена античности. Наиболее
разработанные теории смешного представлены в работах Платона, Аристотеля. За прошедшие века было создано значительное число разнообразных теорий комического,
которые сводятся к трем основным видам: теории превосходства, противоречия, разрядки. Основополагающими теориями комического, смеха являются теории Т.Гоббса (превосходства), Г.Гегеля (противоречия), И.Канта (разрядки).
М.М. Бахтин ввел в научный обиход понятие «смеховая культура», которая объединяет
различные виды и формы проявления смеха. Цель данной статьи – проследить особенности проявления европейской смеховой культуры и ее философского осмысления.
Смеховая культура – культурно-психологический феномен, элементами которого являются гротеск, ирония, юмор, пародия, сатира, и в котором выражается способность
человека к комической оценке действительности.
М.Бахтин [1] выделил три основные формы проявления и выражения смеховой
культуры: 1) Обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа, различные
смеховые действа и пр.). 2) Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода: устные и письменные на латинском (для Западной Европы) и на
народных языках.) 3) Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, клятва и др.). Первая форма выражается в плясках, массовых народных
гуляниях, карнавальном переодевании (последнее символизирует пребывание в мире
мертвых). Соответственно, все происходящее не является просто театральным представлением с его делением на актеров и зрителей, это именно всенародное гулянье, вернее,
временная форма жизни. «Карнавал не созерцают, – пишет Бахтин, – в нем живут, и
живут все, потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для
кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает
пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его законам, то
есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое
состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны» [1, c.45].
Важное место в смеховой культуре занимали словесные смеховые тексты, скоморошины
и т.д. Большое распространение получило ритуальное сквернословие.
Основным в смеховых обрядах была перемена, пусть и временная, всей структуры
жизни, системы знаков, где верхнее меняется с нижним, мужское с женским, умное с
глупым. Одежде противопоставляются лохмотья или нагота, богатству – бедность, церкви – кабак. Смеховая культура, по определению Д.С.Лихачева – мир, параллельный
обычному, некий «антимир».
В.Я.Пропп считает, что наиболее распространенной формой смеха является
насмешливый смех, который выражается в различных видах комического. Выделяя
различные виды смеха по причинам, вызывающим смех, он определяет: смешное в природе – то, что в той или иной мере напоминает человека; физические недостатки чело150

века, которые разоблачают недостатки духовного мира; комизм сходства, комизм отличий;
комизм человека в обличье животного (на примерах из литературы), когда образ животного помогает ярче показать недостатки человеческого характера или поведения; то же
в отношении человека и вещи; осмеяние профессий; пародирование, комическое преувеличение; посрамление воли, когда оказывается, что воля человека недостаточно сильна
для реализации того или иного плана, особенно грандиозного, значительного; одурачивание; алогизмы; ложь – в качестве средства провокации смеха и многие другие виды смеха.
Иначе говоря, физическая, умственная и моральная жизнь человека может стать объектом
смеха в жизни.
Смех по-разному проявлялся в различные эпохи. В разных культурных, социальных,
временных интервалах смех имел свои отличительные собенности. В.Я.Пропп в статье
«Ритуальный смех в фольклоре» в результате исследования обрядов, верований, мифов,
сказок, игр, содержащихся в фольклоре разных народов на различных ступенях их развития, пришел к выводу, что та или иная определенная форма ритуального смеха связана с
конкретной стадией развития народов.
Как пишет Л.В.Карасев, «смех знал подъемы и спады. В одних точках он был слышнее,
в других – тише. На смех или же, напротив, на сугубую серьезность или стыд ориентировались целые эпохи и культуры, подобно тому, как по-разному готовы к смеху или грусти
старики и дети, и просто разные люди» [4, c.84]. Смех был всегда, но его позиция в рамках
человеческого существования менялась во времени.
«Каждая эпоха и каждый народ обладает особым, специфическим для них чувством
юмора и комического, которые иногда непонятны и недоступны для других эпох» [5, c.86].
Смех варвара громче смеха эллина, но уступает ему в разнообразии оттенков. Общий контекст культуры диктует особенности смехового мира. Смех отталкивается от господствующих ценностно-нормативных парадигм, находя им несоответствия, переворачивая их или
принижая. Смех созерцает существующий мир, оценивает его, выворачивает наизнанку и
создает свой, смеховой мир.
Уже племенной этап развития общества предполагал с помощью смеха достигать обособления между различными группами. Предпосылки создания этнического юмора связаны
с проведением водораздела между своими и чужими. В мифах, легендах примитивных
обществ содержатся смеховые описания образа «чужих». Смех здесь играл функцию идентификации внутри группы.
Возникновение этнического юмора связано с развитием народностей. Культурные общности выступали основой смехового пространства. При анализе смеховых форм оценки
«чужих» проявляется определенный трафаретный набор признаков, позволяющих идентифицировать других как чужих, обладающих негативными качествами, неприемлемыми в
родной среде. Среди составляющих данного набора «чужих» – глупость, скупость, нецивилизованность, моральная неразвитость, некультурность. Подобное отождествление других с подобным набором негативных качеств позволяет не допускать внутри своей группы
развитие таких же. Таким образом, смех служит не только фактором идентификации и
интеграции, он способствует нравственной эволюции внутри общества, не позволяет его
членам приобретать негативные черты.
Примечательно, что развитие европейского общества изначально включало в
мифологические, а затем рациональные системы смеховой образ. Данный феномен
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следует объяснять стремлением динамично развивающегося западного общества впустить в лоно своей культуры (и социума) фигуру, которая бы выступала отправным началом
социокультурных изменений. Такой фигурой в западноевропейском социуме стал трикстер. Трикстер в мифологии способствовал разрушению традиционных представлений
об обществе того времени. Им развенчивается все священное в мифологическом образе
мира. В нем выражены индивидуальные и даже индивидуалистические черты, которые
противостоят мифологическому коллективизму. Свободомыслие, самостоятельность суждений -неотъемлемые характеристики данного образа. Трикстер в мифологии выступал
началом социальных изменений, позволяющих изменить пространство социальных ролей,
статусов, догм, косности и т.д. В то же время сам трикстер был только олицетворением
подобных изменений, поскольку оказывался органично вписанным в традицию.
Смех в Средневековье означал победу над смертью. Из данного источника возникает
потребность в смеховом переосмыслении религиозной идеологии. М.Бахтин в исследованиях, посвященных творчеству Франсуа Рабле, анализирует данный феномен. Прежние
архаические, родовые боги самозабвенно смеялись, могли даже рождать мир. Боги же
новых религий оказываются серьезнее. Но психологическая потребность в смехе занимает
новую нишу. В массовом христианском сознании в облике шутов («мелких бесов», «петрушек») находится возможность отразить смеховые впечатления о происходящем.
Смех, по официальной версии, был проявлением «низкого», животного в человеке, физиологическим бунтом против культуры и порядка. Когда давление «высокого»
становилось чрезмерным – начинались карнавалы с их кривляньями, скабрезностью,
площадностью.
В дальнейшем смех приурочивался к общественным праздникам, обрядам, правилам.
Чем объясняется подобная генетическая связь между смехом и проявлениями культуры?
Позитивный потенциал смеха с его функциональностью служил основой воспроизводства
культуры как таковой. Не случайно, М.Бахтин рассматривал празднество как важную первичную форму человеческой культуры. Можно полагать, что смеховая обрядность во всех
своих видах выступала предпосылкой развития дальнейшей культуры (в том числе и художественной).
В подобной игровой коммуникации утверждались ценности, нормы социального
взаимодействия, происходило утверждение и развитие традиции. Участники подобных
игровых празднеств выступали, таким образом, своеобразными творцами культуры.
Все сюжеты, персонажи смеховой культуры Средневековья были взяты из жизни, а
выразительные средства происходили из фольклора. Персонажи и герои выступали как
типы-маски. Например, монах всегда изображался плутом, врач – шарлатаном, адвокат –
крючкотвором, горожанин – хитрецом.
Карнавальные формы художественной культуры создавали иной мир, иную жизнь, к
которой большинство средневекового населения было непосредственно причастно. Карнавал позволял реализовать дух свободы, переступить через жесткий регламент повседневной жизни, давал чувство максимального раскрепощения. В карнавальном шествии
нарушались нормы и правила принятого в обществе поведения.
Средневековая культура вообще видела в смеховой природе нечто сатанинское и даже
богоборческое. И действительно, там, где царствует смех, нет высокого, чистого, цельного,
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торжественного. Смеховая стихия изымалась из обращения официальной культуры, где
основной ценностью был Страх Божий.
Характерной особенностью средневекового смеха является направленность на самого
смеющегося. Смеющийся чаще всего смеется над самим собой, над своими злоключениями и неудачами. Смеясь, он изображает себя неудачником, дураком. Смеющийся валяет
дурака, паясничает, играет, переодевается (вывертывая одежду, надевая шапку задом наперед), изображая свои несчастья и бедствия. В скрытой и в открытой форме в этом «валянии дурака» присутствует критика существующего мира, разоблачаются существующие
социальные отношения, социальная несправедливость. Поэтому в каком-то отношении
дурак умен: он знает о мире больше, чем его современники.
В Новое время – эпоху становления рационалистической культуры – смех уходит с
арены. Примечательно определение смеха Декартом: «... как легкое, вздуваясь, так и воздух, выходя, толкают все мускулы диафрагмы, груди и горла, посредством чего двигаются
лицевые мускулы; выражение лица с таким неясным и громким голосом и называют смехом» [3, c.114]. Таково сугубо рационалистическое толкование смеха.
Эпоха Просвещения несколько расширила границы вовлечения смехового пространства в контекст культуры. Последнее в первую очередь связано с расширением границ
использования рационального знания в действительности. Просвещение стало эпохой,
идеология которой ориентировалась на отождествление народа и знания. Это, в свою очередь, не могло не вовлечь в круговорот официального знания рационалистического порядка знание научное. Смех выступал наиболее действенным и в то же время радикальным
средством, позволяющим осваивать истины эпохи. Наиболее ярким примером включения
смеха в пространство культуры стали «Философские повести» Вольтера.
Дальнейшее развитие сделало смех более гибким орудием человека. Ф.Шлегель писал
о философии как подлинной родине иронии, которую следует считать логической красотой. Философская ирония нацелена на демонстрацию противоречий действительности,
негативными сторонами которой выступал формализм, косность социальных норм, господство отживших стереотипов, ритуальных регламентации. В творчестве Т.Гофмана,
Л.Тика, Дж.Байрона ирония выступила действенным средством, позволяющим преодолеть
разрыв между должным и сущим, идеалом и несовершенным миром.
Свои мысли об остроумии высказал и Гегель [2], подошедший к анализу остроумия
как формы мышления. Остроумие схватывает противоречие, высказывает его, приводит
вещи в отношения друг к другу, заставляет «понятие светиться через противоречие», но не
выражает понятия вещей и их отношений. «Светящееся противоречие» между сущностью
и явлением есть то общее, что присуще всему остроумному.
Новое пространство для смеховой культуры появляется в связи с усилением тенденций иррационализма. А.Шопенгауэр, А.Бергсон, З.Фрейд, Ф.Ницше – наиболее яркие
представители того переворота в понимании смеха, который был обозначен в связи с
переосмыслением рационализма. Так, например, по Шопенгауэру [6], смех возникает из
распознавания несоответствия между физическим ожиданием и абстрактным представлением некоторых вещей, людей или действий, концепция, восходящая к Аристотелю. Успех
в распознавании абсурда, осознание несовпадения между понятием и реальным объектом
есть, по Шопенгауэру, причина смеха.
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Современная философия, отражая тенденции эволюции культуры, современного
общества, существенно расширяет социальную функциональность смеха. Новые идеи
осмысления феномена смеха связаны с именами Ж.Батая, М.Хайдеггера, Й.Хейзинги,
М.Фуко. М.Фуко писал, что появление новых идей в философии, культуре порождается смехом, который колеблет все привычки мышления, сотрясает координаты и плоскости, упорядочивающие великое разнообразие существ, вследствие чего утрачивается устойчивость и надежность тысячелетнего опыта в осмыслении Тождественного и
Иного. Смех выступает знаковым явлением в переосмыслении традиций рационализма, соответственно, культур, эпох, социальных нормативов. Смех расширяет границы
осмысления человеком мира, делает более значительным пространство для его поведения. Посредством смеха мир становится более объемным по своему смысловому наполнению.
Для общества постмодерна смех также предстает ресурсом, существенно расширяющим гносеологические, культурные пространства осмысления человеком самого
себя и мира. Ж.Деррида рассматривает философию (следовательно, и культуру) как
пространство игры, пересечения коммуникаций, рождения новых смыслов.
Когда современное общество пробивало себе дорогу, смех позиционировали как
средство исправления нравов, бичевания пороков и т.д. Смех нацелен на то, чтобы
высмеивать негативные явления социальной жизни. Существенно, что не во все
периоды смех предстает действенным ресурсом социальных и культурных новаций. В
обществе должны созреть условия для проявления смеха. Смех в этом случае выступает
важнейшим ресурсом социальных преобразований: он стает тождественным правде,
способствует изменениям мертвых догм и норм социальной жизни, выступает средством избавления от формализма в идеологии. В истории Украины такой эпохой, в
которой смеховая культура в определенной степени влияла на социальную жизнь, является эпоха XVI-XVII вв. Определению форм и функций смеха в Украине в указанный
период будут посвящены наши дальнейшие научные изыскания.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ТА МОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УЧНІВ
ПОЛЬСЬКИХ ШКІЛ У ЛЬВОВІ
У статті проаналізовано результати проведеного нами дослідження у старших класах польських шкіл Львова. Предметом зацікавлення дослідження є національно-культурна
та мовна ідентичність учнів польських шкіл Львова. Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що польська молодь Львова ідентифікує себе як окрему
групу. Польська мова для них виконує не стільки комунікативну функцію, скільки маніфестативну, причому друга є власне чинником ідентифікації. Через те мовна автентичність сприймається як частина етнічної/національної автентичності. Молоде покоління
поляків прив'язане до польської мови. Воно не має негативного ставлення до регіонального
варіанту польської мови, але учні переконані, що використовувати його можна лише у визначених комунікативних ситуаціях (неофіційних). Важливим елементом своєї приналежності до польського народу молоді поляки Львова вважають приналежність до костелу, а
також дотримання і збереження польських народних та релігійних традицій і обрядів.
Ключові слова: національно-культурна ідентичність, регіональний варіант польської мови.
В статье проанализированы результаты проведенного нами исследования в старших
классах польских школ Львова. Предметом исследования является национально-культурная
и языковая идентичность учеников польских школ Львова. Подытоживая результаты исследования, можно утверждать, что польская молодежь Львова идентифицирует себя
как отдельную группу. Польский язык для них выполняет не столько коммуникативную
функцию, сколько демонстративную, причем вторая является именно фактором идентификации. Поэтому языковая принадлежность воспринимается как часть этнической/
национальной принадлежности. Молодое поколение поляков привязано к польскому языку.
Оно не имеет негативного отношения к региональному варианту польского языка, но
ученики убеждены, что использовать его можно лишь в определенных коммуникативных
ситуациях (неофициальных). Важным элементом своей принадлежности к польскому народу молодые поляки Львова считают принадлежность к костелу, а также соблюдение и
сохранение польских народных и религиозных традиций и обрядов.
Ключевые слова: национально-культурная идентичность, региональный вариант
польского языка.
In this article the results of our research that were made among senior pupils of Polish
schools of Lviv are analyzed. The subject of this research is a national-cultural and linguistic
identity of students of Lviv Polish schools. Summarizing researched results, it is possible to
assert that the Polish young people of Lviv identify themselves as a separate group. The Polish
language executes for them not a communicative, but more a manifestative function, thus the
second one is actually the factor of identification. Owing to this, language authenticity is being
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perceived as part of ethnic/national authenticity. Polish young generation is attached to the
Polish language. They have no negative attitude toward the regional variantions of Polish, but
students in schools are convinced that it can be used only in certain communicative situations
(informal). An important element of being a part of Polish nation of young Poles who live in
Lviv is to be in communion with the Catholic castle, as well as following to and preservation of
Polish national and religion traditions and rituals.
Keywords: national cultural identity, regional variant of the Polish language.
У післявоєнний період і на сучасному етапі середні школи з польською мовою викладання були і залишаються одним із основних елементів, який дозволяє полякам у Львові
утримувати рідну мову і пізнавати культуру. Із політичними та соціальними змінами, які
відбуваються протягом останніх десятиліть в Україні, змінюється також ситуація окремих
національних груп. Поляки, які колись жили на так званих південно-східних кресах Речі
Посполитої, сьогодні є частиною українського державного організму. Але за таких умов
може змінюватися їхня національна і мовна свідомість. Тому актуальним і цікавим, на
нашу думку, було б дослідження самоідентичності сучасної молоді польського походження
у місті Львові: наскільки вона усвідомлює власну причетність до низки цінностей, наприклад, рідної мови, релігії, етичних норм, культурної спадщини; чи відчуває свою відмінність (окремішність) стосовно інших народів. Адже нове покоління народилось і виросло
уже в умовах незалежної України і це, безперечно, впливає на їхній світогляд.
На сьогодні проблема визначення національно-культурної ідентичності поляків, які
проживають у Львові, залишається малодослідженою. Зофія Курцова у своїй монографії
[5] не намагалась визначати ідентичності поляків, що проживали на території сучасної Західної України, адже її дослідження стосувалось довоєнного періоду, коли статус польської
мови, освіти, культури був зовсім іншим, оскільки Галичина входила до складу Речі Посполитої. Цінним для нас виявився досвід литовських дослідників Мірослава Давлевича
[2], Кінґи Ґебен [4] та Ірени Масойц [7], які, досліджуючи окремі аспекти мови молодих
поляків, що проживають на території Литви, звертали увагу також на спосіб їхнього самовизначення, причетність до цінностей, пов’язаних із польською мовою та культурою. Дослідниця мови полонійних спільнот у англомовних країнах Ельжбета Сенковська у своєму
досліджені чітко виділяє основні елементи національно-культурної ідентифікації [9].
Мета нашого дослідження полягає у визначенні національно-культурної, у тому числі й мовної, ідентичності учнів польських шкіл Львова. Ця мета зумовлює необхідність
розв’язання низки завдань, серед яких головними, на наш погляд, є визначення основних
елементів поняття ідентичності та аналіз анкетування і записів, проведених у школах.
На сьогоднішній день у Львові є дві школи з польською мовою викладання. Обидві реалізовують загальнодержавну освітню програму. Міністерство освіти України надало їм
статус шкіл для національних меншин, і в умовах незалежної України вони отримали
можливість вивчати і поширювати рідну польську культуру. Сьогодні в обох школах навчається шістсот дітей (у школі № 10 – 310 дітей, а у школі № 24 – 290) і протягом
останніх років ця цифра коливається зовсім несуттєво. У статті ми подаємо результати
соціолінгвістичного дослідження, яке було проведено серед учнів 8, 9 і 10-их класів (загалом проаналізовано 100 анкет) згаданих шкіл. Їм пропонувалося заповнити анонімну
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анкету, яка складалася із 25 запитань. Окрім цього, з учнями проводились окремі розмови (інтерв’ю, які записувались на плівку), і деякі питання також стосувались мови,
традицій, усвідомлення своєї «окремішності» і ставлення до неї тут – в українському
суспільстві. Предметом зацікавлення цього дослідження є національно-культурна та
мовна ідентичність учнів польських шкіл Львова.
Національна ідентичність є як філософською, так і мовною проблемою. Адже однією
із ознак приналежності до певної спільноти є спілкування однією мовою всередині цього
угруповання. Впевненість у собі та повага до себе – основа розвитку кожної спільноти.
Відповідно, будь-якій спільноті для того, щоб вірити в себе, потрібно самовизначитись,
бути певною у своїй ідентичності, мати відчуття спорідненості та безперервності свого
існування. Дослідження ідентичності з одного боку дає уявлення про себе (у сенсі концепції Б.Андерсона), а з другого – розкриває себе як таке, що відрізняється від інших
використанням тих аспектів культури, які певна спільнота, з метою демонстрації своїх
особливостей, обрала собі як засоби розрізнення. Приналежність до етнічної спільноти
народу та нації визначається спільною суспільно-культурною моделлю, яка охоплює низку таких елементів, як культура (у найширшому сенсі цього слова), релігія, історія, мова,
життєвий простір, усвідомлення спільності і приналежності до спільноти, соціальна та
політична організованість тощо. Саме ці елементи (їх достатньо і вони часто змінні)
допомагають суспільним групам визначитися щодо етнічної приналежності. Особливі
обставини в кожному конкретному випадку (від спільноти до спільноти) визначають
важливість елементів для процесу самоідентифікації та ідентифікації, тобто для процесу
визначення спільних ознак з тими, хто належить до своєї спільноти («ми»), і відмінностей від тих, хто належить до інших спільнот («вони»). Е. Сенковська, яка досліджувала
способи ідентифікації поляків у Великобританії, визначальними вважає такі елементи:
вивчення і застосування польської мови, приналежність до польського костелу, родинні
зв’язки, стосунок до колег і рідні в Польщі і навіть польську кухню [9: 126].
За результатами нашого опитування, більшість респондентів походить із польських
(64%) або мішаних сімей: польсько-українських (18%), польсько-російських (9%), 1 особа – з польсько-білоруської і 1 – з польсько-німецької сім’ї. Решта 7% також мають польське коріння, оскільки або дідусь, або бабуся були поляками. Більше половини учнів
походять з сімей інтелігенції (батьки з вищою освітою, переважно це вчителі, інженери,
рідше лікарі та ін.), друга група походить з робітничих родин, де батьки презентують
різні професії і різний рівень освіти (від середньої до середньої спеціальної).
Згідно із класичною дефініцією білінгвізму як перемінного вживання на щодень двох
різних мов певною суспільною групою [3: 130], досліджувана молодь – це особи полілінгвальні, оскільки всі знають декілька мов. Окрім польської мови (100% респондентів відзначили, що вільно нею володіють), найчастіше відзначають знання української (89% – вільно
володіють, 11% – володіють на розмовному рівні) і російської мов (23% – вільно володіють, 56% – володіють на розмовному рівні, 11% – можуть читати). Крім цього, респонденти вписували англійську мову (27% відзначають вільне володіння, 46% – можуть читати),
рідше німецьку (15% – можуть читати), сербську і словацьку (по одній особі – можуть читати). Важливою складовою національної ідентичності є саме питання мовної свідомості.
Дослідники по-різному його визначають. Ми приймаємо визначення, яке використовують
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у соціолінгвістичних дослідженнях. Згідно з ним, поняття суспільної мовної свідомості
у широкому сенсі можна визначити як «сукупність усіх думок і поглядів, пов’язаних із
мовою загалом, що існують в суспільстві або суспільній групі, тобто з різноманітними
явищами мови і її функціонуванням» [1: 27]. Більшість респондентів (78%) вважають
польську мову рідною і для 65% вона була першою, хоча часто поряд з польською, як
першу вказують також українську чи російську. Численні теж випадки, коли рідною вважають польську мову, але першою для них була українська (27%) чи російська (8%). Ева
Ліпінська рідну мову визначає, як першу мову, яку людина вивчає, якою отримує досвід
і за допомогою якої вона контактує з оточенням. Вона відіграє важливу роль у пізнанні
світу і формуванні структури особистості, внаслідок чого людина ототожнює себе з цією
мовою, а в дорослому житті зазвичай нею думає, бачить сни і молиться [6: 15]. Однак
авторка говорить про випадки, коли мови засвоюються несинхронно (одна за одною),
оскільки таке трапляється набагато частіше. У нашому випадку визначення рідної мови
є досить суб’єктивним і вибір роблять самі учні, відповідно до свого внутрішнього відчуття. Вибір двох перших мов, очевидно, пов’язаний із власним розумінням і пам’яттю,
оскільки українською чи російською мовою вони також говорили з дитинства (як їм
пам’ятається, «завжди»). Як зазначає дослідниця Урсула Жидек-Беднарчук, засвоєння
мови дітьми до трьох років відрізняється від вивчення мови. Ті, хто починає вивчати
мову після третього року життя, уже володіють певними знаннями про світ, розвиненою
системою пізнавальних понять, знаннями когнітивного характеру, пам’яттю і знаннями
рідної мови, яка може бути точкою співвіднесення для другої мови [10: 227].
Питання анкети значною мірою стосувалися використання і сприйняття польської
мови учнями, сфер її вживання, а також ставлення молоді до так званої «місцевої» мови
(тобто регіонального варіанта польської мови). У рамках мовної комунікації між членами даної групи не у всіх ситуаціях зазначені вище мови можуть функціонувати однаково
і, очевидно, вживаються у різних сферах життєдіяльності. Як свідчать результати дослідження, у розмові з батьками і рідними, а також тоді, коли це необхідно в офіційних
комунікативних ситуаціях (школа, польські організації), учні найчастіше використовують польську мову – 65% і 95% відповідно, але вже в приватних розмовах (з друзями) і
навіть на перервах у школі часто послуговуються українською або російською мовами
(65%), і це стосується не тільки тих дітей, які походять із мішаних сімей, а й тих, хто походить із польських. Про ставлення до мови свідчить не лише сам факт її використання
та плекання, а також зміни у мовній поведінці. Це ставлення, яке є частиною групової
свідомості, містить яскравий ідентифікаційний компонент, важливий для формування,
підтримки та підтвердження колективної ідентичності. Переважна більшість молоді
(92%) підтвердила, що існує різниця між загальнопольською мовою, та польською мовою Львова, і всі вони відзначили, що такі відмінності між варіантами мови стосуються наголосу та вимови (92%), а 22% вважає, що різниця також полягає у відмінюванні
деяких слів. У кількох випадках (7%) респонденти ще зазначали відмінність лексики.
Характерним можна вважати факт, що загалом учні не усвідомлюють синтаксичних відмінностей. Респондентам також було поставлено запитання, який варіант мови, на їхню
думку, повинні використовувати поляки у Львові. 49% учнів декларують, що незалежно
від комунікативної ситуації слід уживати загальнопольську мову, решта – 51% – під158

тримали ідею почергового використання «локальної» польської та «загальнопольської»
мови залежно від типу контакту. Останні навіть намагались конкретизувати такі ситуації.
Наприклад, «Na biesiadzie1 literackiej – «literackiego», z kolegami – «lokalnego» /języka/
(Під час літературної (офіційної) розмови – «літературну», з друзями – «локальну» /
мову/ ); і навіть «Kto jak umie i chce, ale trzeba dążyć do lepszego języka» (Хто як уміє, але
потрібно тягнутись до кращої мови).
Вагомим чинником функціонування польської мови у Львові є установ, які займаються пропагуванням та популяризацією польської мови. Загальнопольську мову учні повинні опановувати організовано у школі і частково неорганізовано, наприклад через участь
в польських молодіжних організаціях, із польського радіо, телебачення, преси. Більшість
респондентів (91%) вказує саме на школу як на основну установу, що пропагує польську
мову, трохи менше (84%) визнає таку ж функцію костелу. Важливу роль для засвоєння
і вдосконаленя мови відіграє читання польської преси та книжок: 32% учнів пишуть,
що читають книги і пресу систематично, 45% – часто, 19% – рідко, 2% – час від часу і
2 особи зазначили, що не читають узагалі. Серед періодичних видань найчастіше згадують популярні молодіжні журнали: «Brawo», «Dziewcyzna», «Popkorn», «Przyjaciółka»,
«Pani domu» (які можна придбати в школі), а також газети: «Gazeta Lwowska», «Źródło» і
«Radość wiary». Книжки, які вказували респонденти, зазвичай належать до шкільної програми. Доволі важливу функцію в пропагуванні польської мови виконують телебачення
та радіо. 64% респондентів дивляться програми польського телебачення і пояснюють,
що, наприклад, «Przeż TV wzbogacamy swój zapas słowny i jest ciekawa» (Через телебачення ми збагачуємо свій словниковий запас і воно цікаве); «Dlatego że jest z Polski i w
języku polskim» (Тому що воно з Польщі і польською мовою); «Ddlatego że lubię oglądać
filmy w języku polskim» (Тому що я люблю дивитись фільми польською мовою); «Dlatego że
są miłe, przyjemne programy, na odmiane od ukraińskiej reklama jest o wiele przyjemniejsza»
(Тому що там милі і приємні програми. На відміну від української, набагато приємніша
реклама); «Dlatego że pokazują ciekawe programy» (Тому що там показують цікаві програми); «Dlatego że mi się podoba» (Тому що мені подобається); «Bo jestem Polką» (Тому
що я полька); «Żeby słuchać języka ojczystego» (Щоб слухати рідну мову); «Dlatego że jest
w niej /telewizji/ obecny język polski» (Тому що в ньому /телебаченні/ є польська мова);
«Dlatego że jestem Polakiem i kocham swoją Ojczyznę» (Тому що я поляк і люблю свою
Батьківщину). 30% учнів узагалі не дивляться телебачення. Як пояснюють самі учні, у
них немає можливості дивитись польське телебачення, оскільки це вимагає додаткових
технічних засобів. А 6% учнів зазначають, що не мають на це часу. 52% респондентів
також слухають польське радіо, і, як вони самі пишуть, основним чинником вибору польського радіо є те, що радіотрансляція відбувається польською мовою, наприклад, «Lepiej
poznaję język polski» (Краще вивчаю польську мову); «Jest w nim /radiu/ współczesny język
polski» (Там /на радіо/ є сучасна польська мова ); «Bo jestem Polakiem» (Тому що я –
поляк) etc. У меншій мірі на їхню слухабельність впливають музика та новини, наприклад: «Leci tam dobra muzyka»(Там звучить хороша музика); «Podoba mi się, że piosenki
Уживаючи слово biesiada, учень, імовірно, мав на увазі розмову (від українського бесіда чи російського бесіда),
які мають таке значення, а не biesiada в значенні «прийом», яке це слово має у польській мові. Це приклад міжмовної омонімії.
1
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stamtąd» (Мені подобається, що пісні звідти); «Lubię polskie piosenki»(Я люблю польські
пісні); «Tam są ciekawe tematy»(Там цікава інформація) та ін. 48% вказали, що не слухають польського радіо: 25% – тому що не слухають радіо взагалі, 6% – бракує часу, решта
просто не вказали причини.
Крім того, респонденти зазначають, що поширенням польської мови займаються
також молодіжні товариства і організації, не вказуючи при цьому їхньої назви і своєї
приналежності до них. Лише 3 опитаних вказали, що інституцією, яка прививає повагу і
любов до польської мови вважають дім. Це може свідчити і про те, що мову своїх рідних
учні не вважають «зразковою», а оцінюють її як регіональний варіант, який не є зразком
загальнопольської норми.
Ще одне важливе питання стосувалося віросповідання і мотивації вибору літургії
певною мовою. 97% респондентів зазначили, що відвідують костел, слухають відправу (Месу) і моляться польською мовою. 9% можуть також брати участь в літургії, яка
відправляється українською мовою. Найважливіший аргумент вибору Костелу для респондентів – це сімейні релігійні традиції (85%), мова молитви (тобто польська) (65%),
а також можливість зустріти там знайомих поляків (42%). Абсолютна більшість учнів
також підримує релігійні на народні традиції (найважливішими для них є святкування
католицього Різдва та Великодня) і вважає це однією із головних ознак їхньої приналежності до польського народу.
Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що польська молодь
Львова відчуває свою «окремішність», ідентифікує себе як окрему групу. Польська мова
для них виконує не стільки комунікативну функцію, скільки маніфестативну, причому
друга є власне чинником ідентифікації. Через те мовна автентичність сприймається як
частина етнічної/національної автентичності. Приналежність до групи ми пов'язуємо не
лише з об'єктивними національними/етнічними, історичними, культурними та політичними чинниками, а й з суб'єктивними відчуттями та символічними цінностями, які на думку
представників досліджуваної групи має їхня власна спільнота. Молоде покоління поляків
прив'язане до польської мови. Воно не має негативного ставлення до регіонального варіанта польської мови, але учні переконані, що використовувати його можна лише у визначених комунікативних ситуаціях (неофіційних). Важливим елементом своєї приналежності
до польського народу молоді поляки Львова вважають приналежність до костелу, а також
дотримання і збереження польських народних та релігійних традицій і обрядів.
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Произошедшие за последние десятилетия социальные, политические, экономические изменения привели к небывалому взаимодействию культур. Усиление взаимозависимости людей, уплотнение контактов, ускорение темпа общения и коммуникации – в
результате этих, все убыстряющихся процессов, все больше людей преступают ранее
разделявшие их культурные барьеры.
Эффективность межкультурного общения во многом зависит от способности
участников коммуникации понимать друг друга, достигать согласия, а это, в первую
очередь определяется национальной культурой каждого из сторон, господствующими в той или иной культуре ценностями, традициями, убеждениями и.т.д. Путь к взаимопониманию культур лежит не только через овладение иностранным языком, но
и через знание особенностей национальных культур – их норм, правил, стереотипов
поведения и умения участников коммуникации применять эти знания на практике. В
связи с этим возникает необходимость формирования коммуникативной социокультурной компетенции.
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Понятие компетенция включает – совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к
ним. Умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач предполагает коммуникативную компетенцию. Термин «коммуникативная компетенция» возник
как развитие идеи Н. Хомского о лингвистической компетенции – ограниченном наборе
грамматических правил, позволяющих порождать неограниченное количество правильных предложений, но в ней учитывалась лишь лингвистическая сторона компетенции
и практически полностью игнорировались социальные, ситуативные и тому подобные
«прагматические» факторы [1].
Впоследствии ученые расширили этот конструкт. Так, Д. Хаймс [2] отмечает, что знание языка предполагает не только владение его грамматикой и словарем, но и представление о том, в каких речевых условиях могут или должны употребляться те или иные слова и
грамматические конструкции. Связывая формирование навыка свободного владения данным языком с процессом социализации ребенка, он обращает внимание на актуальность
изучения того, какие сведения о речи, помимо правил грамматики и словаря, усваиваются
ребенком в процессе его превращения в полноправного члена данного языкового общества. Согласно Хаймсу, внутри социальной матрицы, в рамках которой ребенок овладевает
грамматикой, он овладевает также системой ее использования в зависимости от отношений между говорящими, места, целей высказывания, другими способами коммуникации и
т.д. – всеми компонентами коммуникативных событий. Существуют также развитые системы последовательности использования языка в беседе, обращениях, стандартных обычаях
и т.д. Все это, по его мнению, составляет коммуникативную компетенцию, позволяющую
человеку быть не просто говорящим, а членом социально обусловленной системы общения. Модели языка, подчеркивает Д. Хаймс, должны описывать различные формы речи с
учетом коммуникативного поведения и социальной жизни.
Анализ концепций разных авторов позволяет говорить о коммуникативной компетенции как о творческой способности человека пользоваться инвентарем языковых средств
(в виде высказываний и дискурсов), которая складывается из знаний и готовности к их
адекватному использованию. В данное понятие включаются когнитивные, аффективные
и интенциональные факторы. Приобретение коммуникативной компетенции индивидом
становится доминирующей целью обучения. Центр внимания при обучении переносится со структуры или системы языка (как это имело место в структурной лингвистике) на
структуру речи, отличающейся ситуативностью и национально-культурной спецификой.
Такое понимание коммуникативной компетенции положило начало социокультурному подходу к коммуникативной компетенции.
Таким образом, при всем многообразии подходов в структуре коммуникативной компетенции выделяют такие компоненты как:
• лингвистический (лексика, грамматика, фонетика, орфография),
• дискурсивный (построение устных и письменных текстов),
• прагматический (успешное достижение коммуникативной цели),
• стратегический (преодоление трудностей коммуникации),
• социокультурный (соответствие социокультурным нормам).
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Проблема формирования социокультурной компетенции стала разрабатываться сравнительно недавно. Сегодня социокультурный аспект коммуникативной компетенции
разрабатывается в работах таких авторов как Болина М.В., Гусева А.В., Фурманова В.П.,
Халеева И.И. [3; 4; 5; 6; 7].
Под социокультурной компетенцией понимают не просто владение информацией
о непосредственной связи речевой и социокультурной среды, о взаимосвязи развития
языка и общества, а:
• осознание того, что язык не только средство познания и средство общения, но и
форма социальной памяти, «культурный код нации», развитое умение сопоставлять факты языка и факты действительности;
• умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей;
• знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа.
Наше понимание социокультурной компетенции строится на концепции Петрова М.К.
[8]. Согласно Петрову в основе любой культуры лежит социокод. Каждый культурный
тип «обладает своим особым набором» видов социально необходимой деятельности,
социально-значимых ролей, выполняемых индивидами, социальных институтов «обеспечивающих преемственное существование и воспроизводство данного типа в смене
поколений». Эти составляющие складываются в некие структуры и образуют «замкнутую, целостную и устойчивую во времени систему», «социальную данность» или «наличную сумму обстоятельств» – так называемую социальность. Передача социальности
(определенных характеристик, навыков, умений, ориентиров, установок, ролей, институтов) осуществляется через социокод, который выполняет те же функции, что и генетический код. А именно. Роль социального гена выполняет знак (единица передачи наследственной информации). Весь социальный опыт, накопленный обществом, фиксируется
(кодируется) в знаковых формах, в которых наследственная информация представлена в
сокращенном, обобщенном и свернутом виде (традиции, религии, программы деятельности, модели поведения, язык и т.д.) для целей передачи ее новым поколениям. По сути,
вся наследственная информация – это система знаний, которой обладает данный социум.
Социальное наследование осуществляется через внегенетическое кодирование человека,
с помощью передачи ему программирующей информации средствами общения, а также
путем усвоения им принятых в обществе традиций, моделей поведения, норм и т.д. посредством которых индивид может автоматически действовать в различных ситуациях.
В условиях инокультурной обстановки привычная система ориентации оказывается
неадекватной, поскольку она основывается на совершенно иных представлениях о мире.
Иных нормах, и ценностях, стереотипах поведения и восприятия, типах коммуникаций. В связи с этим при межкультурном контакте возникает коммуникативный барьер.
Поэтому важно формировать способности, знания, умения которые бы помогали его преодолевать. Чтобы коммуникация была более эффективной важно не только владеть единицами языка, знать правила грамматики и лексики, уметь употреблять их в конкретных
ситуациях общения, усвоить общепринятые сведения о стране изучаемого языка, но и
знать совокупность внеязыковых фактов, то, что лежит вне языка.
Отсюда, социокультурные коммуникативные компетенции должны содержать и знание
социокультурных программ включающих деятельностные схемы, стереотипы поведения,
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ценностные, мировоззренческие, нравственные установки, способы коммуникации и т.д.
– все то, что составляет социокультурный код нации.
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ЛАКУНАРНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядається міжмовна лакунарність як лінгвістична проблема у міжкультурній комунікації. Виникнення лакун – це результат зіткнення різних культур. Спеціальна увага приділяється дослідженню елімінації лакун засобами перекладу.
Ключові слова: лакуна, міжкультурна комунікація, класифікація лакун, засоби елімінації лакун, переклад.
The article considers the intralanguage lacunarity as the linguistic phenomenon in the
process of cross-cultural communication. Lacunae emerging process is a characteristic
of encounter between distant cultures. In linguistic contexts lacunae signals categorical
discrepancies between languages. Special attention is paid to the research of lacunae
elimination by means of cross-cultural translation.
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Проблема спілкування й взаєморозуміння у всіх сферах практичної діяльності постає сьогодні дуже гостро. Міжкультурна комунікація (далі – МКК) – це завжди міжособистісне спілкування, у якому дуже важливе значення має культурне середовище, що
формує реципієнтів. Сьогодні можна говорити про соціальне замовлення на дослідження
проблем МКК. Поширення міжнародних контактів, підвищення інтересу до характеру
співвідношення мови й культури пов’язаний зі зміною соціально-політичної ситуації у
світі роблять особливо актуальними питання міжкультурної комунікації, оскільки велика
кількість людей зустрічається із проблемами міжкультурного непорозуміння, обумовленими розходженнями в культурно специфічних нормах комунікації.
Проблемами МКК займаються багато наук: антропологія, етнографія, теорія мовленнєвих актів, лінгвістика, психологія, психолінгвістика, перекладознавство, етногерменевтика, етнографія мови тощо. Зацікавленість такої чисельності наук у МКК частково
пояснюється міждисціплинарністю самих понять культури й комунікації.
Другий важливий напрямок – це лінгвістичні дослідження, пов’язані з бурхливим
розвитком в останні десятиліття вивчення дискурсу як певного інтегрального процесу,
центрального для комунікативної діяльності. Актуальним є вивчення процесів комунікації з психолінгвістичного аспекту. Психологічне поняття акомодації застосовується до
таких параметрів комунікації, як темп мови, вибір відповідної лексики, спрощена або
ускладнена граматична структура.
Зокрема у когнітивній лінгвістиці важливе значення набуває визначення таких понять, як культурний концепт і культурний стандарт. Велика увага до проблем МКК
є підставою для неоднозначного тлумачення термінів. У когнітивній лінгвістиці під концептом звичайно розуміється 1) оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального
лексикону, концептуальної системи й мови мозку (lіngua mentalіs), всієї картини світу,
відображеної у людській психіці [1: 144]; 2) модель, що відбиває зміст цієї одиниці. У
концепті представлені норми оцінювання й стереотипи, моделі поведінки й узагальнені
схеми ситуацій. Культурні концепти визначають мовленнєву поведінку мовної особистості як представника тієї або іншої лінгвокультурної спільноти, тобто концепти відбивають культурні стандарти.
Самобутність національно-культурних стандартів особливо гостро відчувається в
МКК, коли людина зустрічається з несподіваної для себе ситуацією/поведінка співрозмовників. Варто особливо підкреслити, що формування міжкультурної комунікативної
компетенції – це не просте розширення мовної комунікативної компетенції, а принципова побудова її на екстралінгвістичній основі.
Мало вивченим аспектом є лакунарність значення, що виникає в ході міжкультурної комунікації й проявляється яскраво й чітко через мовну лакунарність. Національноспецифічні особливості семантичного простору мови найбільш чітко проявляються в міжкультурній комунікації. Наслідком цього, зокрема , є розходження в емоційній, оцінній,
комунікативній свідомості контактуючих народів. Особливості менталітету й культури
двох народів, що проявляються в різних оцінках ситуацій і різній комунікативній поведінці, стають об’єктивним джерелом як лінгвістичних, так і культурологічних лакун.
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Єдиного визначення поняття «лакуна» не існує, оскільки дослідники розглядають їх як «безеквівалентну лексику» (Верещагін, Костомаров), «Темні текстові місця»
(Р.Будагов), «Задирки», (В.Гачев), «білі плями на семантичній карті мови (Ю.Степанов).
Канадские лингвисты Ж.П. Вине и Ж. Дарбельне були перші, хто застосував термін лакуна в науковому контексті і визначили його як явище, яке присутнє там, де мовна одиниця
однієї мови немає відповідності в іншій мові. Ю.А. Сорокін, І.Ю. Марковіна застосовують термін лакуна в широкому сенсі, включаючи всі явища, що потребують додаткового
пояснення при контакті з представниками іншої культури [2: 35].
Для дослідження труднощів в процесі розуміння іншої культури та мови необхідно
створити понятійно-термінологичний інструментарій. В цьому випадку багато значать
категорії лакуна, розуміння, код , текст, мова, комунікація (спілкування), ментальність,
«комунікативна ситуація \ інтер’єр тощо. Лакуна – це відсутність необхідної когнітивної моделі/схеми/структури, ми думаємо, слідом за Ю.А. Сорокіним, що така відсутність
встановлюється за допомогою спостереження за процесом перекладу з однієї мови на
іншу, коли реципієнти навіть із високим рівнем мовної компетенції не можуть зрозуміти
інокультурний текст й, як наслідок, запропонувати який-небудь варіант перекладу. Труднощі у перекладі такого плану викликають реалії – концепти властиві тільки певним
націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів,
імен національних і фольклорних героїв, міфологічних персонажів тощо. Реалії важливий компонент фонових знань, необхідних для успішної комунікації. Завдяки реаліям
створюється розбіжність. Таким чином, можна визначити дефініцію лакуни.
Лакуна – це відсутність ( розбіжність) у носія іншої мови й культури адекватної використаної в тексті оригіналу когнітивної моделі/схеми/структури для позначення поняття.
Розглянемо можливі причини виникнення й поповнення фонду лакунарної лексики:
1) відсутність в одній з мов відповідних традицій, процесів, явищ, наприклад: cockney
(англ.), цокни – лондонський акцент, лондонець із низів (укр.);
2) відсутність у мові однослівного позначення для тих або інших предметів або понять, наприклад: coroner (англ.) – слідчий, що вест справи про насильницьку або раптову
смерть (укр.); hosiery (англ.) – панчошно – шкарпеткові вироби (укр.);
3) лакунарність стосовно лексичної системи іншої мови через граматичні особливості першого, наприклад: bootlegger (англ.) –той, хто торгує контрабандними спиртними напоями (укр.); конверсія, типова для англійської мови (деякі дієслова, є дериватами
іменників), наприклад: to afforest (анг.) – (укр.) – засадити лісом;
5) фонетична особливість мови: деякі лексичні одиниці мають підсобою фонетичну базу, тому що являють собою графічну інтерпретацію звуку, створеного в процесі
опису. Лакунарна одиниця з’являється в цьому випадку через особливості фонетики
різних мов, тому що ті самі звуки різними народами інтерпретуються по-різному. Наприклад, англійський іменник «clanc» асоціюється з металевим дзенькотом; українською – це «дзенькіт ланцюгів», а в іспанському, наприклад, асоціюється зі звуком при
зіткненні: «sonіdo metalіco de golpe o choque»; історичний процес, що відбувається в
різних країнах і залишає за собою слід лакунарних одиниць. Деякі з них – одноденки,
а інші диверсіфікують й в процесі перекладу вимагають уточнення, пояснення. Наприклад, Lynch Law (англ.) – Закон Лінча (укр.)- звіряча розправа без слідства й суду.
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Отже, причини виникнення лакунарних одиниць можуть бути обумовлені соціальними, економічними й політичними процесами, що відбуваються в суспільстві. У той же
час вони можуть залежати від особливостей граматичної й фонетичної системи мови.
Вони торкаються всіх категорій мовних одиниць і представляють значний матеріал для
дослідження, що дуже важливо в умовах міжкультурної комунікації. [3: 155-170].
Існування лакун у всіх мовах визначається методом зіставлення. Наприклад, рука vs
arm ( верхня кінцівка) & hand (кисть). Таксономія лакун знаходиться у процесі розвитку.
На сучасному етапі визначена наступна базова класифікація:
• Лінгвістичні лакуни (мовні, стилістичні, мовленнєві)
• Культурологічні (суб’єктивні, діяльнісно – комунікативні, текстові).
Г.А.Антипов, О.А.Донських, І.Ю. Морковіна, Ю.А.Сорокін у дослідженні «Текст як
явище культури» пропонують наступну класифікацію соціокультурних лакун [2 : 60]:
суб'єктивні лакуни, що відбивають національно-культурні особливості комунікантів,
що належать до різних лінгво – культурних систем (ЛКС);
діяльнісно – комунікативні лакуни, що відбивають національно-культурну специфіку
різних видів мовної діяльності в їхньому комунікативному аспекті;
текстові лакуни, що виникають з специфіки тексту як інструмента спілкування
(зміст, форма відтворення, поетика автора тощо);
лакуни культурного простору (ландшафту), якщо розглядати процес спілкування в
широкому змісті, або у комунікативній ситуації ( у конкретному акті комунікації).
Суб'єктивно-національні лакуни, що відбивають національно-культурні особливості комунікантів, виникають як результат розбіжності національно-психологічних типів
учасників спілкування. В комунікативному акті міжкультурного спілкування складаються певні стереотипи з області культури, наприклад , такі, що фіксують яку-небудь рису,
найбільше або найменшу характерну для певних націй (пунктуальність німців і голландців vs іспанців і латиноамериканців). Сюди ж відносять випадки розбіжності кольорової
символіки (білого, червоного, чорного).
Діяльнісно – комунікативні лакуни відбивають специфіку різних видів діяльності, характерну для того або іншого етносу. До поняття поведінка відносяться кінесика (міміка,
жести), побутові і повсякденна поведінка, обумовлене традиціями, звичаями, укладом,
стилем життя, етикетом спілкування. Кінесичні лакуни сигналізують про специфіку кодів жестів й міміки (порівн. українські й болгарські жести «так», «ні»,). Побутові, рутинні: 5 o'clock tea в англійців (зараз частіше п'ють каву), Easter Rabbіt, etc. Специфічна
інтерпретація жестів і поз, наприклад, дистанція при спілкуванні.
Текстові лакуни виникають при особливій специфіці тексту як інструмента спілкування (наприклад, комунікативна дистанція між автором і читачем через розбіжність
сфер спілкування; часова дистанція (якщо автор і читач не є сучасниками ).
Лакуни культурного простору вказують на розбіжність в оцінках культурного простору й інтер'єра представників різних ЛКС.
До складу культурного простору входять: навколишній світ; уклад життя , побут
спільності; запас знань, культурний фонд, яким володіє типовий представник ЛКС. Культурний інтер'єр має просторові границі, задані належністю комунікантів до локальних
культур, тематикою, часовою дистанцією тощо. Культурний інтер'єр – це ситуація, у якій
відбувається конкретний комунікативний акт.
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Етнографічні лакуни вказують на своєрідність побутового укладу в різних культурах і
служать характеристикою предметів домашньої обстановки, подання про інформацію не завжди може зрозуміти по описування. Моррисовські шпалери, чиппендейловське крісло, єлизаветське крісло із грубим різьбленням у смаку Інго Джонса. Важливо, що читач не тільки не
розуміє, що це свідчить – про незалежність або проходження моди, про добробуту тощо.
До лакун культурного фонду відносять і географічні назви, прозорі для представників одного ЛКС, але лакунізовані для іншої лінгвістичної спільності, тому що ці назви
включені в певний соціальний контекст.
«Так, прибігає вона, виходить, до своєї матері – та живе на Парк-авеню». (Паркавеню – фешенебельна вулиця в Нью-Йорку). (У. Фолкнер). У сфері дослідження міжмовної
лакунарності метамовна рефлексія носіїв мови може сприяти виявленню значного мовного
матеріалу. Наприклад, міжмовні лакуни, що виявляють у перекладах й у текстах для опису
явища іншомовної культури, часто супроводжуються метамовними коментарями на кшталт
як говорять англійці (американці, французи й тощо); не знаю точно, як це російською; це
слово неперекладне; такого слова (точної відповідності даному слову) у українській мові
немає тощо (as the Ukrainians say; the word is not translated іnto Englіsh; etc.).
Міжмовні лакуни діляться, у свою чергу, на мотивовані й невмотивовані. Мотивовані
лакуни в мові пояснюються відсутністю відповідного предмета або явища в національній
культурі (гопак, весільний рушник, борщ – не існують в англійській, німецькій, французькій
культурі й відповідно в мові). Невмотивовані лакуни не можуть бути пояснені відсутністю
в культурі предмета або явища, що вони називають, (доба й окріп – відсутні в англійській
та німецькій ; вечір п'ятниці, субота й неділя – відсутні в українській тощо). Але чи визначає наявність міжмовної лакуни концептуальну безеквівалентність? Мовне позначення
будь-якого концепту залежить від комунікативних потреб суспільства, воно приводне від
цих потреб. У більшості систем мови номінується все те, що є або стає в суспільстві предметом обговорення, але зовсім не все те, що стає предметом мислення. [4: 52-62].
За гіпотезою лінгвістичної відносності Сепира – Уорфа кожен народ бачить світ
крізь призму рідної мови, відбиваючи дійсність у мовній картині світу. І хоча ця гіпотеза довгий час багатьма вченими не приймалася, у сучасній лінгвістиці вона знаходить
все більше число прихильників, тому що допомагає осмислити багато фактів, які важко
з’ясувати з інших позицій.
В свою чергу, розбіжності в комунікативних сценаріях різних культур пояснюються
відмінностями у культурному досвіді різних культурних спільнот і носять систематичний характер. Прагматичні наслідки цих розбіжностей, зокрема виникнення комунікативних лакун між культурами, актуалізують ситуації нерозуміння. Настання цих наслідків пояснюється неспроможністю однієї культури, виходячи з ресурсів її смислотворчого
апарату, адекватно сприйняти смислові ланцюжки, породжені всередині іншої культури.
Наголошується роль комунікативних лакун та складність їх елімінації порівняно із культурологічними лакунами. Комунікативні бар’єри, що утворюються внаслідок несумирностей між різними культурними системами, не можуть бути усунені, як наслідки культурного коду. Глибина та можливе вихідне походження міжкультурних розбіжностей не
дозволяють говорити про можливості їх подолання. Тим не менш, комунікативні лакуни
між культурами можуть бути заповнені шляхом залучення процедур трансляції іншо168

культурних смислів через пошук оптимально адекватних еквівалентів, що є штучною
стратегією. Поширеною формою такої стратегії є крос-культурний переклад, що може
існувати на різних рівнях [5: 15].
Вивчення механізмів сприйняття іншокультурного тексту та факторів, здатних продукувати лакуни, забезпечує дослідника необхідною інформацією стосовно якісно важливих аспектів існування та функціонування культурних систем, в першу чергу, – організації їх комунікативних каналів, специфіки нормативної сфери, соціально схвалених
стандартів тощо, що має важливе значення для розуміння та прогнозування шляхів розгортання комунікативної ситуації.
На думку одного із провідних дослідників у цій області Ю.А. Сорокіна, «в настоящее
время о взаимодополнительности лакунологии и переводоведения можно, очевидно, и
не говорить. Но все же именно от первой следует ожидать продуктивных импульсов для
решения переводоведческих проблем» [6: 3-11].
Переклад відноситься до одного з видів МКК. Під перекладом звичайно розуміють
мовну діяльність, що складається в транслюванні тексту (усного або письмового) з однієї мови на іншу при збереженні змісту й стилістичних особливостей тексту оригіналу.
Порівняльний аналіз декількох перекладів того самого тексту може розглядатися як природний експеримент з зіставлення мовних і мовленнєвих одиниць у двох або декількох
мовах у реальних актах міжмовної комунікації. Вивчення перекладів дозволяє виявити
в кожній з мов, що зіставляють, немаловажні особливості, які при одномовних зіставленнях часто залишаються невиявленими. У цьому випадку переклад вказує на принципові відмінності між мовними й мовленнєвими одиницями різних мов. Ці факти, а
також загальна установка лінгвістики XXІ ст. на антропоцентризм, актуалізація проблем,
пов’язаних зі співвідношенням мови й мислення, сутності концептуальної системи, інтерес до дослідження когнітивних механізмів визначають актуальність дослідження лакунарних форм та їх проявів.
В ХХІ ст. важливе місце в теоретичному перекладознавстві займає аналіз самого процесу перекладу, розумових операцій перекладача, його стратегій і технічних прийомів.
Такі операції недоступні для безпосереднього спостереження, тому розробляються непрямі методи вивчення перекладацького процесу, зокрема , експериментальні..
Невідповідності у смислових побудовах різних культур та у значеннях, що надаються
їх елементам в різних культурах, часто є джерелом комунікативних ускладнень. Лакуни
виникають у смисловому просторі, і є, таким чином, пов’язані передусім із особливостями когнітивних структур представників культурної спільноти. З іншого боку, за результатами натуралізації тексту у новому культурному контексті можна говорити про його
індекс лакунізації під час перекладу мовою іншої культури. Компенсація лакун відображає ступінь складності трансляції смислу тексту в процесі перекладу.
Способи елімінації лакун у тексті можуть бути пояснені з позицій когнітивної науки: компенсація – це заміна чужої, незнайомої когнітивної моделі моделлю перекладної
мови. Можливе утворення нових когнітивних структур і моделей під впливом нерідної
мови. Сигналом для декомпресії може бути розбіжність у різних мовах імпліцитно присутніх частин когнітивних структур, що співвідносять, носіїв української й англійської
мов. Суть компенсації – зняти національно-специфічний (культурологічний бар’єр). Для
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цього в текст вводиться специфічний елемент культури, тотожний або квазитотожній
елементу вихідної культури. «У дерева листи довгасті, як у нашої черемшини».
Лакуни є формою існування смислів, і їх головною особливістю є те, що вони виникають у ситуації контакту двох культур, які обмінюються текстами. Лакуну описує неможливість передачі одним словом певного поняття з мови оригіналу мовою перекладу.
Поява лакуни сигналізує про розбіжності категоріального апарату культурних систем і є
маркером культурної специфічності. Культурологічні лакуни є наслідком неповноти та/або
надлишку досвіду лінгвокультурної спільноти, який можна збалансувати шляхом штучного заповнення лакуни (повного чи часткового). Заповнення лакуни – це процес розкриття
змісту деякого поняття (або слова), що належить до чужої культури. Це заповнення може
бути різної глибини, що залежить від характеру лакуни, від типу тексту, у якому лакуна
існує, від особистості реципієнта. Один найпоширеніших способів заповнення лакун у публіцистичному тексті – ціль якого продемонструвати фрагмент незнайомої культури, переклад національно-специфічного елемента, що зберігається в тексті. «Цей клаптик суши ...
зветься Нуси-Бі, що в перекладі з малагасійського означає великий острів».
Збереження в тексті національно-специфічного елементу й наступний переклад допомагають створити деякий колорит національної культури та забезпечити більш глибоке розуміння змісту тексту шляхом розкриття значення специфічного елемента чужої
культури. Заповнення лакун – це створення когнітивної структури в результаті з’єднання
моделей вихідної й перекладної мови.
Чим ближчі контакти між групами, тим більш спорідненими будуть їх категорії і тим
більше співпадатимуть їхні картини світу, оскільки систематичні контакти між групами
ведуть до уніфікації семантичних категорій. За відсутності семантичних збігів розуміння можливе завдяки правильній інтерпретації повідомлення, тобто приписування
йому відповідного значення. У контексті перекладу тексту однієї культури мовою іншої
культури до інтерпретації вдаються, коли у мові перекладу відсутній знак і відповідний референт для поняття, що підлягає перекладу, але присутня еквівалентна функція,
виконувана іншим референтом; також якщо у мові перекладу є референт, що має іншу
функцію; чи зрештою, якщо у мові перекладу не існує ані еквівалента (слова), ані культурної реалії (відповідної ситуації). Включення в текст коментарю (різного ступеня подробиці) до елементів чужої культури може носити навчальний характер (полегшення
сприйняття, розвиток навичок читання, розширення лексичного запасу). Два основних
способи коментування:
• енциклопедичний ( повідомляються конкретні, точні відомості, запозичені з довідкових джерел);
• дослідницький, лінгвокраїнознавчий характер, що розкриває національні особливості сприйняття екстралінгвістичного факту.
Комунікативна невдача – атрибут результату інтерпретації одного з комунікантів
щодо коректності прочитання ним тексту іншого учасника комунікації внаслідок лінгвістичних перешкод, або бар’єрів, зумовлених культурними розбіжностями чи прагматикою ситуації. Момент комунікативної невдачі наступає, коли на помилках інтерпретації
виростає розгорнута дискурсивна послідовність і твориться відгалуження від реальної
комунікативної ситуації.
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Проблема культурологічних лакун та розробка проблематики крос-культурної комунікації є зараз насправді однією з актуальних академічних задач у багатьох університетах, оскільки взаємодія між різними культурними регіонами входить у спектр глобальних проблем сучасності. В контексті входження України до складу світових організацій,
а, значить, і в орбіти різних культур, важливо звертати увагу на якісну сторону міжкультурних процесів і комунікативну відкритість, а також враховувати основні складності,
що їх може принести інтенсивний міжкультурний контакт.
Розширення поля міжкультурних взаємодій у сучасному світі є основним імпульсом
досліджень по даній проблематиці, спрямованих на підвищення ефективності комунікації. Вона стає залежної змінної не тільки від ступеня культурних розходжень партнерів,
але і їхніх установок на подолання бар'єрів комунікації, готовності до досягнення консенсусу щодо моделей взаємодії в полікультурному середовищі.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
УДК 811.161.3’42 + 811.161.4’42
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НАЗВИ ЗНАКУ НА ШКІРІ ТВАРИНИ ВІД СИЛЬНОГО УДАРУ
У статті розглядаємо назви знаку на шкірі тварини від сильного удару, які побутують в українських говорах Східної Словаччини. Обстеження було виконане у 80 селах
Східної Словаччини.
Ключові слова: знак, смýга, рубець, синець, синяк, палиця, батіг.
In the article we deal with names of bruise on animal skin, caused by the strong stroke of
a whip or a cane. These names are used in Ukrainian dialects in Eastern Slovakia. The basis of
our research is lexical material from dialects of 80 Ukrainian villages in Eastern Slovakia.
Key words: bruise, cane, whip.
У статті розглядаємо назви знаку на шкірі тварини від сильного удару. Актуальність
дослідження даної проблематики можна пояснити тим, що переходом із дрібновласницького сільського господарства на колективне господарство появилися нові терміни, які
поступово витіснили старовинні українські назви. Також дуже важливим фактором є і
сильний вплив словацької мови на українські говірки Східної Словаччини, головно на
рівні лексичному, наслідком чого старовинні місцеві назви відходять у забуття.
Діалектна лексика, пов’язана із назвами знаку на шкірі тварини від сильного удару,
це живі народні назви, які ми записали у 80 селах українських чи змішаних (українськословацьких) сіл 15 округів Східної Словаччини. Матеріал ми записали у старожилів згаданих сіл.
Згадану лексику порівнюємо з відповідними термінами інших українських говорів,
наводимо відповідники літературних мов та говорів інших слов’янських і неслов’янських
мов. Аналізований фактичний матеріал подаємо у спрощеній фонетичній транскрипції.
Для назви знаку на шкірі тварини від сильного удару ми записали такі терміни:
смýга – Кечківці, Гінківці (і прух), Гавай, Лімне, Дубова, Малий Липник, Київ (і
пасамýга), Баєрівці, Реґетівка, Ондавка, Шар. Чарне (басамýга – знак від удару палицею), Біловежа, Руська Поруба, Завада, Вавринець, Матяшок, Банське, Гельцманівці (і
басамýна – старше), Порач (і басамýга), Їновець, Няґів, Полата,
басамýга – Млинарівці, Свидник, Камінка, Удол, Орлів, Шар. Ястреб (і попрýга),
Київ, Леґнава, Чірч, Шамбрін, Якуб’яни, Сулин, Баєрівці (і смýга), Тихий Потік, Курів,
Тварожець, Шар. Чарне – від палиці (смýга – від батога), Шашова, Ториськи, Порач (і
смýга), Койшів,
басамýна – Орябина, Завадка-Ґералтів, Циґелка, Ряшів, Лівів. Гута, Вільшавиця,
Гельцманівці (і смýга – новiше), Словінки, Завадка,
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прýг, прух – Вишній Комарник, Гінківці (і смуга), Маковець, Сташківці, Рокитів (і
знак від палиці),
рýбец – Габура,
рýбец′ – Калинів,
рубéц′ – Вирава,
рубúц′ – Звала, Рівнини,
врубúц′ – Кленова,
пáрта (пáрты) – Пчолиний, Ст. Розтока, Збій,
карбáч (карбáчí , карбычí ) – Ялова, Тополя, Старина,
фáґаш – Стриговець, Руська Бистра, Підгороддя,
кобáса – Хмельова, Борів, Крижльова,
швíгы – Стащин,
швíх – Вубля,
синéц′ – Збійне,
сін′áк – Мала Поляна,
шпáрґа – Ладомирів,
попрýга – Ганиґівці, Шар. Ястреб (і басамýга),
риминúц′ – Колониця.
Смýга – «довгастий знак на тілі від удару, довгастий шматок тканини, паперу, металу»[9 (8:417)]; «полоса» [4 (3:160); 3 (5:889); (2:268)]. З таким же значенням вживається
і в російських ділектах [4 (4:238); 3 (9:693)]; в словацьких діалектах smuha – id. [14:623;
17:306; 15:460].
Басамýга – назва значно поширена. В літературі її фіксує Грінченко. «Басамýга те
саме, що басамáн, смуга на тілі від удару» [1 (3:31)]. Онишкевич наводить назву басамага «знак від побоїв» [1 (7:45)]. Басамýна – басаман широко фіксується в українській мові
[1 (8:109); 1 (5:14); 1 (3:31); 1:2; 1 (7:45)]. Басамýга, басамýна, із значенням знак від удару,
поширена і в лемківських говорах в Польщі (19:29).
Порівняймо східнословацьке діалектне basamuna, basamun «знак від удару» [12:132;
14:18]; basamuha, basamuna, basamula -id. [1 (21:100)]. Походження слова нам не вдалось
встановити.
Пруг, прух – «смуга, край, ребро і т. ін.» – загальнослов’янське (*progъ) [3 (9:388)].
Попрýга «знак від удару, пояс кожаний, частина ступи, частина риболовного сака»
[3 (3:340)]. В українській літературній мові слово попруга має два значення: «довга вузька
смуга чого-небудь; частина кінської збруї» [7 (8:237)]. Назва утворена префіксальним
способом від пруг.
Рýбец, рýбец′, рубéц′, врубúц′ із значенням знак на шкірі тварини від сильного
удару – загальновживане слово [8 (8:890); 4 (3:84)]. Словацьке rubec діалектне «шев,
шитий рукою на білизні; окрай тканини» [17:290]; rúbec «зарубина, прищепа» [14:587].
Утворене воно суфіксальним способом від поширеного в слов’янських мовах іменника
руб «рубець, край, грань» [3 (9:510)].
Карбáч із значенням «знак від удару» походить від іменника карбач «батіг» [4 (8:102);
2 (3:221)]. Назва карбáч у значенні «батіг» поширена як в українській літературній мові,
так і в українських говірках [1 (7:341)].
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Карбач із значенням «батіг» поширене і в інших мовах: порівняймо словацьке korbáč
[1 (20:745); 14:257; 18:294; 1 (21:826)]; korbáč (veľkonočný) [4 (13:231)]; korbáš [17:142];
чеське karabáč «батіг», польське korbacz, karbacz; сербське, хорватське korbác, османське
kyrbac, kerbacz [11:256; 15:241]; угорське korbács [6:573].
Фáґаш – «знак від удару» в ліiтературі не зустрічається. Вузьколокальне значення
цього слова «знак від удару», очевидно, виникло з угорського fohász «зітхання,
стогін» [6:342].
Швíх, швíгы із значенням «знак від удару на тілі тварини» утворене від слова швіг
«удар» [23:260]. Від нього утворені дієслова швигати «бити, хльоснути, ляснути
батогом» [23:260]. Швигати із значенням «бити, ляснути» має паралелі і в інших
слов’янських мовах: словацьке švihať «бити, махати хвостом» [14:702; 17:345]; у
словацьких діалектах švihať, крім згаданого значення., ще означає «бити, махати
хвостом» [13:93; 16:115]; чеське švihati «бити, ляснути батогом» [23:260]. Від швигати
похідне швиґар «кінець батога» [4 (3:489)].
Синéц′, сін′áк у значенні «посиніле місце на тілі, обличчi, як слід удару, стусана і т.
ін.» з цим же значенням поширене як в українських діалектах, так і в літературній мові
[9 (8:181,190); 3 (5:864); 4 (3:120-121)1; 3 (7:214)].
Назва утворена від прикметника син′ій [3 (9:624)]. Син′ій – загальнослов’янська
лексема, утворена за допомогою суфікса -н від основи си- [10:302].
В українській літературній мові, крім значення «синяк, посиніле місце від удару», ще
означає «прісноводну рибу» [9 (8:181)].
Сúн′ак уживається у значенні «смуга на шкірі від сильного удару; дворічна трав’яниста
рослина з синіми квітками; бур’ян родини шорстколистих, їстивний гриб» [9 (8:190)].
Син′áк – поширене і в словацьких діалектах: siňák «krvná podliatina – modrina,
jedlá huba – hríb siniak [18:73,98]; ґемерське siňak, новоградське sinák «hríb siný, siniak«
[17:297; [16:92].
Син′ак у значенні «знак від удару» поширене і в російській мові [23:113] (Ожегов, 1960, 709); siniak, siniec з цим же значенням уживається в польській мові [11:491;
22:686].
Кобáса – вузьколокальна назва «смуги на шкірі тварини від сильного удару». Це метафорична, образна назва знаку, який порівнюється з ковбасою (діалектне кобáса).
Пáрта, пáрты – рідкісна назва «знаку на шкірі тварини від сильного удару». Образне порівняння знаку із смугами, діалектне – партáмі. Назва párta – відома і в словацькій
мові, також в угорській мові із значенням «стрічками прикрашений вінець дівчини», «головний убор» [3 (20:33); 6:775].
Аналізуючи діалектну лексику українців Східної Словаччини, пов’язану із назвами
знаку на шкірі тварини від сильного удару, ми дійшли до таких висновків:
– Значна кількість назв, крім досліджуваної території, наявна і в закарпатських та
в лемківських говорах Польщі.
– Ряд лексем згаданої лексики вживається і в східно-словацьких та в польських говорах.
Українські говори району Карпат зберігають багато специфічних вузьколокальних
особливостей, оскільки вони формувались в складних умовах внаслідок тривалих та інтенсивних контактів з словацькою, польською, та угорською мовами.
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СЕМАНТИЧНІ ПРЕСУПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ІМЕНННИКІВ
ЯК НОСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
(на матеріалі назв діячів)
У даному дослідженні розглядається проблема наявності в структурі значення іменників семантичних пресупозицій та їх роль у вираженні української національної ідеї.
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In this article the problem of presuppositions’ existence in nouns’ meaning structure was
observed and their role in Ukrainian national idea was found.
Key words: presupposition, noun, national idea.
У попередніх статтях ми розглядали українські іменники-назви діячів з погляду наявності в них пресупозицій, зв’язку їх значень з українською ментальністю, класифікували
їх за класами тощо.
У даному дослідженні спробуємо простежити наявність у семантичних пресупозиціях українських іменників-назв діячів ознаки української національної ідеї та визначити її
важливість для формування національної гідності народу й мотивування його моральної
поведінки.
Найважливішою складовою духовного життя українців є, безперечно, їх національна
свідомість. Вона існує й розвивається за власними законами, має безліч виявів, форм і
самостверджується, творячи націю.
Українська національна ідея формувалася протягом тривалого часу, заґартовуючись у
складних ситуаціях життя українців, модернізуючись і розвиваючись, втілюючись у системі духовних пріоритетів українського народу, що відображає основні засади розвитку
та буття української нації, її культурного життя.
На сучасному рівні розвитку суспільства, коли, нарешті, минув досить тривалий час
після розвалу «великої держави» – СРСР, мислячі люди України змогли адекватно оцінити й усвідомити себе як націю, окрему від Росії та інших колишніх радянських республік, переосмислили історію, яка подавалася лише в певному, вигідному для керівництва
уряду, ракурсі, переоцінили, точніше, заново оцінили історію своєї держави. Ось саме
зараз на перший план і вийшов пошук національної ідеї як націотворчого чинника.
За висновками І. О. Кресіної, у національній свідомості можна виділити три рівні
функціонування:
• у буденній національній свідомості поняття «національна ідея» найчастіше
асоціюється з народним духом, народністю, людяністю, національним інтересом,
державницькою ідеєю;
• на теоретичному рівні під впливом ідей, концепцій, світогляду формуються
національний ідеал та національна ідея;
• на державно-політичному рівні (якого, на нашу думку, ми поки ще не досягли, та
сподіваємось, досягнемо) має відбуватися кристалізація національних інтересів,
політичних вимог та державної політики [1].
Якби ж у нашій державі таки був досягнутий і до кінця пройдений найнеобхідніший,
на нашу думку, державно-політичний рівень функціонування національної свідомості,
українці, принаймні переважна більшість із них, що не є заідеологізованими й заскоруглими для сприйняття усього нового, якщо воно не є шкідливим, зуміли б, нарешті,
витворитися, згуртуватися в єдине ціле – національно свідомий народ.
Найпершою ознакою нації є окремішність, самобутність її мови.
Мова є одним із компонентів культури як продукту соціальної активності людини,
і водночас однією з форм створеної людиною культури. У ній у специфічно людській
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та конкретно-національній (етнічній) формі відображається весь пізнаний і практично
освоєний людиною світ. Людина – це деяка ланка, що з’єднує реальний світ і мову, що
відображає цей світ. Тому людина є одним із головних факторів культури, а мова, міфологія, релігія, мистецтво, наука потрібні їй для формування власного уявлення про світ як
основу своєї життєдіяльності. Під час побутових контактів зі світом, діяльної його переробки та оволодіння, спостережень та підбиття їх підсумків у людини формується цілісне уявлення про світ. У формуванні картини світу беруть участь усі сторони психічної
діяльності людини, починаючи з відчуття, сприйняття, уявлення і завершуючи вищими
її формами: мисленням і самоусвідомленням. Людина відчуває світ, спостерігає за ним,
пізнає, розуміє, осмислює, інтерпретує, створюючи таким чином світосприйняття власне
й загальнонаціональне.
Відображення ж світу відбувається в основному за допомогою мови, особливо тих
аспектів її, у яких так чи інакше відображається сама людина [2: 20].
Саме до мови, до назв, створених українським народом, і звернулись ми, аби продемонструвати, що незалежно від історичних обставин буття народу, в глибинах його
підсвідомості завжди жевріла іскра самозбереження, самоусвідомлення, патріотизму
(можливо, дещо романтизованого), інакше кажучи, національна ідея на буденному рівні
функціонувала завжди, але не вистачало сил або й можливостей розпалити це багаття.
Через антропоцентричну переорієнтацію сучасної лінгвістики серед різних мовних
аспектів найважливішими для сьогодення, вочевидь, є ті, в яких так чи інакше відображається сама людина .
Досить цікавою з цього погляду є лексика на позначення людської діяльності й самого діяча, тобто іменники-назви діячів, що є «найближчими» до повсякденного буття народу, відображають усі його прагнення, сподівання, оцінки – в цілому, національну свідомість. Назви діячів є ядром категорії особи і являють собою, за словами О.О. Потебні,
первісне ім‘я, що передувало виділенню категорій іменника та прикметника, первісний
дієприкметник-іменник, слово з певною субстанцією та ознакою.
Категорія діяча є призмою, за допомогою якої фокусується бачення людиною себе як
активного перетворювача навколишнього середовища й визначається роль самої людини
в цьому складному й суперечливому світі.
Різноманітні дії людини називаються за допомогою відповідних дієслів, від яких походять іменники на позначення особи-діяча, що є, на нашу думку, основним показником
характеру етносу, рис його психології.
Визначення цих іменників у словниках містять такі компоненти: професія; спеціаліст
у чомусь; той, хто виконує конкретну роботу. Визначення «той, хто» ідентифікує назву
за діючою особою, решта – диференціюють: повідомляють про рід діяльності, об’єкт
впливу, створення, знаряддя, спосіб діяльності, місце виконання дії. Інформація ідентифікуючого характеру – «діяльність» – є імпліцитною у семантиці позначення дії.
До внутрішньої, прихованої, інформації слід віднести також пресупозиції, якими для
іменників даного класу є такі семи: «предметність», «конкретність», «істота», «особа»,
«вік», «стать».
Під час визначення пресупозицій у семантиці іменників аналізованої групи ми
керувалися, перш за все, думкою Ю. Д. Апресяна. Дослідник виводить розрізнення
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між пресупозицією та власне значенням слова, що виявляється, зокрема, в різній реакції на заперечення: під дію заперечення потрапляє значення, а не пресупозиція. Але
Ю.Д.Апресян зауважує, що поняття пресупозиції не є достатнім: «у деяких випадках під
пресупозиціями розуміють ті елементи тлумачення, які описують оцінку позначуваної
словом ситуації одним із її учасників або суб’єктів мовлення» [3: 29]. Такі елементи
тлумачення в сучасній семантиці називають іноді модальною рамкою висловлювання
й інтерпретують як особливий семантичний об’єкт, який допомагає мовцеві висловити
своє ставлення до певної ситуації, події, оцінити її.
Дж. Лаков і О. Дюкро під поняттям пресупозиції розуміли «фонд спільних знань»
співрозмовників, їхню «попередню домовленість» [4]. Ноель Мулуд називав це явище
«вихідною домовленістю учасників комунікації» [5].
Розглядаючи пресупозиції як «фонд спільних знань» носіїв мови, до них можна віднести й відбитки духовного життя українців, такі як схвалення або засудження деяких
дій, певного ставлення до діячів, пов’язані із відображенням у назвах діячів духовних
ідеалів українського народу, його прагнень, бажань, сподівань – усього того, що охоплює
світосприйняття народу, його самосвідомість, орієнтацію у світі, ментальність, і, отже,
складає поняття української національної ідеї, формованої упродовж століть.
Тема пресупозицій висвітлювалась у роботах таких закордонних учених, як: Г. Фреге, Дж. Лаков, О. Дюкро, Ф.Кіфер, Ч.Філмор, Н.Хомський, Р. Карнап, Н. Мулуд та ін.
У вітчизняному мовознавстві проблема пресупозицій досліджувалась такими видатними вченими, як: М.Г.Комлєв, Ю.Д.Апресян, О.В.Падучева, Н.Д.Арутюнова та ін.
Серед різних підходів до розуміння поняття пресупозиції нами було взято за основу
підхід Ю.Д.Апресяна, як один із можливих. Наше розуміння поняття пресупозицій базується на узагальненій позиції різних дослідників, за якою до семантичних пресупозицій
ми відносимо 3 типи семантичних елементів:
1. елементи енциклопедичного знання, що за жодних умов не можуть входити ані до
опису сполучуваності слів, ані до тлумачення їх лексичних значень;
2. елементи, що можуть входити безпосередньо до тлумачення, але не до опису
сполучуваності;
3. елементи, що можуть входити швидше до опису сполучуваності слова, ніж до
тлумачення його значення [6].
Отже, з огляду на ці узагальнені нами правила, стає зрозумілим виділення нами раніше названих пресупозицій:
1. предметність
2. конкретність
3. істота
4. особа;
5. вік (дорослість);
6. стать (чоловіча).
Але певна частина досліджених прикладів має, крім зазначених інтегральних сем,
також яскраво виражену оцінну семантику, що повністю розкривається в контексті.
Для іменників, що дають оцінку явищу, предмету чи особі, семантичні пресупозиції
є невід’ємною складовою частиною їх значення і становлять собою переважно «фонд
спільних знань» носіїв мови.
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За відсутності повніших нових видань тлумачних словників української мови, суцільна
вибірка іменників-назв діячів здійснювалась за словниковими статтями «Словника української мови» в 11 томах на підставі спільної ознаки «характер занять, виконання дії», що є семантичним інваріантом усіх одиниць досліджуваного класу. Усього було опрацьовано 2700
слів названої групи, з яких зафіксований у словнику варіант жіночого роду, утворений за
допомогою суфіксів жіночого роду на позначення діячів (-к(а), -иц(я), -ниц(я)) мають лише
34% досліджуваних назв, а 2% іменників жіночого роду взагалі не мають співвіднесення
з іменниками чоловічого роду (наприклад, породженниця, полоскальниця, помийниця), що
можна, очевидно, пояснити наявністю у менталітеті народу усталеного поділу професій
на суто «жіночі» та «чоловічі» із перевагою «чоловічих», оскільки жінці у світогляді
українського народу завжди відводилась роль берегині домашнього вогнища, господарки
дому, вихователя дітей, тоді як чоловік повинен був мати якусь професію, щоб утримувати
свою родину, а тому сема «чоловіча стать» є пресупозицією для більшості, але не для всіх
аґентивних іменників української мови.
Зупинимося на найбільш цікавих прикладах.
Певний відсоток назв – 11% – складають назви осіб, спільні для іменників чоловічого і жіночого родів. Вони утворені, переважно, за допомогою суфіксів іншомовного
походження (-ор, -итор, -ер) – наприклад, дегустатор, інформатор, репетитор, тренер,
інженер і складають порівняно новий шар запозиченої лексики, для якої звичайним є
чоловічий рід, а належність до жіночого роду визначається контекстом.
17% назв мають яскраво виражену пресупозицію негативного ставлення народу до
діячів, названих іменниками типу гріховодник, перекручувач, двоєженець, торохтій,
ґвалтівник, дворушник, гонорарник, торохтій тощо. Очевидно, що негативна оцінка,
наявна у названих та подібних до них іменниках розглянутої групи, багато в чому
залежить від семантики твірних основ наведених іменників. Так, для іменників типу
поневолювач, гонитель, гнобитель, полонитель, пригноблювач, русифікатор наявність
пресупозиції негативного ставлення зумовлюється історичними обставинами формування
незалежності українського народу, віддзеркалюючи загальнолюдські прагнення свободи,
справедливості, звільнення від усяких форм експлуатації і гніту, посилені багатовіковим
потерпанням народу України від різноманітних загарбників та завойовників. Цю тезу
можна підтвердити словами Н.Григоріїва про те, що політичними ідеалами українського
народу є «свобода як особи, так і всіх суспільних гуртувань: родин, товариств, партій,
класів, націй; рівноправність і демократія» [7: 446].
В іменниках типу перекручувач, торохтій, політикан, горлоріз, грабіжник, гуляка, дезертир, п’яниця, руйнівник, розтратник, розбещувач, розбійник наявність пресупозиції
негативного ставлення до суб’єкта дії можна пояснити через виконання особою дії, що
не є нормою в суспільстві, порушує пріоритети загальнонаціонального та загальнолюдського характеру, зводить нанівець такі соціально значущі цінності як повага до громадської думки, моральних приписів, свідомість людини як члена суспільства.
І лише 1% назв мають яскраво виражену пресупозицію позитивного ставлення до
суб’єкта дії, наприклад, поліпшувач, покровитель, годувальник, дбайливець, піклувальник,
опікун, рятівник, просвітник, розрадник, цілитель, лікар, проводир, рекордист, помічник, знахар, грамотій (в останньому слові наявна також певна іронія). Така пресупозиція,
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знову ж таки, є наслідком словотвору іменників і пов’язана із значенням твірних основ,
що називають дію, спрямовану на покращення життя особистості у суспільстві вільних
індивідів, які допомагають один одному, намагаючись створити краще життя не лише
для себе, а й для усіх членів спільноти – риса національного характеру українців, яку
Ю.Липа називає «свідомістю про те, що служиться спільно чомусь ліпшому» [8: 437].
Таким чином, провівши аналіз іменників-назв діячів в українській мові, можна
впевнено робити висновки про те, що мова (як одна з основних ознак нації) є виразником менталітету народу, який виявляється, зокрема, у наявності пресупозицій схвалення чи несхвалення дії, виконуваної суб‘єктом, відповідності цієї дії загальноприйнятим нормам у суспільстві.
Перевагу іменників із пресупозицією засудження можна пояснити за допомогою поняття аксіологічної шкали, нормою на якій є, переважно, позитивна оцінка, через що
увага акцентується частіше на тих діях, що виходять за межі норми, тобто є негативними.
Наявність пресупозиції негативного ставлення, на нашу думку, випливає із світобачення українського народу, сприйняття ним роду занять людини як основного показника її
життя, характеру, а тому стає видимою лише для тих, хто досить добре володіє українською мовою, щоб «зануритись у світ цінностей народу» [9], зрозуміти, від яких дієслів
утворено іменники цієї підгрупи; і має певний фонд знань про ментальність українського
народу, який засуджує слабкодухість чоловіків, злодіяння, поневолення людей, завдання
шкоди собі та іншим, гаяння часу, високо підносить людську особистість, що «робить
українця ворогом сліпих авторитетів» [10], а також наділяє «енергією мужеськости, згармонізованої з жіночим первнем і підпорядкованим родині» [10].
Отже, з наведених прикладів видно, що у семантичних пресупозиціях українських
іменників-назв діячів чітко простежуються ознаки української національної ідеї, і, з
огляду на це, досить важливо апелювати до мови, аби звернутися й до національної свідомості українців, примусити їх відроджувати свою націю, користуючись глибинними
й природніми прагненнями, моральними приписами, закладеними у свідомості нації і
відбитими у її мові.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЛЕСНОЕ УГОДЬЕ» В РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
ДОНАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА
У статті в рамках тематичної групи розглянуто семантичні особливості
складених найменувань із загальним значенням «лісне угіддя» в російській писемності
донаціонального періоду.
Ключові слова: складене найменування, тематична група, термінована модель.
In the article semantic peculiarities of compound nominations meaning «forest» in Russian
written language during pre-national period are examined within the limits of a thematic group.
Key words: compound nomination, thematic group, terminological model.
В современном и историческом языкознании остаются актуальными проблемы,
связанные с систематизацией лексики того или иного языка, при описании которой
лингвисты обращаются к вопросу об отдельных микросистемах лексических единиц.
Рассмотрение лексики в тематическом аспекте позволяет выяснить объем семантического значения слова; диахронический подход к изучению тематической группы наименований помогает расширить культурологические представления о жизни народа –
носителя языка.
Как известно, связи слов, объединяемых в тематическую группу, проявляются в сочетании с другими словами. Еще М. М. Покровский в «Семасиологических исследованиях…» отмечал, что «слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью,
но соединяются в нашей душе, независимо от нашего сознания, в различные группы,
причем основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность
по основному значению…такие слова имеют сходные или параллельные семасиологические изменения и в своей истории влияют одно на другое…употребляются в сходных синтаксических сочетаниях» [3: 211].
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Цель данной статьи – рассмотреть семантические особенности составных наименований (двусоставных номинаций) с общим значением «лесное угодье» в русской
письменности XI-XVII вв.
Составное наименование воспроизводится в речи как неделимая номинативная
единица, обладающая целостным смыслом, который мотивирован значением объединяемых слов (А.А. Буров, А.Н. Кожин, Т.П. Чепкова, Ю. П. Солодуб).
В настоящем исследовании критерием отбора тематической группы «лесные угодья» послужило наличие у двусоставных номинаций семантического признака «земельный участок на территории леса, приносящий доход владельцу». Следует отметить, что в актовой письменности указанного периода рассматриваемые наименования
являлись терминами сельскохозяйственных угодий.
Стержневым компонентом отобранных сочетаний является общеславянское слово
«лес», сохраняющее свое первоначальное значение «деревья; пространство, обильно
поросшее деревьями» [6 (2: 485)].
Впервые лексема лҍсъ упоминается в Житии преподобного отца Феодосия, игумена Печерского, написанном черноризцем Нестором, до 1093 г.: И водоу нос« и дръва
из лҍса на сво~ю плещю [5 (2: 75)]. Материалы Г.Е. Кочина фиксируют данную лексическую единицу с семантикой «строевой и дровяной лес; угодье» [2: 170], которая
отмечается в русской письменности с XIII в.: въжага« и чюжь лҍсъ. и сҍкыи дрова о(т)
него. в соугоубиноу повиненъность (Зс 1280, 339 в).
В памятниках деловой письменности XVI-XVII вв. широко распространены
адъективно-субстантивные модели составных наименований, где в качестве стержневого
слова выступает лҍсъ с семантикой «лес, заросли, кустарник». Адъективный компонент
в данных словосочетаниях служит определением видов леса по различным признакам.
К составным наименованиям, объединенным по признаку смежности с каким-либо
объектом, относятся именные сочетания лҍсъ озерникъ («рядом с озером»), лҍсъ болото («на болоте»). Так, в Московских писцовых книгах отмечено: Къ селцу къ Петрову
лҍсу озерника 5 четьи (Кн. п. Моск. 2, 132. 1540 г.)… Да лҍсу пашенного болотного во
всҍхъ трехъ полҍхъ на 15 четьи (там же, 51.).
Особо следует отметить широкое распространение в актовой письменности указанного периода модели лес раменье (раменный), возникшей в результате объединения
специальных наименований угодий лес и раменье «заброшенная пашня», которая бытовала с семантикой «густой, труднопроходимый лес, выросший на заброшенной пашне»: лҍсу пашенного семдесят четыре чети, да непашенного лҍсу тритцать четвертеи,
да лҍсу ж раменного в длину на полверсты (А.гражд.распр. 1, 335. 1632 г.); Пустошь,
что бывалъ Никола на Вилешеме…пашенные середние и худые земли и раменного
лесу в разных мҍстахъ 45 десятинъ, а четвертною пашнею 90 чети (там же). В данном
случае конкретизатор раменный характеризует разновидность лесного угодья по признаку «густой», независимо от происхождения и протяженности.
По признаку состава древесных пород можно выделить субстантивные бинарные
наименования с общим значением «лесное угодье» лҍсъ боръ (хвойный), лҍсъ дуброва
(лиственный), лҍсъ кустарь (кустарниковый), лҍсъ черный (лиственный), лҍсъ роща
(небольшой молодой лес).
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Так, терминомодели лҍсъ дуброва, лҍсъ черный объединяет сема «лиственный».
Однако рассматриваемые лексические сочетания не являются синонимичными. В материалах Словаря XI-XVII вв. составной термин лҍсъ черный зафиксирован с семантикой
«лес лиственный»: А угодья к тем деревням в озере в Котопине 2 участка… Да у Пятых
ж поместей промеж их деревень лес черной постарше к их деревням (Писц. кн. Новг з.
5, л.418 об. 1550 г.). В.И. Даль отмечает термин «чернолесье» с указанной семантикой,
возникший в результате процесса компрессии двухсловных наименований в односложное (черный лес=чернолесье) [1(4: 980]. Можно предположить, что данный составной
термин возник в результате метафорического переноса названия по признаку качества
почвы (чернозем), на которой произрастает лиственный лес. Отсюда следует, что атрибутивный компонент черный данного составного наименования уточняет значение стержневого компонента лҍсъ, указывая на состав древесных пород (лиственных).
В деловой письменности XVI-XVII вв. лесъ черный с указанной выше семантикой
противостоит лесу бору «участок леса с произрастающими на нем хвойными деревьями», лҍсу кустарю «участок леса с кустарниковой растительностью» по признаку
состава древесных пород, на что указывают зависимые субстантивные компоненты
данных наименований: За Романом за Михайловым…лесу кустарю по болоту 2 десетины… (Писц. мат. Яросл. у. XVI в. 223, л. 342. 1568-1569 гг.); За Осипом за Никитиным
сыном Ершовского… лесу бору 5 десетин (там же); А будет на межеванье тех дворцовых сел…и со крестьяны их в землях… бортничьих и в черных лесах… и во всяких
угодьях… (АПД № 74, л.2, с. 285. 1680 г.).
Словосочетание лес дубровный в указанный исторический период употреблялся в
значении «вторичный лиственный лес (на заброшенной пашне)». Так, в Рязанских писцовых книгах 1629 г. отмечено: Лҍсъ дубровный въ ево поляхъ съ помҍщикомъ зъ Григорьемъ Подымовымъ вопчҍ [4 (4: 371)]. Семантическая спаянность элементов в составе
данного наименования указывает не только на состав древесных пород (лиственных), но
и на актуализацию периферийного компонента значения – повторного произрастания.
В бинарном наименовании лҍсъ роща зависимый компонент актуализирует дополнительное значение «молодой лес», в результате чего можно уточнить семантику рассматриваемого словосочетания как «небольшое лесное угодье с преимущественно лиственными молодыми деревьями»: И всего за Овдотьею лесу рощи 3 десетины (Писц.
мат. Яросл. у. л. 198).
По характеру использования лесных угодий можно выделить адъективные сочетания лҍсъ пашенный, лҍсъ непашенный. Лес, выросший по старой пашне или непригодный для расчистки под пашню, называли непашенным. Так, в Писцовых документах 1627 г. находим: А сенные покосы и лҍса пашенные и непашенные мҍрити
въ десятины жъ [4 (8: 210)].
Следует отметить, что в памятниках письменности донационального периода зафиксированы трехкомпонентные модели лҍсъ роща непашенный, лҍсъ роща пашенная,
в которых адъективные компоненты указывают на обрабатываемость (необработанность) угодья, что позволяет нам классифицировать данные наименования по признаку освоенности сельскохозяйственного объекта: За Романом за Михайловым…лесу
кустарю по болоту 2 десетины…лесу рощи пашенный 3 десетины, а непашенного 2
десетины (Писц. мат. Яросл. у. XVI в. № 65, л. 61 1568-1569 гг.).
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В великорусской актовой письменности XV-XVII вв. широко распространена терминированная модель лҍсъ ҍзовый в значении «участок леса, отведенный для строительства и ремонта еза»: Велелъ имъ въ Милобудицахъ и на Словенке, и на Иванове Бору и
на Берескомъ в черныхъ лесҍхъ, а не въ ҍзовыхъ усҍчи хоромново лҍсу и тесу утесати и
скалъ снятии въ черныхъ лесҍхъ, а не въ ҍзовыхъ безъявочно, который лҍсъ к ҍзомъ не
приписанъ (Арх. Стр.1, 208. 1559 г.).
Терминологическое сочетание лҍсъ бортный является промысловым угодьем, на что
указывает адъективный компонент «бортный»: Которые угодные бортные леса преж
сего были на оброке (АПД 4 №35, 1685 г. л.247, с. 249).
Наши материалы позволяют отнести, кроме указанного наименования, к промысловым угодьям двусоставную номинацию лҍсъ островъ, в которой зависимый компонент
актуализирует периферийное значение «небольшой отдельный лес»: За рҍкою за Окою
сҍнные покосы и лҍсъ островъ Махинъ (Ряз. п. кн. 2, 733. 1629 г.). Причем такой лес мог
находиться среди поля: У той же деревни великого князя заповҍдной лҍсъ островъ Телятники межъ поль… 3 десетины (Кн.п. Моск., 2, 361. XVI в.).
Следует отметить активное функционирование терминомоделей лес княж(ий), лес
монастырский, в которых конкретизатор служит уточнением принадлежности угодья:
направе земля и луги и лес княж Иванова вотчина Федоровича Мстисловского деревни
Татаринова…(Писц. мат. Яросл. у. XVI в., л. 141, с. 116); Сҍкли де лҍсъ всякои дрова и
бревна, и столбы въ их монастырском ободном лҍсу въ ихъ рощи (там же).
Таким образом, семантический центр рассмотренных составных наименований смещен в сторону зависимого компонента, который указывает на виды лесных угодий по характеру рельефа и почвы, по составу древесных пород, по характеру их использования, а
также по признаку принадлежности.
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(Харьков, Украина)

НОМИНАТИВНЫЕ И ИНФИНИТИВНЫЕ РЯДЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
У статті описано номінативні та інфінітивні ряди як особливий індикатор інтертекстуальності. Аналізується інтертекстуальний потенціал цих конструкцій у зв’язку із
їхньою граматичною природою. Наводяться приклади поетичних творів, де номінативні
та інфінітивні ряди є сигналами інтертекстуальності, з відповідними коментарями.
Ключові слова: інтертекстуальність, номінативний та інфінітивний ряд, передтекст, вторинний текст, сигнал інтертекстуальності.
The article deals with the specific intertextual potential of nominative and infinitive chains.
The grammatical nature of the constructions being analyzed is described in connection with
their functioning as the indicators of intertextuality in the derivative texts.
Key words: intertextuality, nominative and infinitive chains, original text, derivative text,
intertextuality indicator.
Феномен интертекстуальности достаточно подробно описан представителями
различных научных школ и направлений. Анализ современных исследований показывает
существование двух представлений этого понятия – широкого и узкого. Широкое
представление базируется на теории полифонии М.М. Бахтина. Интертекстуальность в
широком смысле рассматривается как универсальное свойство текста. Подразумевается
понимание всякого текста как интертекста (см. об этом, напр., [1: 89-90]). В узком
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понимании термина интертекстуальность выступает «как текстовая категория и
особое качество определенных текстов, взаимодействующих в плане содержания и
выражения с иными текстовыми целыми или их фрагментами» [2: 14]. Как критерий
текстуальности, интертекстуальность обусловливает «воспроизводимость в конкретном
текстовом экземпляре инвариантных текстообразующих признаков, определяемых
моделью его текстопостроения и – восприятия, -- типом/жанром текста» (там же).
Существенным дополнением к теории интертекстуальности является концепция К.
Штирле. Ученый выделяет, с одной стороны, универсальную интертекстуальность,
позволяющую соотносить практически каждый текст с другим существующим, а с другой
стороны – собственно «привилегированную» актуализированную интертекстуальность.
При этом один текст содержит конкретные и явные отсылки к отдельно взятым текстам
(или их группам) и/или лежащим в их основе смысловым кодам. Эта теоретическая
основа позволяет говорить об интертекстуальности в узком смысле, в том случае, когда
автор «намеренно тематизирует взаимодействие между текстами», а также при помощи
специальных формальных средств обнажает его для читателя. Здесь речь идет о «намеренно
маркированной интертекстуальности». Предполагается, что не только сам автор намеренно
и осознанно включает в свой текст фрагменты предтекстов, но и адресат верно определяет
авторскую интенцию и воспринимает текст в его диалогической соотнесенности.
Необходимым условием такого взаимодействия между автором и адресатом является
«интертекстуальное сознание» обеих сторон. В некоторых случаях автор вербализирует
в тексте ожидаемую активную позицию читателя по отношению к своему произведению,
подчеркивает открытость текста для читательского сотворчества. Например, у нашего
современника поэта Владимира Шагина читаем:
Осилив пару сотен строк,
Зевнешь: от Шагина до Блока
Не два шага и не два блока.
Как жаль, что рано умер Блок.
А я вот «жив» (тут закавычено).
А ты читай – тебе назначено
Довычеркнуть, что недовычеркнул.
Оно и писано-то начерно.
			
Шагин В.
Словосочетание «писано начерно» подчеркивает нарочитую незавершенность стихотворения и всех стихотворений сборника, поскольку поэт высказывает эту мысль в
первом стихотворении сборника. Акцентируется открытость текстов для нового прочтения и переосмысления.
Сюзанна Хольтиус вводит понятие «интертекстуальной диспозиции», которое означает наличие в тексте определенных сигналов или индикаторов, способных мотивировать реципиента к поиску связей данного текста с иными (см. об этом: [2: 14]).
В этой связи интересным представляется еще одно стихотворение В. Шагина, которое так же входит в сборник «Консервы ощущений» (2005).
Процитируем первые три строфы стихотворения «Девочке Карине»:
186

В тысячецветии и воплях,
И дуновеньях Сквозняка
Полуволшебный женский облик
То исчезал, то возникал.
Забытый шарм, почти старинный,
Какой уже искоренен.
И взгляд исполнен укоризны
Иных миров, иных времен.
Здесь суета, здесь пьют стаканами,
А кто не квелый – из горлА.
Она проходит между пьяными…
Но кто ты, клевая герла?
			
Шагин В.
В приведенном примере сигналами интертекстуальности являются следующие
языковые единицы: женский облик, взгляд, пьют стаканами, она проходит между
пьяными. Эти сигналы отсылают читателя к стихотворению А. Блока «Незнакомка». Сравним: у Блока – «Девичий стан….в туманном движется окне»; «И очи синие бездонные…»;
«И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен». Строка «Она проходит
между пьяными» практически представляет собой цитату предтекста (ср.: «И медленно
пройдя меж пьяными»). А строка «Но кто ты, клевая герла?» перекликается с названием
блоковского стихотворения «Незнакомка». Таким способом поэт привлекает к диалогу с
читателем великого А. Блока, подвергая сомнению величие собственной поэзии, которую
считает черновиком (см. пример выше: «Оно и писано-то начерно»).
В своем исследовании мы опираемся на определение интертекстуальности, сформулированное Чернявской В.Е. Согласно этому определению, интертекстуальность – это
«наличие одного (или нескольких) предтекстов в другом, а также отношение, возникающее между текстом и его предтекстом (-ами)» [2: 11]. Соответственно, интертекстуальность можно рассматривать как категорию «разгерметизации» и открытости текста,
благодаря которой текст способен вступать в отношения «живого подобия» с другими
текстами (термин Штирле – О.Г.).
В структурно-семиотическом плане это подразумевает соотнесенность между знаковыми
системами, представленными в тексте и предтексте, а также способ, которым один текст актуализирует в своем внутреннем пространстве другой, выражая авторский замысел.
Интертекстуальный потенциал номинативных и инфинитивных рядов представляет
собой предмет для особого рассмотрения. Говоря о способах включения элементов предтекстов во вторичные тексты, филологи уделяют основное внимание цитированию, причем подробно анализируется уровень лексики (напр., работы Рябининой, Шаповаловой,
Ямпольского). Грамматический уровень как маркер межтекстовых связей описан скудно.
Цель нашей работы – описать номинативные и инфинитивные ряды как одно из средств
создания связи между текстами, а также проанализировать их семантический потенциал
в функции сигнала интертекстуальности.
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Инфинитивные и номинативные ряды прочно заняли свое место в поэтическом языке
как составляющие «грамматической ткани» (термин Винокура) лирических текстов. Для
лирики характерным является особый угол зрения, под которым поэт смотрит на мир. «В
поэзии человек живет лицом к лицу с Вечным временем и бесконечностью Мироздания,
со Смертью, с Любовью как метафизическим преодолением бренности бытия, с Богом как
образно-философским осуществлением абсолюта» [3: 12]. Особенностью лирики является
ощутимость присутствия автора, сознание которого «может быть выражено в самых разных
формах – от персонифицированного лирического героя до абстрактного образа поэта,
включенного в классические жанры, и, с другой стороны, до всевозможных «объективных»
сюжетов, персонажей, предметов, зашифровывающих лирического субъекта именно с тем,
чтобы он продолжал сквозь них просвечивать» [4: 5-6]. В лирике пространство и время не
имеют границ. Как указывает Ковтунова И.И., в момент лирического творчества происходит особый диалог с предметом лирического переживания и описания [5: 9].
Лирическое начало стало доминантой поэтического творчества эпохи «серебряного
века». Прецедентные синтаксические конструкции стали неким маркером стихотворчества этого периода. Появляясь в более поздних поэтических текстах, они создают межвременную полифонию в роли значимого сигнала интертекстуальности. Рассмотрим
стихотворение Виктора Сосноры, написанное в конце 80-х:
Февраль. Морозы обобщают
Деянья дум своих и драм.
Не лая, бегает овчарка
по фетровым снегам двора.
А вечерами над снегами
с похмелья на чужом пиру
плывет иголочкой в стакане
веселый нищий ко двору.
Достать чернил и веселиться
у фортепьяновых костей.
Еще прекрасна Василиса,
еще бессмертен царь Кощей.
			
Соснора В.
В тексте этого стихотворения языковые сигналы интертекстуальности включают в авторский диалог с читателем А. Блока и Б. Пастернака. Номинативное предложение «Февраль», которое открывает первую строфу стихотворения, в сочетании с инфинитивным
предложением, представляющим собой первую строку в последней строфе, практически
полностью цитирует первую строку стихотворения Б. Пастернака «Февраль. Достать
чернил и плакать!». Виктор Соснора намеренно видоизменяет последнее слово «плакать» на «веселиться», тем самым вступая в спор с Пастернаком о творческом предназначении. Основная тема стихотворения Сосноры – вневременность, нескончаемость
поэзии, ее торжество над физической реальностью. В лирическом пространстве этого
текста встречаются в диалоге эпоха, которой автор принадлежит физически, эпоха «сере188

бряного века» и вымышленное сказочное «далеко». Помимо интертекстуальных сигналов, отсылающих читателя к творчеству Пастернака, «серебряный век» актуализируется
при помощи перекличек с лирикой Блока. Сравним пятую строфу «Незнакомки» Блока и
предпоследнюю строфу стихотворения Сосноры:
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.
				
Блок А.
У Блока – «И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен», а у Сосноры –
«А вечерами……плывет иголчкой в стакане веселый нищий ко двору». Кроме того, значимым
является использование нашим современником рифмы «Незнакомки» Блока.
Метафизическая тематика стихотворения становится ощутимой благодаря актуализации символистских мотивов, что достигается автором, в частности, посредством
включенности в ткань текста цитаты из Пастернака «Достать чернил и плакать!». Это
инфинитивное предложение ассоциативно связано для читателя, знакомого с русской
поэтической классикой, с целым инфинитивным рядом, который играет важную структуро- и смыслообразующую роль в стихотворении Б. Пастернака:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
				
Пастернак Б.
Нарушение ожидания читателя, который помнит пастернаковское «Достать чернил
и плакать», а вместо знакомого «плакать» получает новый вариант «веселиться»,
усиливает на сознательно-психологическом уровне семантику кульминационной строфы
стихотворения Сосноры.
Можно сказать, что в рассмотренном примере актуализированный инфинитивный
ряд в качестве языкового сигнала интертекстуальности представляет собой необходимый
компонент создания бергсоновского «веера прошлых лет», о котором писал Мандельштам
в статье «О природе слова». Более того, в данном случае речь может идти о «веере эпох».
Акцентируется исключительно внутренняя связь явлений. Как замечает Мандельштам: «Эту
связь он (Бергсон – Г.О.) освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом,
связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть
во времени, но в то же время он поддается разумному свертыванию» (цит. по: [6: 167]).
Думается, подобную функцию способны выполнять как инфинитивные, так и
номинативные ряды в качестве интертекстуальных сигналов. В следующем примере
наблюдается пространственно-временное наложение и взаимопроникновение Прошлого
и Настоящего:
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Все было: фонарь, аптека,
улица, поцелуй,
фонтан, самозванство, Мнишек,
Евгений и ночь Невы,
лунатик и револьверы,
гений и ревность рук,
друзья с двойными глазами,
туман от ума у нас,
Сальери ошибся бокалом,
все в сердце: завтра, любовь…
Как праздно любить мертвых!
Как поздно любить живых!
			
Соснора В.
Здесь мы видим номинативный ряд: «фонарь, аптека, улица, поцелуй», который
актуализирует в сознании читателя стихотворение Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Таким способом в тексте возникает образ Петербурга Блока и Сосноры, начала
и конца 20 века, что задает лейтмотив безысходности. Следует обратить внимание,
что значимым является не только лексическое наполнение номинативного ряда, но
сама грамматическая форма ряда в качестве экспрессивного элемента. Виктор Соснора включает в свой текст именно номинативный ряд, а не отдельные лексемы «ночь»,
«улица», «фонарь», «аптека». Этот прием подкрепляется формированием своего собственного номинативного ряда в рассматриваемом стихотворении: «фонарь – аптека
– улица – поцелуй – фонтан – самозванство – Мнишек – Евгений – ночь Невы – лунатик – револьверы – гений – ревность рук – друзья – туман – завтра – любовь». Другие составляющие номинативного ряда из текста Сосноры (помимо аллюзии на Блока) усиливают петербургскую тему предательства – любви – утраты. Инфинитивный
вертикальный ряд «любить мертвых – любить живых», замыкающий стихотворение,
содержит основную идею стихотворения.
Номинативные и инфинитивные ряды могут создавать интертекстуальную перекличку
не только между разными эпохами, но и между поэтами-представителями одной эпохи.
Эти языковые конструкции материализуют диалог между поэтами. Так происходит в стихотворении Анны Ахматовой, которая вступает в диалог с Александром Блоком:
Опять проходит полонез Шопена…,
Состарившийся Дон – Жуан
И вновь помолодевший Фауст
Столкнулись у моих дверей…
Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
			
Ахматова А.
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Блок прямо не назван в стихотворении как собеседник, к которому обращается
поэтесса. Но известный номинативный ряд, актуализированный в стихотворении
посредством цитирования первых двух его членов «фонарь, аптека…», указывает без
всяких сомнений на автора классического текста символистской поэзии. Наложение
на семантику стихотворения Ахматовой семантики стихотворения Блока рождает
в сознании читателя особенное восприятие реальности. А именно: понимание
цикличности бытия.
Следует еще раз подчеркнуть, что аллюзия с известными поэтическими текстами
создается именно при помощи включения во вторичный текст всей конструкции
в целом. То есть цитируются не просто лексемы – члены ряда, заимствуется сама
синтаксическая форма номинативного или инфинитивного ряда.
Именно синтаксическая форма ряда (номинативных или инфинитивных
предикативных единиц) в силу своей особой грамматической природы является ярким
индикатором интертекстуальности. В обыденной речи инфинитивные и номинативные
предложения, а тем более их ряды практически не представлены. Их употребление в
тексте является необычным для адресата, а потому – запоминающимся. Кроме того,
не выражающие личных и временных грамматических значений, номинативные и
инфинитивные ряды легко встраиваются в лирический текст.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что номинативные и
инфинитивные ряды обладают интертекстуальным потенциалом и способны выступать
во вторичных текстах индикаторами предтекстов. Сигналом интертекстуальности, на
наш взгляд, является особый структурно- семантический комплекс – номинативный
или инфинитивный ряд, а не только отдельные лексемы, входящие в него как
предикативные члены.
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НОМІНАТИВНІ ОДИНИЦІ З НУМЕРАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ:
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
(на матеріалі сучасної англійської мови)
У статі розглядаються семантичні і номінативні характеристики англомовних
одиниць з нумеральним компонентом, які позначають соціокультурні реалії англосаксонської спільноти. Семантичний аналіз має за мету виокремлення тематичних груп
цих одиниць. Аналіз їх номінативних особливостей передбачає визначення функції, виконуваної у їх складі числівником.
Ключові слова: номінативні одиниці з нумеральним компонентом, екзотизм, соціокультурне значення, мовна картина світу, номінативна функція числівника.
This paper considers semantic and nominative properties of English expressions with a
numerical element that denote socio-cultural realities of Anglo-Saxon community. The semantic
analysis aims at establishing thematic groups of these expressions. The analysis of their nominative
properties exposes the functions of numerals as a major constitutive part of such linguistic units.
Key words: naming unit with a numerical element, exoticism, socio-cultural meaning,
linguistic model of the world, nominative function of numerals.
За висловом В. фон Гумбольдта, «мова тісно переплетена з духовним розвитком
людства і супроводжує його на кожному ступені його локального прогресу чи регресу,
відображаючи у собі кожну стадію культури» (див. [1]). Духовна сила людства проявляється як «дух народу», який має тісний зв’язок із мовою: мова є зовнішнім проявом духу
народу. Із самого початку мова породжується не лише зовнішньою необхідністю спілкування, а й внутрішніми потребами людства, що лежать у самій природі людського духу
[2]. Сьогодні у мовознавстві здійснюється чимала кількість досліджень, які ставлять за
мету розгляд мови у її нерозривній єдності з культурою. Такі дослідження є насамперед
релевантними на перетині етносемантики і теорії номінації.
Етносемантика виходить із того, що культура як сукупність духовних цінностей, поглядів, знань у кожного народу є унікальною. Про це свідчить аналіз значень номінативних одиниць, що позначають ідіоетнічні реалії. Такі одиниці відомі як екзотизми,
або безеквівалентна лексика [3]. Наприклад, словами, що позначають поняття, присутні
лише в українській культурі, є парубок, гай, левада, барвінок тощо; для народів Середньої Азії такими безеквівалентними одиницями є піала, чайхана, кишлак, арик тощо;
для народів Кавказу – джигіт, кунак, аул, сакля, чинара тощо. Переклад екзотизмів на
іншу мову супроводжується, як правило, тлумаченням, наприклад, піала (від перського
пійале) «посуд для пиття у вигляді невеликої чаші напівсферичної чи усічено-конічної
форми (зручної для обхвату пальцями), яка розширюється доверху, на низькому піддоні,
без ручок» [БСЭ]. Безеквівалентні номінативні одиниці (НО) входять до складу мовної
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картини світу. Мовна картина світу – це відображений мовними засобами образ реальності, модель оточуючої дійсності, зафіксована у мові [4]. Сучасне уявлення про мовну
картину світу міститься у роботах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнової, А.Вежбицької, О.С.
Кубрякової та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних учених (див. [4]). Як зазначає
О.С.Кубрякова, мова – не просто дзеркало світу, вона фіксує не лише те, що ми сприймаємо, а й те, що ми осмислюємо, усвідомлюємо, інтерпретуємо [5]. Іншими словами, мова
відображає певний спосіб сприйняття й організації (концептуалізації) світу. На думку
Ю.Д. Апресяна, притаманний певній мові спосіб концептуалізації дійсності є частково універсальним, а частково національно-специфічним, тобто носії різних мов можуть
бачити світ по-різному [4]. Аналіз особливостей створення безеквівалентних номінативних одиниць сприяє з’ясуванню особливостей світобачення іншого народу, що сьогодні, у період міжкультурної інтеграції, є особливо актуальним. Нашу роботу присвячено
аналізу окремих аспектів утворення англомовних номінативних одиниць, що називають
ідіоетнічні соціокультурні реалії.
Об’єктом дослідження є культурноспецифічні номінативні одиниці з нумеральним
компонентом (КНОНК). Предметом дослідження є типологія соціокультурних реалій,
позначених КНОНК, та особливості їх номінації. Матеріал дослідження представлений
120 КНОНК, відібраними з 7 автентичних англомовних словників.
Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, КНОНК можуть позначати:
● історичні реалії, до яких відносяться
(а) історичні події, наприклад, Fourth of July n ‘July 4, Independence Day, a holiday
which commemorates adoption of the Declaration of Independence on July 4. 1776’ (4-те липня, День незалежності – свято, яким відзначають прийняття Декларації про незалежність
4-го липня 1776 р.) [RHD]; the Fifteen n ‘the Jacobite rebellion which occurred in 1715 in
Scotland and Northern England’ (повстання якобітів, яке відбулося у 1715 р. у Шотландії
та Північній Англії) [LG]; First Americans n ‘American Indians who inhabited The North
America before colonization’ (перші американці – американські індіанці, які населяли Північну Америку до європейської колонізації)’ [LG];
(б) історичні документи, наприклад, First Amendment n ‘amendment to the Constitution
of the USA which guarantees civil liberties’ (Перша поправка – поправка до Конституції
США, яка гарантує громадянські свободи) [LG]; The Fourteen Points n ‘the principles
expounded by President Wilson on January 8, 1918 as war aims of the US’ («Чотирнадцять
пунктів» – умови мирного договору, висунуті США Німеччині вкінці першої світової війни і викладені президентом В. Вілсоном у посланні Конгресу від 8 січня 1918) [RHD];
(в) назви державних установ, наприклад, First Bank of the United States n ‘the first
American bank founded in 1791 and existed up to 1811’ (Перший банк США, який був заснований у 1791 та існував до 1811) [LG]; Second Bank of the United States n ‘the second
American bank founded in 1816 with the functions common to those of the First National
Bank, in 1836 transformed into Pennsylvania Bank’ (Другий банк США, заснований у 1816,
що за функціями був схожий на Перший банк США, у 1836 р. був перетворений у банк
штату Пенсільванія) [LG];
(д) назви територій, наприклад, thirteen n ‘the original thirteen states of the USA’
(перші 13 штатів, з яких складалися США) [OD]; Five-Points n ‘a district in New York’
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(Файв-Поінтс, район Нью-Йорку) [OD]; Five Towns n ‘a district in central England famous
for the manufacture of pottery and china’ (Файв Таунз, місцевість у центральній Англії,
яка охоплює п’ять міст, відомих завдяки виготовленню керамічних виробів і порцеляни)
[RHD]; Seven Pines, also Fair Oaks n ‘a locality in East Virginia, near Richmond, battle 1862’
(Севен Пайнз, місцевість у Східній Вірджинії, поряд з Річмондом, де у 1862 р. у період
громадянської війни відбулася битва) [RHD];
● військові реалії, до яких належать
(а) військові підрозділи, наприклад, the Six and Twos n (mil obs) ‘the 62nd of Foot, later
the Wiltshire Regt’ (62-й піхотний полк, пізніша назва – Уілтшірський полк) [DAS]; the
Seven and Sixpence n (mil obs) ‘the 76th Foot (the second Battalion Duke of Wellington’s)’ (76й піхотний полк – другий батальйон герцога Веллінгтона) [DAS];
(б) режими військової безпеки, наприклад, A1 security n (mil US) ‘the level of computer
security which requires a system characterized by a mathematical model that can be proven’
(рівень безпеки A1, що вимагає наявності математичної моделі системи, в рамках якої
можливий доказ факту належного захисту) [LG];
(в) військові статути, наприклад, 1-O n ‘a US Selective classification designating a
conscientious objector available for civilian work in the national interest’ (в американській
системі військової служби людина, яка відмовляється від проходження військової служби через ідейні переконання) [RHD];
● звичаї і традиції, наприклад, five-o’clock n (Brit) ‘tea drank at five o’clock p.m.’ (чай,
який п’ють о 17.00) [OD]; fours n pl (Brit) ‘a light meal served in the afternoon esp. to harvest
workers; a short period of rest’ (легкий обід, який зазвичай доставляють робітникам, що
збирають урожай; короткий відпочинок) [WD];
● ігри, наприклад, one-catch-all n (US) ‘a children outdoor game in which one person
should catch (tag) the others’ (дитяча гра, в якій один учасник повинен спіймати решту
учасників) [OD]; seven-a-side n ‘a game or match in rugby football played with seven men on
each side’ (різновид регбі, у якому в кожній команді по 7 гравців) [OD];
● спортивні змагання, наприклад, three-day event n (Brit) ‘a horse riding competition
that takes place for three days’ (триденні змагання – щорічні змагання з кінного триборства) [DCE];
● економічні реалії, наприклад, five-percenter n ‘one that for a fee of 5% helps
businessmen obtain government contracts or do other business with the government (most
common during President Harry S. Truman’s last administration)’ (агент, який забезпечує
клієнту отримання урядового контракту за 5% від його вартості (це явище найчастіше
зустрічалося під час президентства Гаррі С.Трумена) [DAS]; sixty per cent n a ‘usurer’
(лихвар) [DAS];
● танці, наприклад, eightsome reel n ‘a fast Scottish, Irish or American dance, usually
for four couples’ (швидкий шотландський, ірландський чи американський танець для чотирьох пар) [OD];
● реалії освітньої сфери, наприклад, three R’s n ‘reading, writing, and ‘rithmetic regarded
as the fundamentals of education’ (базові шкільні предмети – читання, письмо та арифметика, англійські назви яких починаються на літеру «R») [RHD]; eleven plus n ‘an exam that all
children used to take in Britain at the age of eleven to decide which type of secondary school they
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should go’ (екзамен, який учні Великобританії складають у віці 11 років для того, щоб вирішити, у загальноосвітній школи якого типу навчатися далі) [OAD];
● соціальні реалії, наприклад, Four Hundred n (US) ‘an exclusive association of people
who represent the very best society in this city’ (чотири сотні – вища аристократія міста)
[OD]; first(s) n ‘traditionally Negroes who are the firsts of their race to occupy a given position
of prestige in any American career’ (перші темношкірі американці, які займали високі посади у будь-якій сфері) [DAS].
Утворення мовних одиниць для позначення соціокультурних реалій розглядається в
контексті теорії номінації, основи якої були закладені у роботах багатьох вітчизняних (див.
[6]) та зарубіжних (див. [7]) учених. Одним з ключових понять теорії номінації є поняття ономасіологічної моделі як структури, що поєднує ономасіологічний базис (цільовий
концепт, названий словом), ономасіологічну ознаку (концепт, що характеризує базис) і
предикат-зв’язку, яка демонструє відношення між базисом і ознакою [8]. Соціокультурний
аспект вивчення ономасіологічних процесів полягає у виявленні особливостей створення
номінативних одиниць, які позначають реалії, притаманні певній культурі.
Досліджувані нами КНОНК є одиницями, в яких до складу ономасіологічної ознаки
входить число. Як зазначає С.А. Жаботинська, імені числа притаманні чотири номінативні функції: воно може позначати індекс окремої частини (book 3), порядкове місце
частини у сукцесії подібних частин (book 3, the third book), кількість таких частин (3
books) і градуйовану інтенсивність ознаки (third-rate book) [9]. Ці номінативні функції
присутні й в аналізованих КНОНК.
Здатність числівника бути індексом певного об’єкта означає, що числовий знак вживається як ім’я, етикетка для ідентифікації членів певного класу, тобто він функціонально зближується з іменником – власною назвою, наприклад, дівчинка Оля, автобус 5 [9]. В
аналізованих КНОНК числівник зі значенням індексу зустрічається у назвах військових
реалій (наприклад, 1-O n ‘a US Selective classification designating a conscientious objector
available for civilian work in the national interest’).
Числівник у функції місця частини у сукцесії подібних частин вживається для позначення історичних реалій (наприклад, First Americans n ‘American Indians who inhabited
The North America before colonization’), звичаїв і традицій (наприклад, five-o’clock n (Brit)
‘tea drank at five o’clock p.m.’).
Значення кількості частин виявляється у назвах таких реалій, як ігри (наприклад,
one-catch-all n (US) ‘a children outdoor game in which one person should catch (tag) the
others’), спортивні змагання (наприклад, three-day event n (Brit) ‘a horse riding competition
that takes place for three days’), економічні реалії (наприклад, sixty per cent n a ‘usurer’),
танці (наприклад, eightsome reel n ‘a fast Scottish, Irish or American dance, usually for four
couples’), реалії освітньої сфери (наприклад, three R’s n ‘reading, writing, and ‘rithmetic
regarded as the fundamentals of education’), соціальні реалії (наприклад, Four Hundred n
(US) ‘an exclusive association of people who represent the very best society in this city’).
Значення градуйованої інтенсивності ознаки є похідним від двох інших значень –
порядку та кількості. Інтенсивність ознаки, що базується на значенні порядку, тобто
місця частини в сукцесії, визначається за правилом «раніше є краще»; наприклад, місця
у спортивних змаганнях. Інтенсивність ознаки, що спирається на значення кількості,
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визначається за правилом «більше є краще»; наприклад, якість, позначувана терміном
five-star (hotel) є вищою за якість, позначувану термінами three-star або four-star (hotel).
У нашому дослідженні зустрічаються окремі КНОНК зі значенням інтенсивності ознаки, що базується на значенні місця частини в сукцесії (наприклад, first(s) n ‘traditionally
Negroes who are the first of their race to occupy a given position of prestige in any American
career’).
Аналіз фактичного матеріал свідчить про те, що у семантиці аналізованих КНОНК
найчастіше реалізується значення кількості, менш частотним є значення місця частини
у сукцесії подібних частин та значення індексу окремої частини. Значення градуйованої
інтенсивності ознаки присутнє у семантиці поодиноких КНОНК.
Отже, числове ім’я у різних його функціях активно використовується не тільки при
позначенні понять, спільних для культур різних народів, а й при найменуванні соціокультурних реалій, властивих окремим культурним спільнотам. Дослідження номінативних
процесів у соціокультурному ракурсі може внести ясність у розуміння того, як той чи
інший народ сприймає оточуючу дійсність. Це, у свою чергу, сприятиме зняттю міжкультурних бар’єрів та ефективному здійсненню діалогу культур.
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Дутчак Н.М.
(Івано-Франківськ, Україна)

КОНОТАТИВНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСЕМ З
ДЕМІНУТИВНИМИ МАРКЕРАМИ
В статье речь идет о коннотативной структуре и функциях лексем с деминутивными
маркерами. Выделяются два основных пути понимания коннотации: 1) широкое толкование и 2) узкая интерпретация. Коннотативные компоненты семантики образуют
коннотемный потенциал лексем, то есть совокупность потенциальных сем, которые
не всегда имеются в словарно-фиксированных значениях слов, но всегда фиксированные
в сознании вещателя и могут служить основой реализации коннотации. Коннотативная структура деминутивных лексем достаточно разветвлена: она содержит, с одной
стороны, такие компоненты, как эмоциональность, оценночность, экспрессивность, образность, стилистическую окраску, а с другой стороны, включает скрытые фреймовые
структуры социально-политических, морально-этических, этнокультурных понятий
– культурный компонент, уровень знаний, мировоззрение, представление и тому подобное.
Ключевые слова: коннотация, коннотативная структура, коннотативные
компоненты, деминутивные маркеры.
The article tells about the connotational structure and functions of lexemes with diminutive
markers. Two basic ways of understanding of connotation are selected: 1) wide interpretation
and 2) narrow interpretation. Connotational components of semantics form implicational
potential of lexemes, or the amount of potential words, which are not always present in the
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dictionary-fixed meanings of words, but are always fixed in consciousness of speaker and can
serve as the basis of realization of connotation. Connotational structure of diminutive lexemes
is sufficiently wide: it contains, on the one side, such components, as emotionality, evaluation,
expressiveness, vividness, stylistic colouring, and on the other side, includes the hidden frame
structures of socio-political, ethno-cultural concepts – cultural component, level of knowledge,
world view, imagination and so on.
Key words: connotation, connotational structure, connotational components, diminutive
markers
Проблемі розгляду конотативного значення слів приділяється останнім часом багато
уваги. Це зумовлюється тим, що дослідження конотацій є невід’ємною частиною процесу поглибленого опанування мовами. Т. Г. Винокур та Ю. М. Скребнєв розглядають
конотацію як «стилістичне значення», пов’язуючи його із емоційним забарвленням.
Д. М. Шмельов виділяв у конотації, перш за все, «емоційне нашарування», «експресивне
забарвлення», Л. А. Новіков – «емотивне значення», В. І. Шаховський – «емотив». У
цілому спостерігаємо варіативну інтерпретацію конотації, зокрема як атрибут семіотики, як результат фоно-морфо-лексичних і синтаксичних зв’язків між словами, чи то як
додатковий зміст лексеми [1, 50]. У концепції Ш. Балі і Т. Г. Винокур конотація постає
«стилістичним (спів)значенням», в теорії В. К. Харченка осмислюється як «поєднання
найрізноманітніших співзначень», в тлумаченні В. В. Степанова з’являється як «соціальний аспект значення», в роботах Л. Я. Кисельова – як «прагматичне значення», у
В. Г. Гака як «потенційні ознаки», як «емоційне нашарування» визначав Д. М. Шмельов,
як «експресивно маркований компонент» у В. М. Телії, як «додатковий смисл» розглядає
В. А. Маслова тощо.
Виокремлюються два основні шляхи розуміння конотації: 1) широке тлумачення
[Див.: 2] і 2) вузька інтерпретація. У першому випадку конотація постає у вигляді незліченних різновидів, які не підлягають визначенню і важко відмежовуються від прямих денотативних значень [3, 161]. Розширення сфери компетенції конотації за межі
експресивно-емоційно-оцінного значення, охоплення соціально-політичних, моральноетичних, етнографічних та культурних понять детермінує розмаїття різновидів конотації
як «семантичної модифікації значення»: культурний компонент, рівень знань, світогляд,
уявлення тощо [4, 108]. У вузькому розумінні конотативна частина семантики лексем
містить від трьох до п’яти елементів/компонентів, а саме: емоційність (=емотивність),
оцінність, експресивність (=інтенсивність), образність, стилістичне забарвлення.
У вузькому розумінні впливовими на процес утворення конотацій є емоції як фактор
чуттєвості та переживань поруч з асоціаціями. Тут йдеться про емоційну, експресивну та,
деякою мірою, оцінну складову. Це явище зумовлюється тим, що «емоції та оцінки відіграють настільки важливу роль у житті людини та суспільства, що вони стають однією з форм
віддзеркалення дійсності» [5, 80]. Пор.: «Певні емоційно-експресивні, оцінні і т. п. обертони як структурний компонент лексичного значення формуються на основі того сталого
зв’язку у свідомості людини, що говорить, поняття у цілому та того чи іншого почуття,
оцінки, волевиявного реагування, що асоціюється з ним» [6, 103]. Г. Штерн навіть радить
шукати джерела емотивного значення, називаючи його «другорядним», поза межами
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трикутника «суб’єкт – референт – слово», вважавши, що, «оскільки емотивний елемент
відповідає суб’єктивному ставленню, джерела слід шукати у ставленні людини, що говорить або слухає до співрозмовника або до зовнішніх фактів чи обставин» [7, 39].
За твердженням Ю. Найди, «емотивні значення виразів базуються на відношеннях
семантичної одиниці до емотивних відгуків учасників у комунікативному акті» [8, 28], а
значить, будь-яка лексема у певному контексті може набути конотативного значення.
Таким чином, на відміну від основних лексичних значень, конотативні компоненти
семантики утворюють конотемний потенціал лексем, тобто сукупність потенційних сем,
які не завжди наявні у словниково-фіксованих значеннях слів, але завжди фіксовані в свідомості мовця і можуть служити основою реалізації конотації. Вони, як свідчать багато
дослідників і як показує безпосередній аналіз, безпосередньо спрямовані на передачу
національно-культурної специфіки різних мов.
З позицій когнітивної лінгвістики мова як невід’ємна частина пізнання фіксує взаємодію
психічних, культурних та комунікативних фактів і, таким чином, відображає багатоаспектність певної культури. Структура мови є породженням двох важливих факторів: один – внутрішній (тобто розум індивідуального мовця), інший – зовнішній (а саме культура, спільна
з іншими мовцями). Під впливом культури, в якій людина співіснує з іншими мовцями, у
її свідомості формується концептуальна картина світу, під впливом індивідуальної свідомості – мовна. Мовна картина світу – це результат сприйняття світу, який фіксується у мовних одиницях і категоріях: словах, синтаксичних конструкціях, словотвірних нормативах
мови. Зміст мовної картини включає перш за все весь зміст концептуальної моделі світу
і, крім того, власне мовний зміст, який розглядається як «додаткова інформація про світ»
(О. М. Лазарович). Ураховуючи твердження про пов’язаність мови з духовною силою нації
(В. фон Гумбольдт), можна припустити, що в мовній картині світу, частиною якої є конотативні елементи лексичної семантики, знаходить відображення семіотично-концептуальна
система, що є унікальною для окремої мовної спільноти.
Таким чином, світ є презентованим окремій людині через систему логіко-предметних
значень, накладених на сприйняття цього світу. Логіко-предметні значення, що є когнітивним компонентом у загальній структурі лексичного значення, відповідають у мовних картинах світу елементам його концептуальної картини, у тому числі, символам.
Тяжіння до символізації – фундаментальна властивість людського процесу пізнання, яка
пов’язана із самою ідеєю імені (О. Ф. Лосєв) та споконвічним прагненням людини матеріалізувати абстрактні поняття. Щоб матеріалізувати абстракцію у свідомості (індивідуальній або колективній), людство, виділивши в процесі накопичення досвіду сприйняття навколишнього світу найяскравіші ознаки його об’єктів, перетворило ці об’єкти,
зафіксувавши їх образи у свідомості, на певні символи. Відсилаючи в різних ситуаціях
до будь-якої ознаки явища, що зазнає символізації, концептуальний символ, тобто образ, який викликає асоціацію з іншим поняттям, пов’язує об’єкт із необмеженим полем
смислів, з чого випливає, що поле конотативних значень нічим, у принципі, не обмежене,
адже паралельно з процесом концептуальної символізації у свідомості в мові відбувається конотемізація – перехід сем основного значення до розряду конотативних компонентів або поява в конотативному плані лексем додаткових конотем. Так, молодіжний пацифістський рух хіпі, що виник у 60-х роках ХХ сторіччя, обрав для себе символом квітку.
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Надаючи цьому об’єкту навколишньої дійсності певної символізації конкретного явища,
а саме існуванню цього руху, мовці паралельно з концептуальною символізацією засвідчили появу нової конотеми в семантичному полі лексеми квітка (англ. flower): ‘той, що
належить до хіпі’, що породило ряд стійких словосполучень, пов’язаних саме із цим
значенням: flower children (досл. «діти квітів») – хіпі взагалі, flower child (досл. «дитина
квітів») – член угрупування хіпі, flower power (досл. «влада квітів») – підвищення у ЗМІ
інтересу до хіпі. Таким чином, семіотична конотація породжує мовну конотацію.
Асоціативний характер мислення виявляється в мові з різним ступенем узагальнення
й регулярності. Асоціації, що є супутніми для індивідуальних значень слів, є настільки ж реальними та дієвими, як і асоціації, що поєднують слова в лексико-граматичні
класи. Вивчення асоціативних зв’язків слова зорієнтоване на слово в нерозривності
його форм і значень, тобто на слово, що розглядається безвідносно до його полісемії, а
отже – в абстрагуванні від його реального функціонування в мові як окремого лексикосемантичного варіанту. Так, наприклад, прикметник гіркий, який іноді асоціюється в
українській або російській мовах з поняттям «неприємний», породжує конотацію, що
втілюється в досить різнопланових у номінативному плані фразеологічних одиниць різних мов: укр.: гірка доля, гіркий хліб; рос.: горькая правда, горький опыт. Порівняймо з
іншим спектром смислових асоціацій англ. корелята bitter: bitter frost («сильний мороз»),
bitter enemy («запеклий ворог»), bitter sense of shame («болісне відчуття сорому») і т.д.
Таким чином, конотативна структура лексем з демінутивними маркерами є доволі
широкою й експліцитно не реалізованою: незважаючи на демінутивний маркер, така лексема може передавати широкий спектр конотативних значень та аксіологічних оцінок
– від позитивних емоцій (схвалення, співчуття, згоди, задоволення, симпатії, ніжності,
ввічливості тощо) до негативних (несхвалення, іронії, осуду, зневаги, презирства, приниження, фамільярності та ін.). Наведемо приклади окремих функціонувань демінутивів
у публіцистичному тексті. Так, демінутивні одиниці можуть надавати мовленню легкої
іронії, доброзичливої насмішки, подекуди фамільярності: З того часу, як дядечко Фрейд
науково пояснив людині, що світом рухає секс, кожний індивід, слава богу, сприйняв це
на віру та передав іншому [Україна молода. – 1997. – 7 лют. – С. 9]. Іронічність із відтінками доброзичливого ставлення, симпатії закладена і в газетні заголовки Віват народженим у штанцях (про чоловіків) [Голос України. – 1998. – 24 черв. – С. 14], Красунчик
Холодного Яру (про 1000-літній дуб) [Україна молода. – 1999. – 30 груд. – С. 12]. Демінутивно марковані утворення можуть набувати в контексті й пейоративного забарвлення
– від легкої іронії, фамільярності до відвертої зневаги, осуду, презирства, напр.: Я б не
хотів, щоб принаймні в керівному складі були сіренькі люди [Високий замок. – 1998. – 23
жовт. – С. 8]; Заради якогось нещасного нуля-матросика, хай навіть і помноженого
на 118, не варто президентові переривати свій відпочинок у Сочі [Дзеркало тижня. –
2000. – 19 серп. – С. 1]. Деякі лексеми з демінутивними формантами вміщують приховане глузування, замасковане зовнішньою позитивністю, і через це широко вживаються
в газетних статтях викривальної спрямованості, напр.: Теж нічого планчик, ось тільки
Конституцію можуть змінювати тільки законодавці, про що час від часу нагадує опозиція і голосно – Рада Європи [Дзеркало тижня. – 2000. – 15 лип. – С. 1].
Отже, дане дослідження дозволяє стверджувати, що конотативна структура демінутивних лексем доволі розгалужена: вона містить, з одного боку, такі компоненти, як емо200

ційність, оцінність (аксіологічність), експресивність, образність, стилістичне забарвлення, а з іншого боку, включає в себе приховані фреймові структури соціально-політичних,
морально-етичних, етнокультурних понять – культурний компонент, рівень знань, світогляд, уявлення тощо. Перебуваючи у складній взаємодії, ці структури формують загальну семантику та прагматику демінутивно маркованої одиниці, що в кінцевому результаті
зумовлює її функціонування в контексті в межах доволі широкого спектру конотативних
значень та оцінок – від позитивних та позитивно-іронічних до негативно-пейоративних.
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ПОЛИСЕМИя в процессе ЗАИМСТВОВАНИЯ и корреляция с
иноязычным прототипом
(на примере лексем немецкого происхождения)
В статье предложен обзор некоторых вопросов изменения семантики многозначной
лексемы в процессе заимствования на примере немецких заимствований в современном
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русском языке. Обращается внимание на различие понятий «смысловая структура» и
«семантический объём». Показано несоответствие семантики заимствованной лексемы и её иноязычного прототипа, прослеживается стабильная тенденция к сужению
семантического объёма при заимствовании. Рассмотрены различные типы модификаций смысловой структуры и семантического объёма заимствований на почве языкареципиента. Затрагивается вопрос семантической корреляции заимствования и его
иноязычного прототипа.
Ключевые слова: заимствование, полисемия, смысловая структура, семантический
объём, корреляция.
В статті запропоновано огляд окремих питань зміни семантики багатозначної
лексеми в процесі запозичення на прикладі німецьких запозичень у сучасній російській
мові. Звертається увага на відмінність понять «смислова структура» та «семантичний об’єм». Показана невідповідність семантики запозичення та його іншомовного
прототипу, простежується стала тенденція до звуження семантичного об’єму при
запозиченні. Розглянуто різні типи модифікацій смислової структури й семантичного
об’єму запозичень у мові-реципієнті. Піднімається питання семантичної кореляції запозичення і його іншомовного прототипу.
Ключові слова: запозичення, полісемія, смислова структура, семантичний об’єм,
кореляція.
In the article some questions of semantic change of multivalent lexeme are reviewed in
the borrowing process of German loan words taking the example of modern Russian. The
distinction of concepts «semantic structure» and «semantic volume» is taken into account. The
disparity of the loan-word and its foreign prototype semantics is shown, a stable tendency is
traced to narrowing of semantic volume at borrowing. The different types of semantic structure
and semantic volume modifications are considered on the language recipient site. The question
of semantic correlation of borrowing and its foreign prototype is dependant on the functioning
sphere of the lexeme and its correlative potential.
Key words: loan word, polysemy, semantic structure, semantic volume, correlation
В семантическом аспекте процесса заимствования, активно изучаемом в лингвистике, анализируются, в основном, способности иноязычной лексемы к семантической
деривации и факторы, влияющие на её смысловой потенциал. Многозначные лексемызаимствования – материал, наиболее трудный для семантического исследования, поэтому
существует ряд спорных вопросов, одному из которых и посвящена настоящая статья.
Существуют разные точки зрения относительно развития семантики лексической
единицы в принимающем языке. С одной стороны, считается, что на процесс освоения
иноязычного слова влияет язык-источник и, более того, только пока язык-источник и
заимствующий язык контактируют между собой, возможно развитие семантики заимствованного слова [1]. С другой стороны, принято думать, что слово испытывает влияние
языка-источника только в момент вхождения в заимствующий язык, а процесс освоения
происходит свободно от каких-либо прежних связей и ассоциаций. Данной точки зрения придерживаются многие современные лингвисты (Т.А. Кассина [2], З.Н. Козлова [3],
Л.А. Новиков[4]). Например, З.Н. Козлова отмечает: «Слово, <…> лишённое внутренней
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формы, <…> способно подвергаться смысловым изменениям, удивительным с позиции
языка, давшего это слово» [5: 93].
В настоящей статье предполагается на примере немецких заимствований в современном русском языке показать характерные особенности, а также установить определённые
закономерности семантических модификаций полисемичних лексем путём формального сопоставления семантики прототипа в языке-источнике и заимствованной единицы в
языке-реципиенте.
Пред тем как приступить непосредственно к анализу лексических единиц, охарактеризуем заявленную в названии статьи терминологию, а также концептуально ограничим
некоторые понятия. Под семантическим объёмом языковой единицы понимаются возможности её смысловой и контекстуальной экспликации, понятие смысловая структура предусматривает способ организации содержания (Биппер Ж.Д. [5], Виноградов В.В.
[6], Шмелёв Д.Н. [7]). Как известно, предлагаемые в словарях дефиниции и распределение значений в пределах полисемичной лексемы являются достаточно условными и схематичными. Лексикографический опыт составления как одноязычных, так и переводных
словарей показывает, что слово в них зачастую интерпретируется в виде его текстовых
реализаций, не давая представления о полном семантическом объеме данной единицы
(Недашковская Т.Е., [8]). Тем не менее, мы принимаем дефиниции, предлагаемые в словарях, поскольку в статье ставятся задачи не дефинировать используемую для анализа
лексему, а сопоставить семантические объёмы лексемы и её иноязычного прототипа в
обоих контактирующих языках.
Первый пример является доказательством того положения, что при заимствовании
семантический объём лексемы сужается, другими словами, заимствованное слово в
языке-реципиенте отображает менее широкий отрезок действительности и имеет меньше
возможностей смысловой и контекстуальной интерпретации, чем его прототип в языкеисточнике. В немецком языке лексемой die Spritze обозначается как предмет для впрыскивания или отсасывания жидкостей, так и действие, процесс применения указанного
предмета. В русском языке лексема шприц реализуется только в одном узком значении
«Медицинский инструмент – цилиндрик с поршнем и иглой для впрыскивания или отсасывания жидкостей»і. Пример показывает, что предметность лексемы имеет существенное
значение в момент контакта двух языков: за планом выражения, то есть определённым
звуковым комплексом, закрепляется то или иное содержание, подкрепляясь ссылкой на
конкретный предмет в реальной действительности.
Аналогичный пример – лексема шнек, обозначающая в русском языке «Винтовой
конвейер – конвейер в виде наклонного или горизонтального жёлоба, в котором вращается вал с винтовыми лопастями, передвигающими кусковые, сыпучие или жидкие материалы в нужном направлении». Немецкий прототип данного заимствования, лексема
die Schnecke, в прямом значении корреспондирующая фактически с русской лексемой
улитка, имеет более широкие возможности смысловой и контекстуальной экспликации
в языке-источнике. Метафорический перенос по функции эксплицирует медлительность
der Zug schlich, wie eine Schneckе (Поезд полз как улитка)іі, а относительно человека также ничтожность, скучность. Метафоризация по внешнему сходству объединяет предметы, похожие по форме на улитку: печенье в виде спирали; косы, заплетённые в виде
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спирали Sie trägt Schnecken (Она носит улитки); часть внутреннего уха в виде спирали;
спиральный завиток на конце струнных инструментов; спиралеобразные рога муфлона;
винтовой конвейер. Единицей же контакта двух языков при заимствовании послужил
лишь узкий отрезок действительности, эксплицированный термином. Следовательно,
усвоение предметной лексики определяется ее функциональной/ситуативной локализованностью.
Семантический объём – явление неоднозначное. Включаются ли в данное понятие
все возможности экспликации языковой единицы? В некоторых работах учёные предлагают различать семантический и концептуальный объём лексемы (У.М. Трофимова [11]).
В последнее понятие, очевидно, вкладываются абсолютно все возможности экспликации
значения. Тем не менее, в настоящей статье ставятся задачи показать относительное несоответствие семантических объёмов лексических единиц в контактирующих языках, выяснение же абсолютного объёма той или иной лексемы не представляется возможным.
Следующий пример, как и предыдущие, иллюстрирует более широкий семантический
объём прототипа языка-источника относительно заимствования в языке-реципиенте, а
также показывает, что иноязычная лексема, свободная от каких-либо связей и ассоциаций в принимающем языке, более тесно связана с предметом номинации и не способна к
генерализации значения. Проиллюстрируем соотношение семантических объёмов заимствования горн и немецкой лексемы das Horn, послужившей её прототипом. В немецком
языке лексема das Horn отражает отрезок действительности, который в русском языке эксплицирует лексема рог. Помимо прямого значения «рога животного», немецкая
лексема эксплицируется в таких контекстах как den Stier bei den Hörnern fassen, packen
(взять быка за рога (приступить к трудной работе)); jmdm. die Hörner bieten, zeigen
(показать кому-н. рога (защищаться)); er hat sich die Hörner abgestoßen, abgelaufen (он
сбил себе рога (успокоился)); die Frau setzte ihrem Mann Hörner auf (жена наставила
мужу рога (супружеская измена)); das Kind hatte sich ein Horn gestoßen (ребёнок набил
себе рог (набил синяк)). Следствием метонимического переноса является употребление
лексемы das Horn для обозначения материала: er trägt eine Brille, die in Horn gefaßt ist
(он носит очки в роговой оправе); в результате метафоризации по внешнему сходству
указанной лексемой обозначаются также духовой музыкальный инструмент (заимствовано в русский язык) и сигнальное устройство на грузовиках. В контексте mit jemandem
in ein Horn blasen (дуть с кем-н. в один горн) реализуется значение «поддерживать чьёто мнение». В русском языке лексемой горн обозначается «духовой медный сигнальный
инструмент в виде прямой трубки с раструбом». Тот факт, что при заимствовании семантический объём прототипа сужается, закономерен, это подтверждают и предыдущие
примеры. В данном случае интересной является потенциальная возможность в русском
языке использовать собственную номинацию рог, поскольку существуют смежные понятия (напр. охотничий рожок). Но, как уже подчёркивалось выше, в момент заимствования иноязычная лексема, во-первых, теряет прежние ассоциации, присущие ей в языкеисточнике, во-вторых, в новой языковой среде является только звуковым комплексом, за
которым закреплён определённый смысл, не соотносящийся со смежными понятиями
или языковыми единицами, корреспондирующими с прототипом.
На фоне общей тенденции узкой специализации и отсутствия генерализации при заимствовании, проиллюстрированной предыдущими примерами, отмечаются отдельные
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случаи, которые можно обозначить как «попытка генерализации». Рассмотрим соотношение семантических объёмов лексемы клапан и её немецкого прототипа die Klappe.
Даже как родовое понятие (род затвора) прототип в языке-источнике имеет более широкие возможности экспликации: die Klappe am Ofen, Fenster, Briefkasten (крышка/затвор
печи, окна, почтового ящика). Переносные значения по функции рот и по внешнему
сходству кровать реализуются в различных контекстах, напр., halt die Klappe (замолчи);
die Klappe aufreißen, die große Klappe haben, schwingen (придавать себе важности) и др.;
in die Klappe gehen (ложиться спать).
Интересным в данном случае является не более широкий семантический объём прототипа, а то, что, в отличие от предыдущих примеров, заимствованная единица не соотносится с сугубо одним предметом номинации. Подобно прототипу в языке-источнике,
она представляет собой единицу с боле широкой семантикой – родовое понятие: «Деталь механизма, род затвора, крышки, закрывающей проход пару, газу или жидкости:
Клапан музыкального инструмента. Нажать на клапан. Закрыть клапан; часть сердца,
образующая затвор, который препятствует обратному движению крови; нашивка из
куска материи, прикрывающая отверстие кармана или шов на одежде». Возникает вопрос, возможно ли заимствование родового понятия, поскольку последнее не соотносится с конкретным предметом в реальной действительности, а объединяет ряд предметов.
В данном случае трудно доказать, что единицей контакта двух языков при заимствовании
являлась одна конкретная экспликация лексемы, соотносимая с определённым предметом в реальной действительности.
В связи с этим закономерным является вопрос, возможно ли заимствование полисемии. В лингвистической литературе существует достаточно обоснованное мнение о том,
что слово заимствуется из одной языковой системы в другую обычно в одном значении
(Т.Г. Амирова [12], О.В. Загоровская, [13]). Полагается, что единицей контакта, даже в
условиях полисемии, может быть только одно из значений, следовательно, только одно
значение и реализуется в конкретном языковом воспроизведении. Однако некоторые
лингвисты обращают внимание на тот факт, что хотя и довольно редко, но всё же явление
заимствования полисемии имеет место при языковых контактах (Е.Э. Биржакова [1]).
Формальное сопоставление структур и объёмов значений полисемичных заимствований и их иноязычных прототипов показывает в отдельных случаях полное совпадение. Например, семантический объём заимствованной лексемы кегельбан, которой в
русском языке обозначается «Помост для установки кеглей и катания шаров, а также
помещение с таким помостом для игры в кегли», полностью соответствует её немецкому
прототипу die Kegelbahn. Очевидно, в данном случае действительно имело место заимствование полисемии, причём, на наш взгляд, единицей контакта были оба значения одновременно, поскольку они фактически отражают один и тот же отрезок действительности, неразрывно связаны друг с другом в силу характера самого предмета номинации.
Зачастую формальное совпадение структур и объёмов значений заимствования и
прототипа не является свидетельством заимствования полисемии. Это подтверждает
следующий пример. Лексема шаблон в русском языке обозначает «Образец, по которому изготовляют какие-н. одинаковые изделия: Делать заготовки по шаблону; перен. Общеизвестный, избитый образец, которому подражают: Писать статьи по шаблону».
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Аналогичной семантикой обладает в немецком языке прототип данного заимствования
die Schablone. Тем не менее, в данном случае трудно утверждать, что имело место заимствование полисемии. Переносное значение могло развиться на русской почве самостоятельно, как метафора по функции. Вопрос о том, влияет ли иноязычный прототип на развитие семантики заимствованной единицы в новой языковой среде, остаётся спорным.
Одним из источников полисемии заимствованных единиц принято считать явление
семантического заимствования, когда в язык входит только новое значение, без своей
внешней оболочки. Наряду с усвоением на начальном этапе процесса заимствования
одного из значений многозначного иноязычного слова наблюдается повторное вхождение в язык-реципиент (возможно, через определённый промежуток времени) двух
или нескольких значений того же слова. Подобные случаи фиксируются в ограниченном количестве: например, лексема гроссмейстер, заимствованная в начале XVIII века,
первоначально имела значение «В средневековой католической церкви: глава духовнорыцарского ордена (иначе называемый великий магистр)», устаревшее в современном
русском языке. Позже, в XIX веке, к данному слову присоединяется ещё одно заимствованное значение: «Высшее спортивное звание по шахматам и шашкам, а также лицо,
носящее это звание».
В отличие от семантического заимствования, под семантической корреляцией подразумевается одновременное развитие семантики заимствования и его иноязычного прототипа, когда, например, определённые семантические модификации прототипа в языкеисточнике отражаются на семантике коррелируемой им заимствованной единицы.
Даже незначительное количество примеров убеждает в том, что возможность заимствования полисемии отрицать нельзя, но трудно доказать существование корреляции
между иноязычным прототипом и заимствованным словом, поскольку последняя предполагает диахронный анализ. Следующий пример иллюстрирует соотношение семантики заимствования шлейф и его прототипа в немецком языке die Schleppe. Наблюдается совпадение значений в следующих экспликациях: «Длинный, волочащийся сзади
подол женского платья; перен. То, что тянется, стелется за чем-н: Шлейф дыма; с.-х.
Орудие для выравнивания и рыхления пашни, состоящее из деревянных брусков, соединенных цепями». Предположительно, переносное значение могло развиваться в языкереципиенте самостоятельно, независимо от иноязычного прототипа, относительно же
сельскохозяйственного термина нельзя утверждать однозначно. С одной стороны, данное значение можно рассматривать как метафорический перенос по функции, с другой
– нельзя согласиться, что узкоспециальный термин образуется в результате метафоризации. На наш взгляд, в данном случае имело место заимствование полисемии, возможно
даже одновременное, если принимать во внимание тот факт, что оба предмета номинации существовали в одно и то же время.
Предпринятый в статье краткий обзор модификаций смысловой структуры и семантического объёма в процессе заимствования полисемичных лексем позволяет сделать
следующие выводы. Заимствованная единица всегда характеризуется более узким семантическим объёмом, чем её иноязычный прототип, то есть, способна эксплицировать
более узкий отрезок действительности. Тесная связь с объектом номинации предполагает не только узкую специализацию, но и отсутствие (за исключением отдельных случаев) генерализации понятия.
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НОВАЯ ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: ВОПЫТ ЛЕКСІКАГРАФІЧНАГА
АПІСАННЯ
Артыкул прысвечаны новай лексіцы беларускай мовы канца ХХ – пачатку ХХІ стст. і
вопыту яе лексікаграфічнага апісання. У артыкуле зроблена кароткая характарыстыка
«Слоўніка новых слоў беларускай мовы». Гэты даведнік з’яўляецца першым вопытам
стварэння слоўніка такога тыпу ў беларускім мовазнаўстве. У слоўніку прадстаўлена
лексіка, якая з’явілася ў выніку кардынальных пераўтварэнняў у грамадска-палітычным,
эканамічным і культурным жыцці краіны.
Ключавыя словы: неалогія, неаграфія, лексічны працэс, лексема, неалагізм.
The article is devoted to the new vocabulary of the Belarussian language at the end of XX
– beginning of XXI centuries and experience of its lexicographic description. It also includes
a brief characteristic of «The dictionary of the new words of the Belarussian language». This
reference book is the first experience of creation of such type of dictionary in the Belarussian
linguistics. The new words and word meanings that appeared as a result of great changes in
political, economical and cultural life of the country are introduced in the dictionary.
Keywords: neology, neography, lexical process, lexeme, neologism.
Мова – складаная дынамічная сістэма, і змены пастаянна адбываюцца на ўсіх яе
ўзроўнях, але асабліва інтэнсіўна папаўняецца і абнаўляецца лексіка. Лексічныя працэсы
актывізуюцца падчас значных сацыяльных пераўтварэнняў. Падзеі канца ХХ – пачатку
ХХІ стст., якія характарызуюцца глыбокімі зменамі ў грамадска-палітычным, сацыяльным,
эканамічным і культурным жыцці краіны, змянілі спецыфіку некаторых лексічных працэсаў
(папаўненне лексічнага складу) у параўнанні з папярэднімі перыядамі развіцця беларускай
мовы. У выніку пад уплывам шэрага паза- і ўнутрымоўных фактараў беларуская мова ў
гэты час папоўнілася значнай колькасцю новых слоў і новых значэнняў слоў.
Лексічны матэрыял кожнай эпохі патрабуе свайго даследавання. Прычым, праца гэта
павінна ўключаць не толькі разгляд прыватных пытанняў, але і абагульняльны аналіз
для выпрацоўкі канцэптуальных асноў пры вывучэнні дынамікі і тэндэнцый развіцця
беларускай мовы. Адным з неабходных элементаў гэтага працэсу з’яўляецца стварэнне
лексікаграфічных выданняў, дзе былі б адлюстраваны змены ў лексіцы беларускай мовы
сучаснага перыяду.
Неабходнасць апісання новых слоў і выразаў даўно ўсвядомлена лексікографамі.
Багатыя традыцыі мае руская неаграфія, дзе гэты напрамак быў закладзены і тэарэтычна
абгрунтаваны яшчэ ў 1960-я гг. [1: 117]. Першыя слоўнікі неалагізмаў створаны ў пачатку ХХІ ст. і ўкраінскімі лексікографамі [2: 99]. У беларускім мовазнаўстве першым
лексікаграфічным выданнем такога тыпу стаў «Слоўнік новых слоў беларускай мовы»
В.І. Уласевіч і Н.М. Даўгулевіч, які выйшаў у свет у 2009 г. [3]. У слоўніку прадстаўлена
© Уласевич В.И., 2009
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лексіка беларускай мовы, якая з’явілася ў выніку кардынальных пераўтварэнняў у
грамадска-палітычным, эканамічным і культурным жыцці краіны на мяжы ХХ–ХХІ стст.
і актыўна выкарыстоўваецца ў перыядычным друку, а таксама ў тэкстах, змешчаных у
сетцы Інтэрнэт. Усяго разгледжана каля 4500 слоў і выразаў, якія адлюстроўваюць розныя
сферы сучаснага жыцця.
Паколькі беларуская неаграфія з’яўляецца малараспрацаваным напрамкам, аўтарамі
была прапанавана адна з магчымых канцэпцый слоўніка новых слоў і новых значэнняў
слоў, вызначаны крытэрыі адбору матэрыялу і сістэма яго падачы.
Слоўнік створаны на аснове самастойна падрыхтаванай аўтарамі картатэкі. Крыніцай
выбаркі паслужылі матэрыялы перыядычнага друку 1990–2008 гг. (газеты «Літаратура і
мастацтва», «Звязда», «Чырвоная змена», «Настаўніцкая газета» і інш., часопісы «Полымя»,
«Маладосць», «Бярозка»), а таксама тэксты, змешчаныя ў сетцы Інтэрнэт. Фактычны
матэрыял колькасна багаты, але ў нечым абмежаваны, паколькі не было магчымасці
ахапіць усе беларускамоўныя выданні. Зыходзячы з гэтага, асаблівая ўвага была звернута
на тыя выданні, якія выкарыстоўваюць кадыфікаваную літаратурную мову, але пры
гэтым адлюстроўваюць і тыя змены, якія ў ёй адбываюцца. Асаблівасцю некаторых з іх
з’яўляецца і тое, што тут прадстаўлены не толькі публіцыстычныя, але і мастацкія тэксты,
даследаванне лексікі якіх павышае ступень абагуленасці навуковых вывадаў.
Праблематычнай стала выпрацоўка крытэрыяў, паводле якіх слова можа быць
уключана ў слоўнік, г.зн. якое слова лічыцца новым. На сённяшні дзень у беларускім
мовазнаўстве адсутнічае дакладная методыка вызначэння такіх лексем. Пры стварэнні
слоўніка ўлічваліся тры асноўныя фактары [4: 29]: храналагічны (час з‘яўлення слова),
функцыянальны (распаўсюджанасць у маўленні ў пэўны перыяд часу, абазначэнне новага
ці актуальнага паняцця, прадмета, з‘явы), лексікаграфічны (незафіксаванасць слова ў
папярэдніх слоўніках). Пры гэтым перад складальнікамі ўзнікалі пэўныя праблемы,
звязаныя, напрыклад, з немагчымасцю вызначыць дакладны час з‘яўлення слова або ступень
яго распаўсюджанасці і пад. Да таго ж, некаторыя лексемы фіксуюцца апошнімі слоўнікамі
беларускай мовы, але не тлумачальнымі, а арфаграфічнымі ці перакладнымі. Таму пры
стварэнні слоўніка прысутнічала пэўная ступень суб‘ектыўнасці яго стваральнікаў.
У слоўніку зроблена спроба апісаць не статычны стан лексічнай сістэмы, а яе
дынаміку, тыя складаныя і супярэчлівыя працэсы, якія адбываюцца ў цяперашні момант.
У сувязі з гэтым у яго ўключаліся словы не толькі абсалютнай, але і адноснай навізны,
а таксама словы, вернутыя з пасіўнага запасу, семантычныя неалагізмы, устойлівыя
спалучэнні слоў і інш.
Да слоў абсалютнай навізны адносяцца лексемы, не зафіксаваныя на сённяшні момант у слоўніках беларускай мовы (абазнаны, аграгарадок, алічбоўка, інтэрнэт-банкінг,
кіберспорт, стыкер, хостынг, шафа-купэ). Словамі адноснай навізны лічацца лексемы,
зафіксаваныя ў апошніх выданнях слоўнікаў беларускай мовы (бартар, відэакліп, гамбургер, істэблішмент, маркетынг). Акрамя таго, у слоўнік уключаны словы, маркіруемыя
ў ранейшых слоўніках як устарэлыя, экзатызмы, якія зараз адпавядаюць рэаліям нашай
рэчаіснасці (валанцёр, гімназія, іпатэка, спікер, стрыптыз). Зафіксаваны і семантычныя
неалагізмы, г.зн. новыя значэнні даўно вядомых слоў, якія знаходзяцца ў розных адносінах з зафіксаванымі ў слоўніках значэннямі, у т.л. недэрыватных (аўтсайдар, вертыкаль,
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пірат, саркафаг, слімак; брудны, чысты, шэры). Асобную групу прадстаўляюць словы,
якія шырока выкарыстоўваліся ў 20‑я гг. ХХ ст. і зафіксаваны ў слоўніках таго часу, але
з 1930-х гг. знаходзіліся ў пасіўным запасе (адсотак, ангелец, бачына, вымогі, выступ,
жарсць, назоў). Такія словы суправаджаюцца даведачным матэрыялам: для слоў, што
вярнуліся з пасіўнага запасу, прыводзяцца назва слоўніка (ці слоўнікаў), у якіх гэта слова
зафіксавана, і пры неабходнасці фанетыка-арфаграфічны варыянт, калі гэта слова па сваіх
фанетыка-графічных асаблівасцях не супадае з сучасным адпаведнікам. Адлюстраваны
ў слоўніку і новыя ўстойлівыя спалучэнні, якія патрабуюць тлумачэння (адпусціць цэны,
дысконтная картка, дыялогавае акно, каляровая рэвалюцыя, перыферыйнае абсталяванне, шлюбны кантракт, электронныя грошы).
Слоўнік уключае таксама абрэвіятуры (БАД (БАДы), ВІЧ, ЕўрАзЭС, СКВ, СНІД, СП)
і некаторыя ўласныя назвы, важныя для сучаснай моўнай свядомасці (Еўрапарламент,
Еўрасаюз, Садружнасць).
Адбор матэрыялу быў звязаны з пэўнымі цяжкасцямі. Так, аўтары не заўсёды мелі
магчымасць выкарыстаць аб’ектыўныя крытэрыі для вылучэння аказіяналізмаў. Таму ў
слоўнік уключана некаторая частка падобных лексем, якія на сучасным этапе вядомы
многім носьбітам мовы і актыўна выкарыстоўваюцца ў друку (антывертыкальны,
прыхватызацыя, псеўдадэмакратыя, суперпамяркоўны).
Колькасць запазычанняў у апошні час настолькі вялікая, што многія з іх проста не паспяваюць засвойвацца нават графічна. У выніку ў сучасным друку актыўна
выкарыстоўваюцца лексемы ў напісанні лацінкай, а таксама гібрыдныя напісанні (лацінкай і кірыліцай). Графічна незасвоеныя лексемы змешчаны ў дадатку да слоўніка:
bluetooth, CD-ROM, GSM, ICQ, IP-адрас, LCD-манітор, MP3-плэер, SMS-банкінг.
Слоўнік дае разнастайную інфармацыю аб слове: тлумачэнне, прыклады ўжывання
ў СМІ, стылістычную і граматычную характарыстыку, пры неабходнасці – этымалогію.
Акрамя таго, у ім адлюстроўваюцца фанетыка-графічныя і граматычныя варыянты
новых лексем.
Лексічная база дазволіла тэматычна ахапіць усе сферы сучаснага жыцця, якія з
найбольшай паўнатой адлюстроўваюць змены, што адбываюцца ў жыцці грамадства:
палітыку, сацыяльны лад і ідэалогію (карупцыя, контррэформа, раздзяржаўленне, саміт), новыя эканамічныя адносіны (дыверсіфікацыя, дэмпінг, індэксацыя, кансалтынг),
спорт (бодзіфлекс, дайвінг, кайтсёрфінг, петанк), культуру і шоу-бізнэс (відэа-арт, перфоменс, хэпенінг, шоумен), медыцыну і касметалогію (абдамінапластыка, акупунктура,
дэпіляцыя, шакаладатэрапія), быт (ламінат, памперсы, сток-магазін, шклопакеты), сферу
інфармацыйных тэхналогій (антывірус, Байнэт, банер, мадэм, чат) і г.д.
У слоўніку прадстаўлена плынь неўнармаванага маўлення, у тым ліку размоўная
лексіка і жаргон (бізнесменша, вертыкальшчык, гуманітарка, камок; глючыць, завісаць, ломка, мыла), што адпавядае задачы аб’ектыўнага і поўнага адлюстравання
моўных з’яў, спецыфічных для лексікі разглядаемага перыяду. Пры неабходнасці ў
слоўніку прыводзяцца паметы і каментарыі, якія характарызуюць функцыянальныя,
стылістычная і іншыя асаблівасці выкарыстання слоў і ўстойлівых спалучэнняў. Тым
не менш, асноўную частку складае нейтральная лексіка, якая не мае ацэначных і іншых
характарыстык і не маркіруецца ў слоўніку.
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Для новай лексікі характэрна словаўтваральная варыянтнасць і лексічная дублетнасць, і гэта асаблівасць знайшла сваё адлюстраванне ў слоўніку. Словаўтваральныя
варыянты падаюцца ў алфавітным парадку з тлумачэннем найбольш пашыранай формы,
напрыклад: адпачывальнік (той, хто адпачывае дзе-небудзь; адпачываючы) і адпачыванец
(тое, што і адпачывальнік).
Фанетыка-арфаграфічныя варыянты падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле.
Першы з іх звычайна адлюстроўвае апошнія тэндэнцыі фанетыка-графічнага афармлення новых лексем і можа адрознівацца ад варыянта, зафіксаванага ў іншых беларускіх
слоўніках: брэнд-менеджар, брэнд-менэджэр і брэнд-менеджэр, бэстсэлер і бестселер,
карт-рахунак і картрахунак.
Слоўнік носіць не нарматыўны, а апісальны характар, таму ў ім знайшлі адлюстраванне ўсе фанетыка-графічныя варыянты, якія не супярэчаць асноўным прынцыпам
арфаграфіі і арфаэпіі беларускай мовы. Пры гэтым аўтары сутыкнуліся з цяжкасцямі
пры адлюстраванні наступных выпадкаў: перадача цвёрдасці-мяккасці зычных на пісьме (бізнэс і бізнес, вэб-інтэрфэйс і вэб-інтэрфейс), перадача ненаціскных канцавых
спалучэнняў -ар/-эр у запазычаных словах (прынтар і прынтэр, райдар і райдэр), перадача ў запазычаннях іншамоўных зычных [d], [t] цвёрдымі [д], [т] перад галосным
[і] (тынэйджар і цінэйджар, утыліта і уціліта), напісанне слоў разам або праз злучок
(кампакт-дыск і кампактдыск, саўнд-трэк і саўндтрэк), перадача на пісьме у і ў (у нескладовага) (дыскаўнтар і дыскаунтар, коўч і коуч).
Праблемай стала і аднясенне да таго ці іншага роду нескланяльных запазычаных лексем. У выніку некаторыя іншамоўныя назоўнікі маюць варыянтныя граматычныя формы
роду, што выклікана ўплывам розных аналогій (родавае найменне, уплыў мовы-крыніцы
і пад.): еўра (м. і н.), кабукі (н. і м.), судоку (н. і ж.), фэнтэзі (ж. і н.), экстазі (м. і н.).
Назіраюцца хістанні і пры вызначэнні ліку іншамоўных нескланяльных назоўнікаў: графіці (толькі мн. і н.), мас-медыя (толькі мн. і ж.), мультымедыя (толькі мн. і ж.). Гэтая
асаблівасць таксама адлюстравана ў слоўніку.
Праблему выклікала і вызначэнне часцінамоўнай прыналежнасці нескланяльных
(нязменных) запазычаных лексем, якія могуць выконваць функцыі назоўніка, прыметніка
і (даволі часта) прыслоўя (кантры, мілітары, нон-стоп, нон-фікшн, ню, онлайн (анлайн),
офлайн (афлайн), рэгі, ска, стрэйч, хіп-хоп). Для іх размежавання выкарыстоўваўся
метад сінтаксічнага аналізу кантэксту амоніма, г.зн. часцінамоўная прыналежнасць
вызначалася аналітычна.
Адна з асноўных задач слоўніка – адлюстраванне рэальнага функцыянавання слова ў кантэкстах розных тыпаў. Таму слоўнікавыя артыкулы ўключаюць ілюстрацыі ў
выглядзе цытат, якія пацвярджаюць факт існавання слова (устойлівага спалучэння) у
лексічнай сістэме беларускай мовы. Тым не менш, сённяшняя моўная сітуацыя часта
складваецца так, што значэнне новага запазычання вядома беларусу, выкарыстоўваецца
ў вусным маўленні і ў рускамоўных тэкстах, але ў пісьмовай беларускай мове яшчэ не
зафіксавана. Такія словы ўключаны ў слоўнік без суправаджэння ілюстрацыямі (байк,
бумбокс, мол, тайм-менеджмент, таймшэр).
Акрамя асноўнага прызначэння – служыць даведнікам па ўжыванню новай беларускай лексікі, слоўнік можа быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы і складанні іншых
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лінгвістычных слоўнікаў, у прыватнасці, Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы
новага тыпу, а таксама нарматыўнага слоўніка сучаснай беларускай мовы, дзе будуць
прадстаўлены неабходныя звесткі пра напісанне і вымаўленне, месца націску, формы
скланення і спражэння ў тым ліку і новых слоў. Да таго ж, дадзенае даследаванне можа
стаць базай для перакладных двух- і шматмоўных слоўнікаў, слоўнікаў іншамоўных
слоў, тэрміналагічных слоўнікаў па інфарматыцы, эканоміцы і некаторых іншых галінах ведаў, даведнікаў па сучаснай беларускай мове.
Безумоўна, «Слоўнік новых слоў беларускай мовы» – толькі першы крок у
неаграфічным даследаванні беларускай мовы. Тым не менш, гэта даследаванне дае
больш поўнае ўяўленне аб асаблівасцях лексічных працэсаў у беларускай мове канца
ХХ – пачатку ХХІ стст., адлюстроўвае сучасны стан беларускай мовы і дазваляе меркаваць пра далейшыя тэндэнцыі яе развіцця.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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МИКРОПОЛЕ «РОЗОВЫЙ» В СТРУКТУРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
РЕКЛАМНЫХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
У статті йде мова про зміст мікрополя «рожевий» у структурі семантичного поля кольоропозначень сучасного російськомовного рекламного дискурсу. Розглянуті компоненти
центральної та периферійної зон вивчаємого мікрополя. Мікрополе «рожевий» містить
як загальномовні, так і нові кольоропозначення, що існують лише в рекламному дискурсі.
Ключові слова: рекламний дискурс, кольоропозначення, семантичне поле, мікрополе,
лексема, сема.
The article deals with the meaning of microfield «pink» in the structure of semantic field of
color terms in modern Russian advertising discourse. Components of central part and outskirts
of this microfield are analyzed. Microfield «pink» consists of both traditional color terms and
new ones, present only in advertising discourse.
Key words: advertising discourse, color term, semantic field, microfield, lexeme, seme.
Статья посвящена исследованию содержания микрополя «розовый» в структуре
семантического поля цветообозначений современного русскоязычного рекламного дискурса. Рассмотрены компоненты центральной и периферийной зон данного микрополя.
Микрополе «розовый» содержит как общеязыковые, так и новые цветообозначения,
выступающие только в рекламном дискурсе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, цветообозначение, семантическое поле, микрополе, лексема, сема.
В современной лингвистике изучение семантики различных лексико-семантических
групп – цель широкого круга исследователей. Рекламные цветообозначения являются активно развивающейся системой, специфика которой еще не была отмечена в обширных
работах современных лингвистов. Широко известны работы А.П.Василевича, где исследователь лишь косвенно затрагивает проблемы цветовой номинации в современном
русскоязычном рекламном дискурсе [2], есть попытки сопоставить рекламную цветолексику различных языков [5], но актуальной остается задача описать семантическую
структуру всего массива рекламных цветообозначений в русском языке. Применение
полевого подхода помогает дать целостную картину содержательного плана цветообозначений русскоязычного рекламного дискурса.
В рамках данной работы мы обратились к рекламным цветообозначениям каталогов
«Avon» (Av.), «Faberlic» (Fb.), «Oriflame» (Or.), «Magnet», журналов «Лиза» (Л.), «Ногтевая эстетика» (Н.Э.), материалам производственно-практического издания интерьерных
цветовых сочетаний «Гармония цвета» [3], а также картам оттенков красок для волос
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Londa Professional (L.P.). Проанализировав широкий спектр фактического материала, мы
выделили одиннадцать микрополей в структуре семантического поля рекламных цветообозначений. В русскоязычном рекламном дискурсе представлены крупные группы цветонаименований таких основных цветовых признаков: белый, черный, красный, синий,
зеленый, желтый, коричневый, фиолетовый, оранжевый, серый, розовый. В рамках данной работы мы обратили внимание лишь на один структурный компонент семантического поля рекламных цветообозначений – микрополе «розовый». Такие исследователи как
Бахилина Н.Б. [1], Фрумкина Р.М. [6], Чжун Сяовен [7] не выделяют названия розового
цвета из системы цветообозначений красного цветового признака, включая их в один
синонимический ряд. На наш взгляд, соотнесение названий розового цвета с названиями красного в рамках русскоязычного рекламного дискурса не может быть корректным.
Создавая цветонаименования розового и красного цветов, маркетолог предполагает их
существенное различие, о чем свидетельствует несовпадение качественного состава синонимических рядов данных групп цветонаименований. Общеязыковые названия розового цвета не формируют обширную группу цветолексики, ограничиваясь лексемами
розовый, румяный и производными от них, но в рекламном дискурсе ряд цветообозначений розового цвета значительно богаче, ведь в рекламе востребованы как общеязыковые,
так и новые цветообозначения. Многочисленность и самостоятельность примеров названий розового цвета в рекламе, на наш взгляд, являются достаточными основаниями для
выделения данного массива цветолексики в отдельное микрополе «розовый» в рамках
семантического поля рекламных цветообозначений. Все рассматриваемое семантическое поле, как множество лексических единиц, объединенных инвариантным значением (сема «цвет»), обладает сложной структурой. Ядерной лексемой, скрепляющей всю
совокупность рекламных цветообозначений, является лексема «цвет». Она выступает
ядром и микрополя «розовый». Под микрополем мы понимаем совокупность лексикосемантических групп, объединенных семой более конкретного содержания и иерархически более низкого порядка, чем сема «цвет». Следует отметить спад собственно цветового
потенциала в семантике рекламных цветообозначений, расположенных от центральной
зоны микрополя к его краю. В центральной зоне рассматриваемого микрополя мы сгруппировали общеязыковые цветообозначения розового цвета в русском языке: розовый,
румяный, светло-розовый, бледно-розовый, темно-розовый, ярко-розовый. Часты случаи
употребления лексем розовый для создания названий полихроматических цветов, например, молочно-розовый, персиково-розовый, серо-розовый, грязно-розовый, розоватокоричневый, Розово-лиловый. Центральная зона микрополя «розовый» представлена
узким кругом цветообозначений. Пытаясь восполнить лакуны в номинации розового
цвета, маркетологи создают новые цветообозначения, что формируют разветвленную
структуру периферийной зоны рассматриваемого микрополя. Ближайшая периферия микрополя «розовый» включает лексико-семантическую группу адъективных колоративов
с окказиональными интенсификаторами цветового признака, например, «кристальнорозовый» (Л., №1, 2004), «нежно-розовый», «истинно-розовый» (Л., №28, 2002), «сладкорозовый» (Н.Э., №3(29), 2008) «безмятежно-розовый» (www.magnet-bp.com.ua). Граничат
с этой лексико-семантической группой двукомнопентные цветонаименования, где интенсификатор цветового признака выражен отдельной лексемой, например, «Индианский
розовый» (www.magnet-bp.com.ua), «Жемчужный розовый», «Чувственный розовый»,
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«Невинный розовый», «Соблазнительный розовый», «Натуральный розовый», «Розовый подиумный», «Морозный Розовый», «Сексапильный розовый» (Fb. декабрь, 2007),
«Розовый изысканный», «Розовый элегантный», «Гламурный розовый» (Fb. июнь, 2008),
«Горячий Розовый», «Розовый Идеальный», «Королевский Розовый», «Розовый Категоричный» (Or. №4, 2008). Все данные цветообозначения образованы по схеме Adj +Adj, где
часто цвету приписываются те качества, которые вовсе не свойственны зрительному признаку. Данные лексемы привносят в семантическое поле рекламных цветообозначений
информацию о том, какими качествами стремится обладать покупатель / покупательница
рекламируемой продукции. Ближайшая периферия микрополя «розовый» всегда содержит
лексему розовый, данная тенденция сохраняется и при образовании цветообозначений по
структурной схеме Adj + N: «Розовая акварель» (Fb. декабрь, 2007), «Розовая ваниль»
(L.P.), «Розовая пена» - серо-розовый цвет [3: 229]. Существительные, выступающие в качестве материала для создания таких цветообозначений, чаще относятся к тематической
группе «чувственная сфера индивида», например, «Розовая мечта», «Розовая фантазия»
(Av. №11,2005), «Розовых вздох», «Светло-розовая иллюзия», «Розовая иллюзия», «Розовый каприз», «Розовое влечение», «Розовая эмоция» (Fb. декабрь, 2007). Широко задействованы лексемы тематической группы «еда»: «Розовая пастила» [3: 149], «Розовый
Сахар», «Розовая глазурь», «Розовый нектар» «Розовый шербет» (Av. №11,2005), «Розовая ваниль» (L.P.), «Розовый мармелад» (Fb. июнь, 2008); а также «алкогольные напитки»:
«Розовое шампанское», «Розовый пунш» (Av. №11, 2005) и т.д. При подборе материала
для создания цветонаименований розового цвета маркетологи опираются на идеи, что розовый цвет – это цвет чувств, мечтаний, чего-то нереального, беззаботного и праздничного, нередко сладкого, например, «Сладкое облако» (Fb. март, 2008). Актуальна связь наименований розового и названий птиц, их оперения («розовый скворец», «розовое перо»,
«розовый лебедь» [3: 21; 3: 33; 3: 84], «Розовый фламинго» (Fb. март, 2008).
Дальнейшая периферия микрополя «розовый» содержит цветообозначения, в семемах которых есть когнитивные семы цвета, но, которые не являются и не включают в
свой состав традиционных цветообозначений розового, например, «Гортензия», «Фуксия» (Av. №11, 2005), «фламинго», «герань», «камелия», «иван-чай», «зефир» [3: 29; 3:
85; 3: 98; там же: 129; там же: 255; там же: 317] и д.р. или «Земляничный бриз», «Карамельная глазурь», «Виноградный пунш», «Турецкая роза» (Fb. март, 2008), «Изысканная
фуксия», «Гламурная фуксия» (Fb. декабрь, 2007), «Жемчужная фрезия» (Or. №4, 2008),
«цветок мяты» [3: 255]. Данный сегмент микрополя «розовый» репрезентирует попытки
маркетологов создать новые цветообозначения розового без привлечения общеязыковых
колоративов. Наиболее часто названия цветков растений выступают в данном качестве.
Дальнейшая периферия микрополя «розовый» содержит компоненты, которые лишь
условно можно отнести к цветообозначениям, ведь они не содержат когнитивных сем цвета. В рамках микрополя «розовый» эти цветообозначения формируют многочисленные
группы, например, «Весенняя оттепель», «Лесная песня» (Fb. март, 2008), «Нежный
шелк», «Мерцающая звезда», «Нежный поцелуй», «Легкая вуаль», «Королевское наслаждение» (Av. №16, 2008), и д.р. или «Нежность», «Романс», «Кокетка» (Av. №11, 2005),
«Очарование» (Av.№1, 2009), «туман», «пуховка» [3: 99; 3: 209]. Яркие розовые оттенки
требуют броского цветонаименования, семантика которого наполнена семами «активный»,
«заметный», например, «Эйфория», «Флирт» (Fb. июнь, 2008). Названия неярких оттенков –
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это лексемы, ассоциирующиеся с романтичными, спокойными моментами эмоциональной
сферы человека («Первое свидание», «Нежный поцелуй» (Or. №4, 2008), «Мечтательность» (Av.№2, 2009) «Наивность», «Невинность» (Н.Э., №3(29), 2008)).
Следует отметить, что в современных рекламных текстах фигурируют цветонаименования розового признака для номинации колерных образцов продукции, где розовый
смешан с другим цветом. Так, для номинации пудры и тональной основы бежеворозового цвета маркетологи используют цветообозначения – «розовый» (Fb. март, 2008),
«светло-розовый» (Av.№1, 2009).
Цветонаименования-антропонимы составляют обширную группу в структуре периферийной зоны микрополя «розовый». В данной роли выступают имена героев фильмов,
книг, голливудских знаменитостей, имя куклы, например, «Анжелика» (Av. №15, 2008),
«Скарлет», «Орландо», «Джастин», «Том», «Бритни», «Барби» (Or. №4, 2008). Используя
имя конкретного человека в качестве рекламного цветообозначения, маркетолог опирается
на имидж знаменитости. Такой прием номинации цвета дает возможность сделать товар
более привлекательным, но цветообозначения-антропонимы могут быть неудачными из-за
непосвященности русскоговорящего человека в вопросах американского шоу-бизнеса.
Как правило, цветообозначения розового признака востребованы в рекламе декоративной косметики (помады, лака для ногтей, теней для глаз), в рекламе женской / детской
одежды и аксессуаров, в рекламе текстиля для дома и отделочных материалов.
Таким образом, цветообозначение розовый является стержнем соответствующего
микрополя. Периферийная зона данного микрополя состоит из цветообозначений, сема
цвета в которых может быть когнитивной или коннотативной.
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Українсько-російський газовий конфлікт 2009 року
(контент-аналіз публікацій німецької періодики)
Стаття присвячена аналізу публікацій німецької періодики, у яких висвітлювався
газовий конфлікт січня 2009 року. Обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, проведено комп’ютерний контент-аналіз текстів, виокремлено основні складові конфлікту та чинники, які сприяють широкому застосуванню методу КА у дослідженнях політичної комунікації.
Ключові слова: контент-аналіз, політична комунікація, категорії, кодування, сегмент тексту.
This article is devoted to the analysis of German press publications on the Russian-Ukrainian
gas dispute of January 2009. The topicality of this investigation is shown; the computer based
content analysis of texts is conducted. The main aspects of the gas dispute are analyzed.
The importance of the content analysis for the investigation on political communication is
demonstrated.
Кey words: content analysis, political communication, categories, coding, text segment.
На сучасному етапі розвитку джерело- і документознавства щораз більшого значення
набувають формалізовані методи аналізу, які активно використовують досягнення математики та інформатики. Ці методи істотно зменшують ступінь суб’єктивності, яка притаманна традиційним методам аналізу джерел, зокрема текстів періодичних публікацій.
Одним із таких методів є комп’ютерний контент-аналіз. Цей метод широко застосовують
у різних галузях науки, зокрема у політичній лінгвістиці, яка досліджує політичну комунікацію. У вітчизняних дослідженнях змісту періодичних видань переважає описовість,
а контент-аналіз часто зводять до передачі змісту своїми словами. Наше дослідження
ґрунтується на комп’ютерних методах аналізу змісту політичної комунікації – контентаналізі та частотному аналізі. Вибір теми зумовлений по-перше, значенням досліджуваних подій для українсько-російських відносин та європейської безпеки, і по-друге,
необхідністю розширення джерельної бази досліджень політичної комунікації. Ці чинники зумовили актуальність нашого дослідження. Об’єктом цього дослідження стала
німецька преса як один із каналів політичної комунікації, а предметом – відображення
політико-економічних процесів на сторінках періодичних видань.
Для кількісного та якісного аналізу текстів ми обрали програми Text Analyzer і МAXQDA.
Програма Text Analyzer дозволяє проводити частотний аналіз текстів великого обсягу (150300 тисяч знаків). Програма проглядає тексти і формує списки найчастотніших слів.
Матеріалом дослідження стали 80 статей із 4 німецьких періодичних видань, які
є лідерами газетного ринку цієї держави і чинять істотний вплив на формування громадської думки. Це Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter
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Rundschau, Stuttgarter Zeitung. Хронологічні рамки дослідження обмежено січнем 2009
року. Розподіл статей за газетами ілюструє таблиця 1:
Taблиця 1

Назва видання
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Frankfurter Rundschau
Stuttgarter Zeitung

К-ть статей
47
15
13
5

%
59
18
16
7

Як видно з таблиці, найбільший відсоток (59%) складають публікації у Frankfurter
Allgemeine, друге і третє місце займають відповідно статті у Süddeutsche Zeitung та
Frankfurter Rundschau. Це відповідає рівню впливовості цих видань на формування громадської думки.
Оскільки заголовки є центральним елементом періодичних публікацій і повинні привертати увагу читача, то одним із завдань нашого дослідження був аналіз найчастотніших слів у заголовках аналізованих статей. Результати частотного аналізу заголовків
(включаючи підзаголовки) подано у таблиці 2. Загальна кількість слів – 207.
Таблиця 2

№

Слово

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Position
Ukraine
Gasstreit
Kiew
Russland
Gas
Moskau
EU
Putin
Gasprom
Europa
Brüssel
Timoschenko
Baroso
Naftogas

К-ть
вживань
47
19
15
11
11
10
9
7
8
7
6
4
3
2
1

Як бачимо, серед найчастотніших слів, які зустрічаються у заголовках, фігурує слово
«позиція» (прагнення донести до читачів позиції учасників конфлікту), назви країн – основних «бійців» та їх столиць, імена премєрів обох країн, «газ», ЄС та Голова Єврокомісії як
посередники, державних нафтогазових компаній.
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Для зручності центральну категорію нашого дослідження - (газовий) конфлікт – ми
розділили на 5 підкатегорій: етапи конфлікту, учасники конфлікту, предмет конфлікту,
причини конфлікту, наслідки конфлікту. В свою чергу, підкатегорію «учасники конфлікту»
ми поділили на 3 групи : «бійці», «постраждалі», «посередники» і в межах цих груп провели частотний аналіз (країни, інституції, особистості). Варто зауважити, що термін «газовий
конфлікт» у проаналізованих текстах описується відповідниками: «Gasstreit» (суперечка),
«Gaskrise» (криза), «Gaskonflikt» (конфлікт) і «Gaskrieg» (війна). Частотність подано у таблиці 3. Загальна кількість слів у проаналізованих статтях складає 4675 одиниць.
Таблиця 3

№
1
2
3
4

Слово
Gasstreit
Gaskrise
Gaskonflikt
Gaskrieg

К-ть вживань
56
21
8
4

Як бачимо, якісна німецька преса, аналізуючи події в Україні та Росії у січні 2009
року, найчастіше послуговувалася термінами «суперечка» і «криза». Натомість терміни
«конфлікт» та «війна» вживалися набагато рідше.
Що ж стосується підкатегорії «учасники конфлікту» та виділених у її межах груп, то
до групи «бійці» ми зарахували Україну та Росію (країни), Газпром та Нафтогаз України, РосУкрЕнерго (інституції), Путіна, Тимошенко, Міллєра, Дубину, Ющенка, Фірташа,
Фурзіна, Д. Медвєдєва і А. Медвєдєва, Лаврова і Огризка, Купріянова і Землянського
(особистості). У групу «посередники» увійшли ЄС/Єврокомісія (інституції), Німеччина,
Чехія (країни), Барозо, Тополянек, Пібальгс, Меркель, Штайнмаєр (особистості). Що ж
стосується групи «постраждалі», то ми аналізували її лише за країнами та особистостями, оскільки у жодному тексті не згадувалися газонафтові компанії країн, які постраждали від конфлікту. Окрім того, усі країни у групі «постраждалі» є членами ЄС, тому
недоцільно виокремлювати його як постраждалу інституцію. Нижче у таблицях подано
результати частотного аналізу окремих груп категорії «учасники конфлікту». Нагадаємо,
що загальна кількість слів у проаналізованому масиві текстів складає 4675 одиниць. Таблиця подає загальний список найчастотніших слів, без поділу на країни, інституції та
особистості.
Таблиця 4
Підкатегорія «учасники конфлікту»/група «бійці»

№
1
2
3
4
5
6

Слово
Ukraine
Russland
Gasprom
Putin
Timoschenko
Juschtschenko

К-ть вживань
482
320
210
199
89
57
219

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naftogas Ukrainy
RosUkrEnergo
A. Medwedjew
Miller
D. Medwedew
Dubyna
Firtasch
Fursin
Kuprijanow
Lawrow
Ohrysko
Semlanskyj

46
43
34
32
15
10
6
2
2
1
1
1

Як бачимо, серед особистостей, судячи із частотності, ключові ролі у газовому конфлікті відігравали українська та російський прем’єр-міністри. Водночас присутність
українського Нафтогазу та його керівника О. Дубини на сторінках німецької періодики
істотно менша, аніж російського Газпрому та його керівництва. Що ж стосується міністрів зовнішніх справ обох країн та речників Нафтогазу та Газпрому, то вони були радше
статистами, аніж активними учасниками подій.
Таблиця 5
Підкатегорія «учасники конфлікту»/група «посередники»

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Слово
EU/Kommission
Deutschland
Tschechien
Barroso
Topolanek
Piebalgs
Merkel
Steinmeier

К-ть вживань
402
45
12
32
31
16
16
7

Можна стверджувати, що найактивнішими посередниками у газовому конфлікті між
Україною та Росією був Європейський союз в особі Голови Єврокомісії Ж. Барозу, Німеччина в особі канцлера А.Меркель та Чехія в особі її прем’єра М.Тополянека.
Таблиця 6
Підкатегорія «учасники конфлікту»/група «постраждалі»

№
1
2
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Слово
Bulgarien
Slowakei

К-ть вживань
34
31

3
4
5
6
7

Serbien
Fico
Stanischew
Kroatien
Rumänien

12
10
9
5
2

Як свідчать дані таблиці 6, найчастіше у аналізованих текстах згадували Болгарію та Словаччину та їх президентів, оскільки газотранспортні системи цих країн
найбільш залежні від Росії і тому найбільше постраждали від російсько-українського
конфлікту.
Для якісного контент-аналізу масиву текстів ми поділили його на дві групи (статті, які з’явилися у названих газетах відповідно у період з 3 до 16 та з 17до 29 січня).
Після переведення текстів у формат RTF ми імпортували їх у програму MAXQDA та
сформували систему категорій (кодів). Коди – це ключові слова (поняття), за якими
здійснюється пошук у тексті. Коди є центральним елементом контент-аналізу і допомагають зосередити увагу дослідника на релевантних фрагментах тексту. У нашому
дослідженні такими кодами стали заголовок, етапи конфлікту, учасники конфлікту,
предмет конфлікту, причини конфлікту, наслідки конфлікту, політичні діячі, які сформували систему кодів і підкодів. Наступним етапом стало власне кодування, тобто присвоєння сегментам тексту визначених кодів. Робота із системою кодів і закодованими
сегментами є одним із головних етапів проведення контент-аналізу. На рисунку 1 показано систему кодів загалом та їх частотність у аналізованих масивах текстів і сегмент
тексту з присвоєним кодом «політичні діячі» (підкод «Барозо»)
Рис.1
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17-29 (209-209)
Barroso
nbu. BRÜSSEL, 27. Januar. Der ukrainische Präsident Juschtschenko hat am Montag
bei einem Besuch in Brüssel versichert, dass sein Land den Gastransit in die EU «in vollem
Umfang» gewährleisten werde. Die jüngsten Abkommen mit Russland seien «nicht einfach»,
aber die Ukraine werde ihren Verpflichtungen nachkommen, sagte er nach einem Treffen mit
Kommissionspräsident Barroso. Juschtschenko bekräftigte, sein Land habe im Gasstreit nichts
getan, um die Lieferungen nach Europa zu unterbrechen. Die Ukraine wolle ein verlässlicher
Partner sein und sich in den europäischen Wirtschaftsraum integrieren.
Як видно з рисунку, наприклад кодом «наслідки конфлікту» закодовано 62 сегменти
текстів, які з’явилися з 3 до 16 січня і 41 сегмент текстів, які з’явилися з 17 до 29 січня.
Закодовані сегменти можна аналізувати за різними аспектами. Так, до сегментів, яким
присвоєно код «політичні діячі», ми застосували оціночний аналіз. Так, підкод «Тимошенко» цього коду було присвоєно 142 сегментам. Про оцінку української прем’єрки у
німецькій пресі свідчать слова: «майстер політичної самооборони», «успішний кризовий
менеджер», «геніальна українська жінка-політик», президентську кампанію якої фінансує Газпром, активна поборниця РосУКрЕнерго.
Що ж стосується кодів етапи конфлікту, предмет конфлікту, причини конфлікту, то
ними було закодовано 51, 18 та 16 сегментів відповідно.
Серед причин конфлікту німецька преса найчастіше виділяє прагнення Росії політично та економічно узалежнити колишні радянські республіки, двосторонні відносини
України та Росії, які базуються на взаємній недовірі, геополітичні інтереси Росії, політичну боротьбу між Ющенком і Тимошенко, інтереси російських та українських урядовобізнесових кіл, які стоять за РосУкрЕнерго. Предметом конфлікту німецька преса вважає ціни на транзит російського газу (ціна «технічного» газу + транзитний збір), який
Росія експортує до ЄС територією України, а також неврегульовану договором вартість
газу для України на 2009 рік. Наслідками конфлікту, за оцінкою німецької преси, є втрата
іміджу України як транзитера і Росії як постачальника газу для ЄС, усвідомлення Євросоюзом необхідності кардинального переосмислення енергетичної політики і диверсифікації шляхів газопостачання (альтернативні трубопроводи South Stream і Nabucco).
Підводячи підсумки, можемо стверджувати, що контент-аналіз щораз активніше застосовується у різних галузях науки завдяки використанню спеціалізованих комп’ютерних
програм. Це істотно посилює об’єктивність і достовірність отриманих результатів, що
є необхідною умовою серйозних наукових досліджень. Комп’ютерний контент-аналіз є
оптимальним методом для дослідників політичної комунікації. Поєднання кількох типів
контент-аналізу (аналіз частотності лексем, аналіз тем, оціночний аналіз) та використання комп’ютерних програм при дослідженні текстів періодичних видань забезпечив
комплексний характер дослідження газового конфлікту та його складових.
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ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ
Процеси, які відбуваються нині у суспільстві, істотно змінили образ сучасної науки.
Сучасна наука, реагуючи на запити суспільства, характеризується зростанням кількості
прикладних завдань, які потребують окремих досліджень. Що ж стосується лінгвістики,
то її становище у сучасному науковому просторі визначають дві взаємопов’язані тенденції. З одного боку, лінгвістика постійно розширює свої межі, взаємодіючи з іншими науками і використовуючи їх методи. З іншого, спостерігаємо загальнонауковий поворот у
бік мови. Власне через мову чи у мові прагнуть знайти відповіді на свої питання філософи, психологи, соціологи, політологи. Оскільки комунікативна функція є чи не найважливішою функцією мови, то зрозумілим є інтерес до вивчення комунікації у різних видах
людської діяльності – соціальній, культурній, економічній (діловій), політичній та ін.
Цей інтерес знайшов своє відображення не лише у значній кількості публікацій вітчизняних і зарубіжних дослідників, а у створенні спеціальних інституцій, діяльність яких
присвячена політичній комунікації. У Міжнародній Асоціації комунікації (ICA) створено
відділ політичної комунікації, у США в межах Американської політологічної Асоціації
(APSA) діє секція політичної комунікації, яка видає журнал «Political Communication» та
електронний вісник «Political Communication Report», який виходить тричі на рік. У Німеччині існують Товариство політичних наук і Спілка комунікативістики, які проводять
щорічні конференції.
Термін комунікація у його сучасному трактуванні утвердився у словнику політичної
науки відносно недавно. До одного з перших вживань цього поняття у політологічному
контексті є висловлювання Ф. Ратцеля про те, що «передавання інформації в політичному сенсі є найважливішою із всіх комунікаційних послуг». [Цыганков 1998, с. 57]. Однак
окремі реалії, позначувані цим терміном, з’явилися набагато раніше. Комунікація, яку
розуміють у широкому сенсі як передачу інформації від людини до людини через мовлення, жести, символи, образи, виникла і розвивалася разом із самим суспільством. Слід
зауважити, що як інструмент політичного впливу мовленнєва і візуальна комунікація використовувалася уже у глибоку давнину.
Поява терміна «політична комунікація» пов’язане безпосередньо із еволюцією
західного суспільства після другої світової війни. Стрімке зростання кількості досліджень у сфері політичної комунікації сприяло появі самостійного наукового напряму,
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який отримав назву «політична комунікативістика» (інша назва – «політична лінгвістика»). Окрім того, значну роль у формуванні політичної лінгвістики відіграли демократизація політичних процесів у західному світі, розвиток кібернетичної теорії та нових
комунікаційно-інформаційних технологій.
Сьогодні в рамках прикладної лінгвістки (щоправда передусім у зарубіжній) виокремлюють політичну лінгвістику (політлінгвістику). Стрімкий розвиток цієї науки в
зарубіжних країнах і відносно невелика кількість власне прикладних досліджень політичної комунікації зумовлюють актуальність теми цієї статті.
Як і будь-яка інша наука, політична лінгвістика має свої об’єкт, предмет і завдання.
Об’єктом цієї науки можна вважати політичну комунікацію, як інструмент забезпечення
життєдіяльності політичної системи і засіб впливу на суб’єктів політичного процесу. Що
ж стосується предмета політичної лінгвістики, то ми визначимо його як сукупність мовних засобів, що ідентифікують учасників політичної комунікації, реалізуються вербально та невербально, актуалізуються у певному контексті і мають конкретну прагматичну
ціль. Тематичний спектр досліджень у галузі політичної лінгвістики є досить широким,
однак усіх їх можна поділити на три основні групи: мова і політична система (промова і
політичні процеси, мова і сфери політики.
В межах політичної лінгвістики існує і функціональний підхід, згідно якого політична комунікація виконує такі функції:
• регулятивна (конституції, закони, нормативні акти) заклична (листівки, маніфести,
народні ініціативи, політичні заклики)
• інформаційно-персуазивна (спонукальна) (наукові тексти політології, парламентські
дебати, виборчі промови, політичні плакати, гасла)
• інтегративна (партійні програми, вшанувальні промови)
З точки зору системної теорії політичну комунікацію можна розглядати як систему,
яка складається з 4 елементів:
• Політичні організації та їх комунікаційна діяльність
• Медіа та їх політично значима діяльність
• Громадяни у різноманітних політичних ролях
• Комунікативно значимі аспект політичної культури.
Усі елементи є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Ці зв’язки якраз і забезпечують життєдіяльність системи.
Поняття «комунікація» було спершу вузькоспеціальним терміном, яким послуговувалися техніки-зв’язківці і військові. Лише згодом він поширився у різних галузях знань
завдяки засновнику кібернетики Н. Вінеру. Цей учений визначив напрямок міждисциплінарних досліджень як «науку про управління і комунікацію» [Винер 1983, с.6]. Всі явища
довколишнього світу можна пояснити з точки зору інформаційного обміну, циркулювання інформації. Для розуміння явища комунікації у його зв’язку з соціально-політичними
проблемами принципове значення має робота Н. Вінера «Человеческое использование
человеческих существ», де комунікацію трактують як головну цінність інформаційного
суспільства, яке тоді зароджувалося. Жити у цьому суспільстві означає жити, володіючи
правильною інформацією. У цьому суспільстві Homo communicans, «людина комунікаційна» орієнтується не лише на свої внутрішні почуття, а й на зовнішні події, оскільки живе за
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рахунок інформації, що надходить зовні. Життєво необхідними для людини комунікаційної
є збір та аналіз цієї зовнішньої інформації. Тому засоби комунікації є основним інструментом, який дозволяє людині реагувати на зміни у довколишньому світі. [Винер 2001 с. 8],
Слід абсолютно погодитися з Н.Вінером, який вважав, що однією із ключових характеристик сучасного суспільства є рівень його інформаційного забезпечення, яке впливає
на усі процеси суспільного розвитку. Соціально-економічна, політична, правова, науковотехнічна, екологічна інформація є не лише важливими компонентами, які забезпечують
повноцінну діяльність громадян, держав і світової спільноти загалом. Ця інформація породжує нові види масової діяльності, пов’язані з обробкою, аналізом та інтерпретацією
інформаційних масивів та потоків. То чим же є політична комунікація? Можна припустити, що це процес створення, відправлення, отримання і обробка повідомлень, які чинять
істотний вплив на політику. Цей вплив може бути безпосереднім і опосередкованим,
а результати можуть проявлятися як відразу, так і за деякий час. Прикладами прямого
впливу можна вважати такі види політичної діяльності як заклик до участі у виборах,
звернення про підтримку певної політичної програми і т.п. Опосередкований план повідомлень виявляється в тім, що їх можна використати для створення певних ідеальних
моделей, образів дійсності і певних стереотипів, які впливають на політичну свідомість
та діяльність політичних еліт і суспільства. Принципово важливим є те, що повідомлення чинять істотний політичний вплив на свідомість, переконання і поведінку індивідів,
груп, інституцій і навіть цілого суспільства, формуючи середовище, у якому вони існують. Політичне повідомлення є ключовим аспектом політики, оскільки основну частину
політично релевантної інформації ми сьогодні отримуємо через повідомлення. Доступність інформації про минулі чи сучасні події, а також прогнозування подій майбутніх є
можливими лише завдяки передачі повідомлень. К. Дойч називав політичну комунікацію
«нервовою системою державного управління», вважаючи політичні повідомлення чинником, який зумовлює політичну поведінку. [Дойч 1993, с.21]. Інший дослідник Ж.-М.
Коттре вважає, що роль комунікації у політичному житті суспільства можна порівняти
зі значенням кровообігу для людського організму. [Cottеret 1973, р. 112]. Комунікація є
живильною силою політики, тому що пов’язує різні частини суспільства і дозволяє їм
функціонувати як єдине ціле. Політичні повідомлення, які циркулюють у суспільстві,
породжують уявлення, які визначають політичне життя. Що ж стосується українських
та російських напрацювань у галузі політичної комунікації, то слід назвати імена Р. Сирінського [10], М.. Потураєва [9], О. Третяка [12], О.Соловйова [11], М. Грачова [4], В.
Латинова[7], М Гончаровa [3].
Згідно визначення Гончарова, термін політична комунікація «повинен описувати
циркуляцію інформації у сфері політичної діяльності, тобто будь-які повідомлення, тексти, які впливають на відносини між класами, націями і державами». [Гончаров 1991,
с.55]. В „Політологічному енциклопедичному словнику» політичну комунікацію визначено як „процес передачі, обміну політичною інформацією, який структурує політичну
діяльність і надає їй нового значення, формує громадську думку і політичну соціалізацію громадян з урахуванням їх потреб та інтересів». [8, с. 269]. Аналогічне визначення
зустрічаємо у довідковому виданні «Філософія політики: короткий енциклопедичний
словник», виданому 2002 року у Києві.
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Більш розгорнуте визначення подає В.В. Литвинов у двотомній «Политической
энциклопедии»: «обмен информацией между субъектами политической жизни, а также
между государством и гражданами, который может протекать на формальном (например,
в средствах массовой информации) и неформальном («закулисные» переговоры) уровнях». [Латынов 1999, с. 172 –173].
На основі цитованих визначень можемо стверджувати, що істотним аспектом політичної комунікації є передача та обіг політичної інформації, якою в процесі політичної
діяльності обмінюються суб’єкти політики з метою реалізації владно-управлінських відносин і впливу на аудиторію. Тобто політична комунікація як особливий вид комунікації
і як інформаційний вплив суб’єктів політики один на одного і на соціальне середовище
(суспільство), є атрибутом політичної діяльності. Політична комунікація, як атрибут особливого виду людської діяльності – політичної – є підпорядкованим стосовно поняття
«соціальна комунікація», яке в у свою чергу є підпорядкованим стосовно загального поняття «комунікація». Співвідношення між поняттями «комунікація» (К), «управління»
(У), «соціальна комунікація» (СК) і «політична комунікація» (ПК) показано на рис. 1.

Рис. 1
Узагальнюючи, можемо стверджувати, що загальна теорія комунікації є метатеорією стосовно теорії управління, яка розглядає окремі випадки комунікаційних відношень
«суб’єкт-об’єкт», які доповнюються зворотним зв’язком між «керованим» об’єктом і
«керуючим» суб’єктом. Окрім того, загальна теорія комунікації є метатеорією стосовно соціології комунікації, яка вивчає загальні закономірності процесів інформаційного
впливу та взаємодії в соціумі загалом та соціальних групах зокрема. Соціологія комунікації, в свою чергу є метатеорією стосовно політичної лінгвістики, завданням якої є
«проекція» лінгвістичних аспектів комунікативних процесів на політичну сферу. Мова
при цьому йде про вивчення політичної комунікації як на макрорівні (аналіз загальних
закономірностей комунікаційних процесів у політичній системі) і на мікрорівні (вивчення різних ефектів, коли об’єктами спрямованого інформаційного впливу з метою реалізації політичних цілей є мікро-групи чи окремі індивіди.
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In the article features of language of publicism of Tatyana Tolstaya as one of bright
representatives of postmodernism are considered.
Keywords: publicism, postmodernism, discourse, discursive break, precident text.
Новый способ осознания человеком мира и самого себя, ключевой особенностью которого является то, что всякая мысль представляет собой результат наложения других мыслей,
не обязательно вступающих друг с другом в целенаправленный диалог, однако создающих
такое смысловое пространство, в котором каждый фрагмент фокусируется, проявляется или
затемняется под воздействием другого. Такой познавательный принцип (принцип случайных
фокальных объектов), активно используемый сегодня в рекламном творчестве, формирует
стилистику и постмодернистской публицистики, в которой через контаминацию фрагментов
различных дискурсов, через перекличку цитат и цитаций выражается мировоззрение автора и его социальная позиция. Для такого типа мышления, называемого постмодернистским
[1], базовым является принцип относительности любого знания, поэтому оно должно подвергаться постоянной перепроверке [2] посредством его погружения в разные контексты и
ситуации, что и создает бесконечность смысловых приращений и точек зрения.
Казалось бы, публицистике как особому виду творчества, предназначенному с предельной ясностью говорить о сегодняшнем дне, точно и доступно выражать социальную точку
зрения автора на обозначенный в пространстве и времени социальный факт, не присущ хор
сосуществующих «голосов», врывающихся из воспоминаний разных людей, то есть социальной памяти, и из воображения, то есть социального прогноза (вспомним в связи с этим
слова Д. Гилберта и Т. Уилсона: «Мозг строит планы на будущее даже тогда, когда мы ни
о чем не думаем»: [3: 135]). Это объясняется тем, что публицистика как один из способов
осознания и описания мира должна быть понятной аудитории, не примитивной, но однозначно прочитываемой аудиторией в свете ее социальных потребностей и переживаний.
Однако, как показывает практика, современная публицистка смело осваивает все
новые возможности письма, не забывая о своем предназначении – гармонизации запросов личности с потребностями общества. Ярким тому примером являются публицистические рассказы Т. Толстой.
Интертекстуальность – одна из важнейших черт ее художественного и художественнопублицистического письма [4]. Благодаря интертекстуальности публицистика Т. Толстой приобретает особую смысловую глубину, поскольку злободневные социальные
проблемы получают осмысление в новом формате, расширяющимся до философии быта
и бытия, подвластного контролю социального человека. Прием интертекстуальности позволяет сделать социальные проблемы не только более зримыми, не только повернуть
их своими новыми гранями, не только задать новый фокус их видения, но и утвердить
новый способ описания мира, в котором слово становится полифоничным.
Тексты Т. Толстой похожи на «лоскутные панно», сшитое из прецедентных текстов,
хотя и «белыми нитками», но весьма изящно, тонко, со вкусом, изысканно, с точным математическим расчетом, что придает повествованию особенную выразительность, многозначность, смысловую неодноплановость и притягательность.
Автор совмещает прецедентные тексты, представляющие различные дискурсы, создавая таким образом поле напряженного социального диалога уже внутри фразы. Бла228

годаря сплавлению текстов и их перефразированию создается новый смысл, который
наслаивается на уже устоявшиеся ассоциации, благодаря чему создается смысловое напряжение. Расширение пределов значимого и эмоционально переживаемого достигается
в публицистике Т. Толстой за счет того, что смыслы вынуждены вступать в продуктивный
диалог за счет их инодискурсивных связей, то есть за счет выхода за пределы дискурса.
Рассмотрим, как Т. Толстая использует методику дискурсивного разрыва для создания публицистического образа Соединенных Штатов Америки. Рекламный образ Америки, тщательно создаваемый для его экспорта в Европу и прежде всего Россию, эффектно
разбивается Т. Толстой прецедентными текстами из советского дискурса. Выразительная
картина американской выставки как маркетинговый инструмент демонстрации заокеанского образа жизни, переведенная на другую почву, обнаруживает свою несостоятельность и лишь кричащую претензию на истинность.
Для иллюстрации вышесказанного обратимся к эссе «Лед и пламень» [5: 139 - 144], в
котором отражается современное мировоззрение американцев и культ личности «цементирующего раствора нации», «национальной мыши» - Микки Мауса.
Советская пропаганда породила огромное количество общеизвестных лозунгов. Т.
Толстая вводит их в ткань публицистического текста, заставляя читателя по-другому
взглянуть на рекламируемый мир американской демократии. Она сообщает о том, что
миллиардными тиражами расходятся изображения «Друга Всех Детей», имея в виду,
конечно, мышь, то есть знаменитого героя американских мультфильмов Микки Мауса.
Однако для российского читателя словосочетание Друг Всех Детей имеет жесткую ассоциацию – Владимир Ильич Ленин или Иосиф Виссарионович Сталин. Третьего не дано.
В социальной памяти остался лозунг – «Да здравствует Сталин, лучший друг советских
детей!», а аббревиатура данного словосочетания даже обрела жизнь в мужских именах –
Ледруд (Ленин Друг Детей) и Лелюд (Ленин Любит Детей).
Тоталитаризм всегда диктует обязательность общей идеологии, единых ценностей и
идолов. В СССР портреты вождей «украшали» площади городов, учреждения, квартиры,
нагрудные значки. В Америке сегодня также со всех вещей, «безвредных для прижимания к груди», смотрит Микки Маус - маленький идол, но требующий, как любой божок,
поклонения и жертв.
Несмотря на то, что каждая американская семья «видела грызуна триллионы раз», она
опять и опять хочет к нему возвращаться: «Не насытится око!...». И вновь выход в советский дискурс: «На октябрьский праздник // Дедушка-сосед // Подарил мне в рамке // Ленина портрет. // Я портретом этим //Очень дорожу // И всегда с любовь // На него гляжу».
«Да, это он!»,- восклицает Т. Толстая, говоря о Микки. «Кто же еще описывается в
таких терминах: воплотил в себе лучшие черты человечества, активный, положительный
характер, заслужил постоянное место в истории». В советском дискурсе 60-х гг. в таких
терминах описывался, как известно, первый космонавт, герой Советского Союза Юрий Гагарин – настоящий русский парень, проложивший путь к звездам всему человечеству. Им по
праву гордился весь советский народа. В Америке же гордятся мышью из мультфильма.
Проводя параллели с советским обществом, где господствует «мы», где личность
не обретает голоса вне хора, Т. Толстая обнаруживает и американский тоталитаризм,
выражающийся в том, что «весь американский народ, как один человек, в едином порыве,
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пьет те же липкие конкурирующие колы, носит те же бейсбольные кепки, горячо и
верно любит мышь».
Автор «Льда и пламени» отсылает нас к формулам столь распространенным в советском дискурсе, что их смысл в другом дискурсе доводится до абсурда, как, например, торжественная клятва пионера Советского Союза: «Я (Имя, Фамилия) вступая в
ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед
лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо и верно любить свою Родину».
Демократия обеспечивает реализацию личности. Однако на поверку это утверждение оказывается лишь мифом, еще одной американской картинкой. Т. Толстая
рассказывает об американской фигуристке Ненси Керриган, опрометчиво обронившей «дурное слово» по отношению к Микки Маусу. «Её шепот расслышал один журналист, который немедленно донес на получемпионку. Тут началось!... Вся страна,
разгневанная, поднялась на защиту народной мыши». Фигуристка, ставшая вдруг врагом народа, «плакала по телевизору, просила прощения… Но суровые лица простых
тружеников… – далее см. материалы бухаринско-зиновьевских процессов». Прямая
отсылка к советской действительности, данной Т. Толстой, позволяет почувствовать
всю жесткость и жестокость американской машины, в которой личность может едва
способна сущностно реализоваться. Псевдодемократическое американское общество
отправило бы соотечественницу, если бы таковые существовали, «в лагеря Мордовии».
ГУЛАГ – не такой уж и призрак. Он всегда рядом.
Т. Толстая утверждает, что тоталитарное мышления присуще всем слоям американского общества, кроме того в нем истерия шпионажа. В доказательство она приводит свой диалог с профессором-либералом, представителем американской интеллигенции, который также жарко клянется в любви к диснеевскому персонажу, «все же
разговаривал он с иностранцем и план КВЖД за жемчугу стакан не продал». Здесь
опять дискурсивный разрыв – цитация из песни «Марсель» («Таинственный граждан
/ Отмычкой отмыкает / Шикарный чемодан / Он предлагал мне деньги / И жемчуга
стакан / Чтоб я ему разведал / Жиркомбината план»), сочиненной в ссылке политическим заключенным филологом-германистом Ахиллом Левинтоном. Песня, скорее всего,
относится к концу 20-х – началу 30-х годов прошлого века, когда в воздухе витал призрак надвигавшейся войны, и в обществе нагнеталась истерия шпиономании.
Постоянные сообщения советской прессы о различных диверсиях и террористических актах сеяли среди населения настоящую панику. Отметим, что на этом фоне
особенно остро звучали повторяющиеся призывы к бдительности, требования разоблачать шпионов везде. Как кажется, аналогичная ситуация сложилась и в США – только
в начале XXI века.
Т. Толстая приходит к безрадостному заключению о стране, с имиджем прародительницы демократии: «Никто здесь не признает в нас право быть другими, любить
другое, зависеть от своих демонов, не от общепринятых». (см. эссе «Николаевская
Америка»).
Таким образом, публицистика Т. Толстой являет нам пример яркого постмодернистского письма, которое дает новые грани видения общества.
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РЕКЛАМНІ ФОРМИ, ВИДИ ТА ЖАНРИ:
АНГЛО-УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

В статье рассматриваются разные формы, виды и жанры словесной рекламы,
получившие развитие в англо-американском и украинском лингвокультурных пространствах. Анализируются явления симметрии и асимметрии жанрово-видовой системы
рекламных текстов в сравниваемых культурах, описываются жанрово-стилистические
характеристики наиболее распространенных разновидностей рекламных сообщений,
раскрываются факторы их эффективности на англо-американском и украинском потребительских рынках.
Ключевые слова: жанрово-видовая система, форма рекламы, вид рекламы, жанр
рекламы.
The paper presents a comparative analysis of different forms, kinds and genres of verbal
advertising in British-American and Ukrainian traditions. It focuses on the phenomena
of symmetry and asymmetry in genre systems of advertising in the two compared cultures,
delineates genre and stylistic characteristics of the most wide spread varieties of advertisements
and reveals the culture-bound reasons of their effectiveness in British-American and Ukrainian
consumer markets.
Keywords: genre system, form of advertising, kind of advertising, genre of advertisements.
Рекламна мова почала активно розвиватись на теренах України порівняно нещодавно,
саме тому вона перебуває сьогодні в центрі уваги багатьох дослідників: лінгвістів, соціологів, психологів, журналістів. Одним з найактуальніших питань стилістики української
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реклами є ступінь розвиненості її жанрово-видової системи у порівнянні з рекламою в
країнах, які мають більш тривалі традиції розвитку рекламного бізнесу.
На початку нашого порівняльного аналізу потрібно зазначити, що функціональностилістичний статус самої реклами є досить неоднозначним. М.П. Брандес виділяє
промислову рекламу як жанр технічного тексту, який реалізується в офіційно-діловому
стилі, водночас зазначаючи, що реклама у загальному розумінні може бути діловою або
емоційною і підрозділяється на низку жанрів [1:167-170]. О.О. Крилова вважає, що, суто
умовно, рекламні тексти можна було б віднести до жанрів публіцистичного мовлення,
оскільки їм, як і газетно-публіцистичним текстам, властива єдність двох функцій: інформаційної функції впливу. При цьому дослідниця наголошує, що реклама являє собою не
атомарний, а комплексний мовленнєвий жанр публічного мовлення, який складається з атомарних жанрів, що реалізують різні інтенції: проінформувати, повідомити,
запропонувати, пообіцяти, завірити, надати надію і т.д. [2]
Слушною видається і думка М.М. Кохтєва, згідно з якою реклама має відношення до
усіх без винятку функціональних стилів: адже існує ділова та газетно-журнальна реклама, можна виділити певні художні жанри реклами, крім того, рекламні тексти реалізують
елементи наукового та розмовного стилів. [3]
Стилістичні особливості тексту реклами в обох мовах залежать від виду рекламного
засобу, в якому цей текст використовується, місця проведення рекламних заходів, розрахованості рекламного повідомлення на певну аудиторію.
Серед форм реклами, що використовують слово, можна виділити наступні:
Таблиця 1
Зорова
Слухова
Зорово-слухова
(візуальна)
(аудіальна)
(аудіо-візуальна)
друкована,
радіореклама,
телереклама,
світлова,
усні повідомлення
кінореклама,
фотореклама
демонстрація зразків виробів у
супроводі усного тексту
Оскільки україномовна реклама розвивається досить стрімкими темпами, можна сказати, що на сьогодні в Україні існують майже всі види рекламних засобів, які використовуються у Великій Британії та США. Серед них:
Таблиця 2
Друкована реклама
Радіореклама
радіореклама в
рекламні проспекти (booklets, pamphlets, prospectus)
транспортних засобах
безплатні місцеві газети та журнали (freshets)
(transit advertising)
інформаційні листівки (dodgers, handbills)
радіомовлення в місцях
рекламні щити (billboards)
роздрібної торгівлі
рекламні афіші (placards, posters)
(storecasting)
реклама на дахах будинків (sky signs)
об’яви на передній зовнішній частині громадського
транспорту (headlight display)
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Зрозуміло, що джерелом найбільш цікавих стилістичних знахідок комбінованого
візуально-вербального характеру як в англо-американській, так і в українській рекламі
виступають електронні засоби масової інформації, тобто аудіо-візуальна форма реклами.
Майже безмежні можливості сучасної відеотехніки сприяють активній реалізації художнього аспекту рекламного повідомлення. Це відбувається завдяки використанню яскравих спецефектів, візуальних метафор, алюзій, каламбурів, порівнянь, контрастів, які
подаються паралельно з рекламним слоганом або текстівкою. У значній кількості друкованих рекламних засобів першочерговими є інформативна та нагадувальна (reminder
advertising) функції – сповістити або в черговий раз нагадати споживачеві про певний
товар чи послугу. Вони здебільшого не є розгорнутими та ретельно продуманими в лінгвостилістичному плані, певна їх частина не має візуального, так званого художнього компоненту (artwork).
Найбільш показовою є стилістика рекламних повідомлень, розміщених в друкованих виданнях, що розраховані на уважний перегляд. Однак і тут ступінь виразності стилістичного компонента рекламної об’яви залежить від аудиторії, на яку вона спрямована. Так, і англо-американська і українська реклама, що призначена для професіоналів
(vocational advertising), має переважно фактуально-інформативний характер, наприклад,
реклама медичних препаратів, матеріалів та оснащення, адресована безпосередньо лікарям та іншим представникам медичної професії (ethical advertising).
Позаяк професійна реклама розрахована на досвідчених у цій галузі спеціалістів, її
властивими рисами і в англомовному і в україномовному варіанті є раціоналізованість,
аргументованість викладу, прагнення до переконливого обґрунтування переваг рекламованих товарів і послуг. Вона спирається перш за все на логіку та професійні знання адресата
і тільки незначною мірою на емоційний вплив на нього. Саме у професійній рекламі реалізуються певні елементи наукового стилю. Такою ж стриманістю вирізняється і ділова
реклама, що має характеристики офіційно-ділового мовлення. Зображувальна частина
такого типу реклами базується не на образному вирішенні теми рекламного повідомлення, а на фотографічному поданні товару у найбільш привабливому, естетичному вигляді.
Тому найцікавішими із стилістичного погляду виявляються газетні і, особливо, журнальні
рекламні тексти, що розміщені у пресі, орієнтованій на широкого читача. Оскільки в них
домінує функція переконання, саме тут завдяки засобам стилістики відбувається романтизація рекламованого як у вербальній, так і у зображувальній формі, що супроводжується
появою неабияких стилістичних (в широкому розумінні цього слова) винаходів. Такі рекламні тексти наближаються за своїми ознаками до художнього мовлення.
Серед поширених як в англо-американському, так і в українському рекламному бізнесі жанрів потрібно назвати рекламну об’яву та майже усі жанри публіцистичного
стилю. Адже з рекламною метою використовуються рекламна стаття, замітка, нарис,
огляд, репортаж. Рекламна стаття, своєю чергою, підрозділяється за типами та характеристиками на статтю-репортаж, оглядову статтю, статтю-інтерв’ю, статтю-легенду.
Таким чином, як бачимо, не існує видової або жанрової асиметрії у порівнюваних стилях реклами, однак можна говорити про акцентуацію певних її типів в англоамериканському та відповідно українському лінгвокультурному просторі. Скажімо,
широко розповсюдженим на англо-американському ринку є тип реклами, що має назву
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«testimonial ad» або «endorsement», тобто реклама із залученням добре відомої особистості (актора, спортсмена і т.п.). Причому досить часто авторитетність думки знаменитості підкреслюється стислим коментарем на кшталт «Cindy Crawford’s Choice», «Michael
Schumacher’s Choice». Іноді центральною фігурою такого рекламного повідомлення виступає не лише особистість актора, але й відомий образ, який він втілює на екрані.
Як відомо, ефективність цього типу реклами в Україні є набагато нижчою, оскільки
український споживач більше покладається на думку близьких, рідних, сусідів та знайомих. Натомість найефективнішим типом рекламної статті на українському ринку є статтялегенда, успішність якої в англомовному культурному просторі дещо скромніша. [4]
Таким чином, жанрово-видова система української реклами не має суттєвих розбіжностей з відповідною системою, що утвердилася в англо-американському лінгвокультурному просторі. Проте певні типи рекламних повідомлень є більш або менш ефективними, а отже і поширеними, у порівнюваних культурах через особливості національного
менталітету.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
УДК 82-312.6

Филатова В.А.
(Горловка, Украина)

ПАМЯТЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У статті розглядається пам'ять як один з головних факторів мемуарної літератури. На прикладі «Записок кавалерист-дівиці» Надії Дурової показується, що пам'ять є
основним джерелом мемуарів, а спотворення дійсності не завжди результат поганої
пам'яті мемуариста. Потрібно розмежовувати «помилки пам'яті» та відбір життєвого матеріалу відповідно до індивідуального авторського бачення.
Ключові слова: мемуари, автор, пам’ять, точка зору, очевидець, факти, вигадка, жанр.
In this article memory is examined as one of the main factors of memoir literature. It is
shown that memory is the basic sourse of memoirs on the basis of the «Notes of the Cavalry
Maiden» by Nadezhda Durova. The distortian of reality is not always the result of the bad
memory of memorialist. It is necessary to differentiate «errors of memory» and a selection of
vital material in accordance to individual authors vision.
Ключові слова: memoirs, author, memory, point of view, witness, facts, fiction, genre.
Одним из важнейших видовых признаков мемуарной литературы наряду с ретроспективностью и субъективностью считается память. В большой Советской энциклопедии
мемуары (имеющие происхождение от французского memoires и латинского memoria –
память) определяются как «воспоминания о прошлом, написанные участниками или современниками каких-либо событий» [5: 134]. Таким образом, мемуары – это личностная
память пишущего о протекавшей на его глазах истории. Память считается парадоксальным явлением человеческого сознания и культуры. Парадоксальность состоит в том, что
прошедшее присутствует в ней как явление современности. То, что хранится в памяти
человека, находится с ним и сегодня, поэтому является одновременно и прошлым и настоящим. В этом важная особенность мемуаров, залог сохранения их актуальности.
О значении памяти при создании мемуаров писали историки (Тартаковский А. Г., Кабанов В. В., Голубцов В. С.), литературный критик В. Г. Белинский, современные литературоведы Л. Гинзбург, Г. Елизаветина, И. Шайтанов и др.
Цель данной работы показать на примере записок Надежды Дуровой, что, во-первых,
память является основным источником мемуаров. Во-вторых, что искажение мемуаристом действительности не всегда является результатом плохой памяти, и наоборот, выдача желаемого за действительное есть свойство человеческой памяти.
Известны различные виды памяти: моторная, эмоциональная, образная, словеснологическая, фотографическая. Наиболее прочным видом памяти считается эмоциональная, т.к. она бережёт переживания, которыми сопровождались события нашей жизни.
Именно эта особенность памяти находит отражение в определении Даля: «свойство
души хранить, помнить сознание о былом» [7: 14].
© Филатова В.А., 2009
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Одно из значений слова память в словаре Ожегова С. И. – «способность сохранять и
воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в
сознании впечатлений [6: 433]. При этом вспоминающий заново переживает бывшие ситуации, находясь одновременно в двух временных измерениях. И, когда он возобновляет свои
чувства в воспоминании, освобождается от «их томящей тяжести или трепетного волнения»,
тогда они становятся предметом наслаждения, как утверждал В. Белинский [1: 490].
В мемуарах, в отличие от дневников, для которых характерна синхронная форма отображения действительности, мнение о прошлом формируется постепенно: от совершения
события до периода воспоминания о нём. Поэтому, выводы и суждения в дневнике могут
быть более эмоциональными, нести предварительный характер, и быть опровергнутыми
дальнейшими событиями. Временная дистанция позволяет заново прочувствовать, переосмыслить ситуацию, отбросить лишние, незначительные детали. «Настоящее, – писал
Белинский, – никогда не наше, ибо оно поглощает нас собою; и самая радость в настоящем
тяжела для нас, как и горе, ибо не мы ею, но она нами преобладает. Чтоб насладится ею,
мы должны отойти от неё на известное расстояние, как от картины, по требованиям освещения, – должны взглянуть на неё, свободные от неё, как на нечто вне нас находящееся,
предметное» [1: 490].
Но с другой стороны, «по прошествии лет, – как утверждал А. Г. Тартаковский, – под
влиянием накопленного жизненного опыта, нового положения в обществе, распространённых в нём исторических представлений и т.д. мемуарист чаще всего воспринимает прошедшие события совсем не так, как это было в момент их совершения, и невольно для себя
во всё большей мере попадает в зависимость от современного на них взгляда» [10: 38].
Невозможность отобразить полную картину происходящего связана с особенностями
человеческой памяти. Мемуарист может вольно или невольно забыть об окружающей обстановке и представить неполную картину происходящего, а запомнившиеся автору события могут излагаться с разной полнотой, в зависимости от времени написания мемуаров.
Именно поэтому мемуары считаются источниками двоякого рода. С одной стороны, в воспоминаниях отражаются факты и впечатления прошлого. Но с другой стороны, на содержание мемуаров откладывает отпечаток и та эпоха, когда пишутся воспоминания.
Роль «восполнителя памяти» в мемуарах играет и исторический фон, который расширяет фактическую сторону описываемых явлений и показывает значение личных впечатлений очевидца. Соотношение воспоминаний участника событий и исторического фона
зависит от памяти мемуариста, от его личных наблюдений, осведомлённости, временной
дистанции, целей написания и т.п.
Поэтому справедливыми являются доводы исследователей, которые утверждают, что
при работе над своими воспоминаниями мемуарист использует другие документы или
свои личные источники: дневники, письма, и т.п. Именно они предохраняют мемуариста
от провалов памяти, позволяют сохранить на многие годы яркость характеристик событий,
образов современников, в известной мере гарантируют большую достоверность в изображении фактов. Поэтому воспоминания, созданные на основе дневников, являются одним
из наиболее ценных видов мемуарной литературы.
Надежда Дурова в «Записках кавалерист-девицы» и в автобиографической повести
«Год жизни в Петербурге» использует дневниковые записи и цитирует письма. Напри236

мер, интерес представляет текст письма А. Пушкину, которое сохранилось только на
страницах данной повести, где Дурова называет Пушкина славным живописцем, «который двумя или тремя чертами кисти своей делает из карикатурного изображения небесную красоту» [3: 98].
Как утверждают историки, дополнительные источники мемуарист привлекает, по
крайней мере, в трёх случаях: для того, чтобы восстановить в памяти ход событий, для
цельного изложения тех событий, в которых автор мемуаров участия не принимал, для
большей убедительности своих доводов. Особенностью записок Дуровой является то,
что она не ссылается ни на какие исторические документы. Более того, не претендует
на то, чтобы её воспоминания считались документальным свидетельством, в котором
нашла отражение история страны, и в частности войны 1812 года.
Память сугубо избирательна, поэтому запоминается, главным образом то, что было
значимым для автора и с течением времени ослабевает. Из воспоминаний Дуровой видно, что запомнились ей картины боёв, курьёзные случаи, происшествия, или регулярно
повторяющиеся действия, как, например, вечерняя молитва, из-за чего все, «когда-либо
обитавшие в лагерях и на биваках», привыкли считать девять часов священною порою
[3: 108]. Её память сохранила необычайные волнения в природе 1812 года, что подтверждается другими автодокументальными источниками того времени.
Нельзя не остановится на ошибках памяти, прямом, или даже сознательном искажении действительности, что тоже встречается в мемуаристике, и в воспоминаниях
Дуровой в частности. Денис Давыдов в письме к Пушкину перечисляет целый ряд
противоречий и недосмотров, относящихся к военным действиям, которые он разглядел в записках Дуровой [9: 482].
Что касается самой биографии, то и здесь внимательный читатель сумеет разгадать
недосказанное, невольно вспоминая любимое выражение знаменитого сыщика Эркюля
Пуаро: «Каждому есть что скрывать».
И, несмотря на то, что в письме к В. Н. Мамышеву, сыну своего первого издателя, от
21 ноября 1861 года Дурова утверждает, что в записках «подробно описана вся жизнь»,
а «в истине всего там написанного» [3: 186] она удостоверяла честным словом, есть документы, опровергающие подобное утверждение.
В предисловии к изданию 1966 года Б. Смиренский приводит запись Вознесенского собора о бракосочетании Дуровой с дворянским заседателем Сарапульского земского
суда Василием Степановичем Черновым, которое состоялось 25 октября 1801 года. В
этой же статье упоминается о рождении у Черновых сына Ивана в январе 1803 года.
Чтобы не дать намёка на возможность подобных событий в её жизни, Дурова сознательно искажает свой возраст, при этом допускает целый ряд неточностей.
Во-первых, в первой части «Детские лета мои» Дурова пишет: «… в начале четырнадцатого года моего от рождения, отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у
неё» [2: 333]. Далее следует описание счастливой жизни в Малороссии у родственников,
которая закончилась весьма неожиданно: «Мне наступал пятнадцатый год, как в один день
мне принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение» [2: 335]. Через
две недели ей пришлось уехать от любимых родственников, где она провела полтора года,
в дом отца. Из приведённых отрывков видно, что в четырнадцатилетнем возрасте Дурова
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находилась в Малороссии и ничего не знала о событиях в жизни родителей. Но первую
главу в добавлении к «Кавалерист-девице», «Некоторые черты из детских лет моих», Дурова начинает с описания дня, когда ей исполнилось 14 лет и они вместе с матушкой шли
в церковь. Более того, «чтобы окончить этот день какою-нибудь шалостью знаменитою,
спешила я пройти мысленно все свои резвости в Малороссии и вспомнила, что, живши
там, случалось мне иногда находить змею…» [2: 574]. Т. о., в двух главах она по-разному
описывает события «якобы» происходившие с ней в четырнадцатилетнем возрасте.
Во-вторых, в самом начале своей военной жизни, Дурова показывает своё бережное
отношение к коню Алкиду, когда она не принимает участие в скачках, которые устраивают
другие казацкие офицеры, объясняя это тем, что её «добрый конь не в первом цвете молодости, ему уже девять лет». А в первой главе «Детские лета мои», Дурова упоминает, что
ей было двенадцать лет, когда «батюшка купил для себя верховую лошадь – черкесского
жеребца, почти неукротимого»» [2: 328]. Таким образом, Дуровой было не менее 21 года,
когда она ушла из дому. А ведь ранее она утверждала, что казаки выступали 15 сентября
1806 года. В это время в день своих именин Дурова покидает отцовский дом, когда ей «минуло шестнадцать лет» [2: 338], т.е. несколькими годами ранее фактического возраста.
В-третьих, «Автобиография» начинается словами: «Родился я в 1788-м году, в сентябре. Которого именно числа не знаю. У отца моего нигде этого не записано…» [3: 188].
Первые предложения из «Некоторых черт из детских лет моих» свидетельствуют об обратном: «Вот и ещё рассвет семнадцатого сентября!.. и все ещё он алеет за Камою!.. всё
ещё я дома!.. Всё ещё в белом платье девическом!..» Так думала я на заре того дня, в который исполнилось мне четырнадцать лет» [2: 573]. Н. Дурова подробно описывает день
своих именин накануне побега, что говорит о том, что дата рождения была ей известна.
Далее, в тексте можно найти и несоответствия, касающиеся возраста матери. В «Детских летах моих» Дурова утверждает, что мать умерла «на тридцать пятом году от рождения» [2: 338], и так описывает её страдания, словно сама она находилась при этом дома.
Глава «Первый приезд мой в столицу» заканчивается описанием встречи с дядей, от которого она узнаёт о смерти матери. «Матушка лежала опасно больная в постели и была очень
слаба, когда ей принесли это письмо; она взяла его, прочитала; молчала с минуту; потом,
сказав со вздохом: «она винит меня!» – отвернулась к стене и умерла!..» [2: 396].
Примем во внимание, что записки Дуровой начинаются рассказом о побеге матери с
гусарским ротмистром Дуровым из дома отца, «гордого и властолюбивого пана малороссийского», «в конце пятнадцатого года её от рождения» [2: 323], а потом в течение двух
лет пишет ему письма, вымаливая прощение, и получает его только после рождения Надежды. Как известно, Дурова-младшая покинула родительский дом в 1806 году, и было
ей двадцать три года, мать при этом был жива, и умирает позже, после того, как письма
Надежды, написанное отцу из армии с признаниями было получено. Таким образом, матери было не менее 40 лет, когда она умерла.
Скрыв однажды свой возраст, Дурова постоянно обращает внимание на свой моложавый вид в Записках, и продолжает настаивать, что мало изменилась со времени последнего визита в Петербург. По её словам, Жуковский (Дурова ошибочно пишет В. П.) и
его жена, встретившись с ней, заявляли, что кавалерист-девица «мало переменилась», а
пятнадцать лет пролетели, не задев её «ни одним пером крыльев своих» [3: 100].
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Внутреннее ощущение себя молодой не соответствует действительности, и пятидесятитрёхлетняя Дурова не может выглядеть, как и в начале своей военной карьеры. К
этому же времени, например, относятся воспоминания Авдотьи Яковлевны Панаевой,
которой встреча с Дуровой запомнилась так: «…Александрова уже была пожилая и поразила меня своей некрасивой наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она
щурила глаза и без того небольшие…» [8: 63].
В данном случае, нельзя не привести мнение психологов о том, что выдача желаемого за действительное является свойством человеческой памяти. Подобное мнение разделяет и литературовед И. Шайтанов, утверждающий, что «мемуарист ручается только
за то, что именно так вспомнилось, и полагает, что так и было». Вместе с этим, «в такой
впечатлительности есть своя угроза если не прямого искажения фактов, то, как бы ухода
от событий, которые память не возрождает, а заслоняет независимым или слабо зависимым от них впечатлением» [11: 67].
Чтобы не подвергать мемуаристов обвинениям в искажении фактов, имеет смысл разграничить понятия «искренность», не забывая, при этом, известный афоризм французского
философа Луи Лавеля: «Искренность не есть истина»; и «откровенность», т.е. готовность
сообщать о приватных, интимных, обычно скрываемых аспектах своей жизни [4: 11].
Подводя итог, отметим ещё раз, что в отличие от художественного произведения сюжет
мемуаров выстраивается самой жизнью, и мемуарист не вправе распоряжаться событиями
по своему усмотрению. Однако творческий подход к изложению фактов не противоречит
законам жанра. В мемуарах происходит отбор жизненного материала в соответствии с индивидуальным авторским видением, а также в связи с теми задачами, которые он перед собой ставит. Ряд обстоятельств остаётся за пределами текста, и это не является следствием
плохой памяти мемуариста. Как справедливо утверждает А. Латынина, «мемуарист должен
быть искренним – то есть не лгать, но никто не обязывает его выбалтывать те подробности
собственной жизни и жизни своих друзей или недругов, которых не хочешь касаться» [4:
11]. Так же и Надежда Дурова, выбрав для себя образ «русской амазонки», вычеркнула из
своей биографии всё то, что мешала ей этому образу соответствовать. Более того, научилась жить так, как однажды посчитала единственно возможным и правильным для себя, и
сама же поверила в истинность своих утверждений.
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КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ
В статье рассматриваются жанровые особенности драматической поэмы на примере «Ифигении в Тавриде» Леси Украинки. Особое внимание сосредоточено на коммуникативной направленности некоторых структурных (монолог, ремарки) и семантических элементax драмы.
Ключевые слова: «драма для чтения», психологический конфликт, невербальная
коммуникация.
The article aims at the genre peculiarities of dramatic poem on the example of poem
«Iphigenia v Tavridi» by Lesya Ukrainka. Special attention is paid to the communicative aim
of some structural (monologue, remarks) and semantic elements of drama.
Key words: «drama for reading», psychological conflict, non verbal communication.
Одним із найважливіших питань сучасного літературознавства можна вважати дослідження драматичної поеми, чи «драми для читання», жанрові та композиційні особливості якої продовжують протягом тривалого часу викликати інтерес вчених [1; 2; 3].
Зокрема і сьогодні у літературознавстві дискутується питання «несценічності», «читабельності» драматичної поеми, яке, проте, неодноразово спростовується театральною
практикою.З цієї точки зору цілком виправданим є дослідження структури і семантики драматичної поеми у комунікативному аспекті, що дало б змогу з’ясувати феномен
сприйняття «несценічної» драми реципієнтом. Метою нашої розвідки є аналіз комуніка© Винар С.М., 2009
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тивних особливостей драматичної поеми на прикладі «Іфігенії в Тавріді» (тут і дальше
збережено авторське написання) Лесі Українки.
Становлення жанру драматичної поеми (чи «драми для читання») в українській літературі пов’язують насамперед із творчістю Лесі Українки. Ми знаємо, що з погляду
жанру драматургічна спадщина Лесі Українки дуже різноманітна. Сама авторка, визначаючи специфіку твору, вживала такі жанрові означення, як драматична сцена («Іфігенія
в Тавріді»), діалог («Айша та Мохаммед»), драматичний етюд («Йоганна, жінка Хусова»), драматична поема («Одержима», «Вавілонський полон», «На руїнах», «В катакомбах», «Кассандра», «У пущі», «Бояриня», «На полі крові», «Адвокат Мартіан», «Оргія»),
драма («Блакитна троянда», «Руфін і Присцілла», «Камінний господар»), фантастична
драма («Осіння казка»), драма-феєрія («Лісова пісня»). З 20 драматичних творів поетеси
тільки перші два («Блакитна троянда» і «Прощання») написано прозою, в усіх інших
застосовано віршоване слово. На органічне поєднання у поетичній творчості Лесі Українки двох начал – ліричного і драматичного вперше звернув увагу Іван Франко, який
1898 року писав: «Її талант ліричний, але не вузько суб’єктивний; їй удаються й епічні,
і драматичні форми, але тільки тоді, коли вони являються тільки формами її могутньої
лірики. Чиста епіка й чиста драма не входить, як нам здається, у обсяг її таланту» [4:
239]. Академік О.Білецький, характеризуючи розвиток таланту поетеси, відзначав, що
з роками вона «все більше відходила від лірики медитативної до ліроепосу, до драматичного монологу...» [5: 266]. Драматизм почуттів і думок, притаманний ліриці і поемам Лесі Українки, поступово змусив поетесу вдатися до найвідповіднішої жанрової
форми – драматичної поеми. У своїх творах Леся Українка намагалася віддати перевагу
ліричному елементові, безпосередньому вияву власних роздумів, почуттів, переживань.
Жанр драматичної поеми давав поетесі можливість з найбільшою повнотою втілювати
цей задум, адже драматичний елемент органічно підсилював конфліктне начало, в той
час як ліричний елемент давав широкий простір для безпосереднього вияву багатьох
суб’єктивних поглядів поетеси.
Поєднуючи ці обидва елементи, Леся Українка в більшості драматичних поем на перший
план висуває персонаж, якому вона найбільше симпатизує, який часто є виразником її думок.
Такими є Елеазар, Тірца, Неофіт-раб, Кассандра, співець Антей. Невипадково, що ці дійові
особи весь час у центрі уваги поетеси, що саме вони розкриті найповніше. Жанрова своєрідність драматичної поеми, її родовий синтетизм, де поєдналися ліричні, епічні та драматичні
знаки, дозволяли авторці не вдаватися до всебічного зображення усіх дійових осіб, або їх
більшості, як це робиться у драмі, а тримати в полі зору тільки одного героя.
Драматична сцена Лесі Українки «Іфігенія в Тавріді», що стала однією з частин циклу «Кримські відгуки», як і деякі інші поетичні твори того часу («Грішниця», «Саул»),
може бути підтвердженням вище висловлених думок. Леся Українка при написанні драматичної поеми «Іфігенія в Тавріді» орієнтувалася на античність, насамперед, на Еврипіда. Звернення української поетеси до древньої еллінської легенди не випадкове. Відомо,
що спільною рисою драматичних поем Лесі Українки, створених у різний час і на різні
теми (біблійно-євангельські, греко-троянські, римо-християнські тощо), є обов’язкове
використання традиційних сюжетно-тематичних структур світової літератури у символічному плані та поєднання їх із комплексом морально-етичних, суспільно-історичних
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та загальнофілософських питань, що перегукуються із сучасністю. Схоже на те, що форма драматичної поеми жанрово найбільш імпонувала новаторському типу творчості Лесі
Українки, який ґрунтувався на художньому поєднанні неоромантичних і модерністських
естетичних засад, певного синтезу минулого й сучасного, часовому релятивізмі образів
і характерів. Зацікавлення поетеси цією проблематикою добре помітне у статті «Утопія
в белетристиці», де вона зазначає: « ... ми не можемо розуміти прийдешності з погляду
невідомих нам прийдешніх людей, ми можемо її розуміти тільки з нашого теперішнього
погляду, нам дорога вона тільки тими своїми елементами, до яких ми тепер пориваємось»
[6: 175], де розв’язується проблема хронологічної дистанції між минулим і сьогоденням,
відчувається співучасть минулого і сучасного. З іменем Лесі Українки пов’язують розквіт проблемно-філософської та психологічної драми в українській літературі (на відміну від класичних зразків реалістично-побутової драми драматургів XIX ст.).
Леся Українка, насичуючи твори символікою та міфологічними мотивами, утверджувала нові форми авторської свідомості, що проектувалися на розвиток у літературних процесах як модерні типи художнього мислення. Про це йдеться у збірнику «Леся Українка
та європейські літератури», що вийшов у Німеччині. Один із його авторів та укладачів
Ю.Бойко-Блохин у статті «Стильові пошуки Лесі Українки на тлі світової літератури» [7]
конкретизує виявлені ним погляди на європеїзований світогляд письменниці, що в першу
чергу пов’язаний з естетикою та системою неоромантичного художнього мислення.
«Іфігенія в Тавріді» навіть серед драм, написаних на античні сюжети, займає особливе місце. Думки про історичну Тавриду поєднались в ній з почуттям туги за батьківщиною, історичний символізм переплівся із символізмом античним. Філософські питання суті життя і смерті, що розв’язуються у складній боротьбі думок і почуттів, любов
до вітчизни становлять ідейну основу драматичної сцени Лесі Українки. У традиційній
драмі дія /подія як стикання персонажів у фабульному хронотопі є основним комунікативним засобом вираження сутності персонажів, в той час як для драматичної поеми
важлива не так єдність дії, як єдність думки, наскрізної ідеї. Сучасний літературознавець
М.Сулятицький виділяє такі специфічні особливості цього жанру, як «внутрішній психологічний конфлікт, монодраматизм, гостру словесну експресію, індивідуалізацію образу,
що зумовлюється необхідністю змалювання яскравої, непересічної, вольової особистості» [8: 5]. Головним у таких драмах тепер стає реакція героя на подію, на інших героїв, і
це змінює жанрову природу твору та його композиційну побудову. Предмет зображення
поетичної драми – не буття, а реагування на нього: роздуми, переживання, рефлексія.
Це, як правило, драма людини, одного персонажа в опозиції до інших, до навколишнього
середовища, до самого себе. У Лесі Українки здебільшого не вчинки дають життя драматичній дії, а думка рухає дію і є причиною конфлікту. Основний, внутрішній конфлікт
«Іфігенії» – у самій героїні драми. Фабульна сторона поступається безпосередньому аналізу думок та почуттів героїні. Рушійною силою «Іфігенії в Тавріді» є не конфліктне зіткнення характерів, а конфлікт думок, душевна боротьба героїні. Іфігенія бореться сама
з собою, зі своїми сумнівами і ваганнями: О, Артемідо, рятуй мене від мене, захисти!
(Тут і далі текст цит. за [9]). Поетеса не прагне відтворити широке тло часу. У драматичній поемі немає масових сцен. Наголос робиться на розкритті суб’єктивного начала,
епізодичні дійові особи (золотокудрий Орест, сестра Електра), рідний край – «далека Ар242

голіда» згадуються для того, щоб знайти штрихи, здатні повніше розкрити переживання
й почуття героїні. Драматичній поемі притаманна емоційна напруженість колізій, лірична забарвленість почуттів героїні, поетичність мови. Кожну зміну у настрої, почуттях
героїні відтінено інтонацією, ритмікою вірша. Ритм вірша то плавний, розмірений (під
час спогадів Іфігенії), стриманий і покірний (коли у героїні перед очима постає її майбутнє на чужині), то набирає прискореного темпу, пристрасті (у звертаннях до Артеміди).
Далі образ, сповнений глибокого внутрішнього драматизму, поступово розкривається,
виявляються нові риси характеру Іфігенії – здатність на самопожертву. І ритм розповіді
стає енергійним, сповненим рішучості (коли Іфігенія приймає остаточне рішення – жити
«заради слави рідної країни»).
Для емоційного увиразнення мовлення служать у драматичній сцені такі риторичні
фігури як: а) риторичне звертання, що оформлює основну думку твору – любов до рідного краю: Аргосе, рідний мій!/ Єдиний мій, коханий рідний краю!/; б) риторичне питання,
що мотивує подальше розгортання дії: ... А хто створив нас?/ Хто дав нам душу і святий
вогонь?; в) риторичне заперечення як форма відповіді на вірогідне припущення: Ні, се не
варт нащадка Прометея!; г) риторичний оклик, що вводиться з метою посилити увагу
на усвідомленні Іфігенією свого обов’язку перед вітчизною: Тяжкий твій спадок, батьку
Прометею! Емоційно насичена лексика, риторичні запитання, окличні речення та звертання формально, в силу інтенціальної своєрідності та стилістичної будови, начебто не
претендують на комунікативний сценічний відгук, але саме такі конструкції посилюють
комунікативний зв’язок твору з реципієнтом-глядачем, а радше за все – із читачем. При
такому прийомі внутрішня художня комунікація (ланка «герой – герой») парадоксально
усувається заради суто зовнішньої («герой – реципієнт»), що є гранично концептуальним.
Звернемо увагу на підвищену значущість монологу у загальній структурі твору. Пріоритетну роль поетеса відвела мовним партіям, які повністю розкривали б характер героїні. Саме слово, словесна боротьба, що виявляється у тривалому монолозі Іфігенії, є
характерною ознакою драматичної поеми Лесі Українки. Оскільки мова драматичного
героя відповідає його психологічному складові, невіддільна від його характеру, від його
мислення і поглядів на життя, вона виступає основним комунікативним засобом і для
розкриття характеру, і для донесення до реципієнта авторської ідеї. Тому монолог, який,
напевне, щонайменше обмежував свободу героїні, відкривав широкі можливості для
ліричного самовираження, коли слово в об’єктивно-комунікативному функціонуванні
створює особливу емоціональну атмосферу наррації.
В рецепції образу Іфігенії важливі ремарки, за допомогою яких передаються жести,
рухи («Іфігенія падає на коліна перед олтарем і простягає в розпачі руки до статуї»;
«тихою, рівною ходою віддаляється Іфігенія в храм»), деякі виразні деталі («Іфігенія в
довгій одежі і з срібною діадемою над чолом»; «стежка від храму до моря, виложена мармуром»), що посилюють психологічну характеристику образу. Такі чисто сценічні засоби,
які ми знаходимо у ремарках, як вказівка на інтонацію, опис жестів, погляду, є тими засобами невербальної комунікації, які доповнюють і поглиблюють зміст слів, надають їм відповідних специфічних відтінків, формують емоційно-психологічний підтекст (детальніше
про роль ремарок у «Іфігенії див: [10]). Ремарки-описи, ремарки-ретроспекції, ремаркимонологи, які зустрічаються читачеві у Лесі Українки, також є комунікативними ланками
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і можуть бути потрактовані як функціонально важливі, а не допоміжні, комунікативні
елементи тексту.
У драматичній сцені Лесі Українки немає звичайних для багатьох драматургів ремарок із вказівкою «пауза», але в самому тексті ці нюанси внутрішньої мови відчутні
і часто позначені трьома крапками. На цю особливість Лесиної поетики звертав увагу
Д. Донцов, зазначаючи, що поетеса часто перериває емоційне напруження «... або запитанням, або кількома точками, або припущенням, або малює нездійсненне бажання і
пориви, ... викликаючи злуду чогось початого і нескінченого» [11: 179].
Важливого комунікативного значення у драматичній поемі набуває підтекст, коли
думка не висловлена прямо, а набуває реалізації через іносказання. У «Іфігенії» – це
прометеївська алюзія – «спадок…великий, незабутній», та іскра, що врятувала людський рід від «заздрих олімпійців». Здається, Леся Українка просто констатує усім
давно відоме, – насправді ж цей підтекст виводить і читача, і саму героїню на усвідомлення того великого обов’язку, який лежить на ній і додає Іфігенії сил і снаги до
життя. П. Пилипович дорікав Лесі Українці, що, мовляв, у цій сцені «образ Прометея...
так само абстрагований, як і в попередніх зразках» та що «він лише символ людських
змагань» [12: 315]. Необхідно відмітити, що раннє розуміння поетесою прометеїзму
відбувалося під впливом його трактування Т. Шевченком («Кавказ») та М. Драгомановим («Заздрі боги»). Тому образ Прометея сприймався як «постійний символ» чи
навіть постійний атрибут вільнолюбивих прагнень. Леся Українка обмежується лише
згадкою про титана, він не набуває будь-якого самостійного значення, а служить лише
для підсилення громадської патетики. До цього слід додати, що Леся Українка створила образи окремих героїв, яких вона називала нащадками Прометея.
На основі проведеного аналізу бачимо, що структура драматичної поеми в порівнянні з драмою більш вільна, розімкнута, нетрадиційна, в ній повсякчас простежуються недраматичні ознаки. Драматичну поему слід розглядати як синтез нової парадигми
драми, яка запозичила від власне п’єси лише зовнішню форму, та й ту в модифікованому вигляді. Ліричні начала збагачують драматургічну форму психологічними чинниками. Самою своєю поетичною атмосферою, поетичним настроєм жанр драматичної
поеми розширює можливості читацької рецепції. «Вся світова і вітчизняна художня
практика доводить, що лише поодинокі «сміливці» зверталися і звертаються до цієї
складної форми. І вже зовсім винятковим є факт, коли поет довго працює в цьому жанрі, творячи, по суті, свою модифікацію форми,» – зауважила Л. Дем’янівська, відзначаючи роль Лесі Українки в утвердженні цього жанру в нашій літературі [13: 15].
«Драмі для читання», яка порушує традиційні драматургічні канони і моделює
свої власні прийоми та принципи побудови, створює парадигму, відмінну від класичної аристотелівської драми, притаманні такі риси, як проблемність, філософічність,
символологічна закодованість змісту. Комунікативна спрямованість структурнокомпозиційних елементів та художніх засобів драматичної поеми (зокрема ремарок і
монологу, а також усунення ланки внутрішньої комунікації), сприяє розкриттю внутрішнього, часто імпліцитного конфлікту, розширює можливості читацької рецепції,
спонукає реципієнта до активного розмірковування, саморефлексії.
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Волковинский А.С.
(Каменец-Подольский, Украина)

архитектоника и композиция эпитетных структур в аспекте
теории с. бураго о стиховой мелодии
У статті обґрунтовується необхідність звернення до концепції С. Бураго про мелодію вірша з метою вивчення своєрідності епітетних структур та їхнього функціонального призначення в літературно-художньому тексті. Відстоюється положення про те,
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що визначення рівня звучності текстового фрагменту є семантичним покажчиком не
лише у віршовому мовленні, але й у прозовому. Рівень звучності розглядається як важливий чинник формування епітетних структур та їхнього розташування в тексті.
Ключові слова: архітектоніка, епітетна структура, композиція, рівень звучності.
The article shows necessity of the reference to S. Burago's theory about a melody of a verse
for the purpose of originality studying epithet's structures and their functioning in the literary
and art text. The level of sonority of a text fragment is a semantic indicator not only in poetic
speech, but also in prosaic one. Sonority level is considered an the important factor of making
up epithet's structures and their placing in the text.
Key words: architectonics, epithet’s structure, composition, level of sonority.
В настоящее время теория С. Бураго о стиховой мелодии и о семантике уровня звучности поэтического текста требует активного применения в различных отраслевых исследованиях филологической науки. Необходимость обращения к основным положениям концепции С. Бураго ощущается и в эпитетологии. Не будем забывать, что «за иным эпитетом,
к которому мы относимся безучастно, так мы к нему привыкли, лежит далекая историкопсихологическая перспектива, накопление метафор, сравнений и отвлечений, целая история вкуса и стиля в его эволюции от идей полезного и желаемого до выделения понятия
прекрасного» [1: 59]. Пристальное внимание к элементам эпитетной системы писателя или
отдельного его произведения, а также установление общих принципов организации такой
системы способны приводить к закономерным выводам обобщающего характера.
Сопоставив высказывания С. Бураго («смыслообразующее звучание поэтического
слова свойственно литературе разных эпох и народов» [2: 172]) и А. Веселовского («эпитет свойствен и поэзии, и прозаической речи» [1: 59]), можно предположить эффективное применение принципа семантической значимости уровня звучности в ходе анализа
эпитетных структур, функционирующих в поэтической и прозаической речи в национальных литературах различных периодов. Симбиоз теории эпитета и теории стиховой
мелодии способствует более эффективному изучению поэтики не только стихотворных,
но и прозаических произведений.
Необычайно важным становится определение звуковой специфики эпитетных структур, которые включаются в более масштабные словесные единства. С максимальной полнотой смыслоразличительная функция уровня звучности проявляется при анализе архитектонических и композиционных особенностей парных эпитетов, цепочек эпитетов и
эпитетных систем произведения. Рассмотрим примеры в заданной последовательности.
Включающая парные эпитеты фраза из пушкинского романа «Арап Петра Великого»
построена на сквозной аллитерации: «Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным» [3: 11]. Аллитерация на «М» не только архитектонически скрепляет фразу, но
и создает своеобразные смысловые звенья. Так, можно считать почти синонимичными
понятия «Ибрагим» и «ум», а «точным» и «наблюдательным» – качественными характеристиками свойства ума и, соответственно, его обладателя – главного героя романа.
На первый взгляд, архитектоника этой фразы в той части, где размещены парные
эпитеты, выглядит не обязательно-последовательной. Могут показаться приемлемыми
варианты: «Ибрагим отличался точным и наблюдательным умом» или «Ибрагим от246

личался наблюдательным и точным умом». Предложенные модификации построены
безукоризненно с точки зрения синтаксической организации при восстановлении прямого порядка слов.
Но даже при инверсивном расположении эпитетов остается возможность для некоторых модификаций: «Ибрагим отличался умом наблюдательным и точным». В таком
расположении можно находить определенную привлекательность. Фраза заканчивается
более коротким (в количественно-звуковом измерении) словом. Это придает высказыванию предназначенную энергичность и завершенность. Но фраза локализуется и не предполагает развертывания повествования – конкретность умственной фиксации не требует
дальнейших наблюдений. Точность ума подавила бы его наблюдательность. Ибрагим из
пылкого, наделенного фантазией и воображением человека превратился бы в прагматичного представителя западноевропейской цивилизации. Несмотря на то, что длительное
время пушкинский герой пребывал в такой социально-культурной среде, он не стал ее
окончательным продуктом.
Особенности архитектоники анализируемой фразы могут объясняться обоснованным
С. Бураго принципом определения уровня звучности, который представляется вполне
применимым и к прозаическим текстовым фрагментам и к отдельным словам: «Прежде
всего каждую из описанных групп, а также паузу мы наделяем числовым эквивалентом
в порядке возрастающей звучности: «1» – пауза; «2» – п, т, к, ф; «3» – ш, щ, ч, ц, с, х; «4»
– г, б, д, з, ж; «5» – р, л, м, н, в, й; «6» – безударный гласный; «7» – ударный гласный» [2:
145]. Каждая конкретная комбинация звуков (слово, стих и т.п.) обладает уровнем звучности, который соизмерим с определенным числовым эквивалентом.
В соответствии с числовыми обозначениями определяется коэффициент звучности
опорных понятий и их эпитетных характеристик в рассматриваемой фразе из пушкинского романа. При этом будем избегать числового обозначения паузы, поскольку интерес
сконцентрирован на отдельных словесных единицах. Итак: Ибраги́м – 5,28; умо́м – 5,
75; то́чным – 4,66; наблюда́тельным – 5,07. Исходя из полученных цифровых данных,
можем убедиться в том, что вся фраза построена в ключе своеобразного звукового параллелизма. Первую его часть составляют понятия, вторую – эпитеты. Соотносимыми
эти части становятся в архитектоническом расположении по принципу возрастающей
звучности: Ибрагим – ум; точным – наблюдательным.
Отсюда, главное отличительное качество пушкинского персонажа ум, а наиболее ценимое свойство ума – наблюдательность. Легко убеждаемся в тончайшем внутреннем
слухе А. Пушкина. Подобные вычислительные операции позволяют аналитическими
средствами убедиться в мастерстве и гениальности А. Пушкина, в том, что «пресную»
прозу он стремился организовывать по поэтическим образцам.
Одним из доминантных стилевых признаков прозы постклассицистического периода
следует признать текстовую активность цепочек эпитетов к одному и тому же понятию.
Особую привлекательность объекта научного исследования получают цепочки эпитетов,
элементы которых связаны с определяемым понятием не только семантически, но и фонически – при помощи аллитерационных повторов в определении и определяемом им понятии.
Так, в романе И. Гончарова «Обыкновенная история» цепочки аллитерационных эпитетов образуют своеобразные «звуковые надписи» (Б. Эйхенбаум), в которых эффективно
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актуализируются фонические взаимоотношения между означающими и означаемым. Цепочки аллитерационных эпитетов в «Обыкновенной истории» выполняют функции архитектонических конструкций – ритмических и фонических скреп, обеспечивающих формальносмысловую цельность произведения. В тексте романа встречается около ста (98) цепочек
аллитерационных эпитетов. Для прозаического произведения это весьма высокий показатель, который свидетельствует о постоянном внимании И. Гончарова не только к смысловой
точности высказывания, но и к его акустическому оформлению.
Классицистическая традиция легитимировала, идущий еще со времен античных риторик, запрет на удлинение эпитетного ряда тремя и более структурными компонентами.
Одной из причин ходульности стиля Аристотель посчитал неумеренное употребление
«эпитетов или длинных, или неуместных, или в слишком большом числе; в поэзии, например, вполне возможно называть молоко белым, в прозе же подобные эпитеты совершенно неуместны» [4: 189]. Иначе – в прозе эпитеты не должны повторять качеств,
заключенных в понятии. Автору, жертвующему риторическим совершенством повествования ради увеличения числа эпитетов, необходимо было предложить прямую или косвенную мотивацию кажущегося плеонастического стилевого выбора.
Цепочки аллитерационных эпитетов в «Обыкновенной истории» чаще сопровождают описание и портретную характеристику, нежели повествование. И. Гончарова интересовали качества персонажа, а его действия и поступки изображались производными
от свойств характера. Вот характеристика Адуева-старшего, дяди Александра: «Но
Петр Иваныч был человек с умом и тактом, не часто встречающимися. Он был тонок, проницателен, ловок» [5: 314]. По авторской концепции Петр Адуев – воплощение
прагматичности и рационализма, какие-то эмоции в нем обнаруживаются как результат
удовлетворенности от прозорливо спланированных и ловко осуществимых действий.
Проверим, имеет ли это положение семантико-звуковую мотивацию.
Только на первый взгляд может показаться, что предложенная автором очередность
компонентов эпитетной цепочки случайна и недостаточно мотивирована. Ведь вполне
допустимы моделируемые варианты: «Он был проницателен, тонок, ловок»; «Он был
проницателен, ловок, тонок», «Он был ловок, проницателен, тонок» и т.д. Понять
и «проверить» И. Гончарова помогает предложенная С. Бураго методика определения
уровня звучности. Проведя нехитрые подсчеты, приходим к таким результатам: то́нок
– 4,4; проница́телен – 4,8; ло́вок – 5. И принцип построения фразы становится вполне
очевидным: «Он был тонок (4,4), проницателен (4,8), ловок (5)». И. Гончаров избрал
вариант упорядочивания по уровню звучности – каждый последующий эпитет сильнее
предыдущего. Перед читателем – великолепный образец звуковой восходящей градации
(климакса), которая из сферы поэтической переводится в поле прозаического текста.
В романе И. Гончарова звуковая модификация климакса – эмфатическое средство, не
уступающее строгой организации поэтического текста. Это приводит к усилению уровня
звучности каждого последующего звена по сравнению с предыдущим. Тем самым коэффициент звучности корректирует семантическую значимость того или иного качественного определения. Выстраивается своеобразная шкала ценностных показателей Адуевастаршего: ловкость превосходит остальные черты характера. В строго организованной
цепочке аллитерационных эпитетов актуализируются звуковые и семантические связи не
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только между эпитетами и определяемым словом, но и между самими эпитетами. Звуковая
иерархия обуславливает смысловую сочетаемость компонентов эпитетной цепочки.
Детальный анализ конструирования цепочек аллитерационных эпитетов в «Обыкновенной истории» приводит к выводу о том, что архитектоника словесной ткани романа
мотивирована тщательным подбором звуков. И. Гончаров учел не только поэтический
и прозаический опыт А. Пушкина, но и откликнулся на гоголевские традиции. В прозе
И. Гончарова, как и в прозе Н. Гоголя, «слова и предложения выбираются и сцепляются
не по принципу только логической речи, а больше по принципу речи выразительной»
[6: 48]. Следовательно, И. Гончаров так же дорожил длиной не только смыслового, но
и звукового ряда. И если прав был Ф. Достоевский, что русские писатели выросли из
«Шинели» Н. Гоголя, то очень вероятно, что их генетические связи мотивированы не
только разработкой темы маленького человека. Знакомство с прозой Н. Гоголя могло
привить последующим писателям (И. Гончаров в их числе) даже не всегда осознанное
стремление к тщательному звуковому конструированию текста произведения. Частые
удлинения рядов эпитетов можно объяснить стремлением постклассицистических писателей к созданию фразы акустически и гармонически завершенной. Эпитеты в цепочках не всегда добавляют принципиально новый смысл к определяемому понятию
или к ранее указанным качествам. Следовательно, писатели дорожили не только смысловой, но и звуковой выразительностью прозаического текста.
Непосредственные процессы высказывания, говорения сближают с риторикой драматическое искусство. В этом плане текст драматического произведения – гипотетически –
должен неукоснительно отвечать заявке Аристотеля о недопустимости накопления эпитетов. Однако отметим, что увеличение количества эпитетных структур в тех или иных
композиционно-сюжетных частях драматического произведения связано с психическим
состоянием персонажей. Удельный вес эпитетных структур существенно увеличивается
в моменты повышения эмоционально-психической активности персонажей. Так, монолог Феди Протасова из пьесы Л. Толстого «Живой труп» [7], произносимый в камере
судебного следователя, содержит 154 словесные единицы, 79 из которых (больше половины!) приходится на создание 38 простых и сложных эпитетных структур. Авторская
увлеченность варьируемыми оттенками переживаний настолько велика, что эпитетные
структуры «перетекают» из одной в другую. Можно говорить об эпитетной амплификации, создание которой вполне оправдано монологической риторикой Феди Протасова. Накопление эпитетных структур приводит к усилению восприятия и воздействия на
слушателя-персонажа и на зрителя-читателя.
Этот монолог Феди Протасова можно считать своеобразной кульминацией психического накала, а также фокусным центром идейно-художественной организации произведения. В словах персонажа варьируются не только различные оттенки чувств и переживаний, но и номинативное обозначение основного конфликта пьесы. В этом плане
ключевыми эпитетными структурами в монологе Феди Протасова и во всей пьесе можно
считать следующие: «сложные отношения», «борьба добра со злом», «такая духовная борьба». Подбор и порядковое расположение эпитетных структур говорит о том,
что Л. Толстой был увлечен не столько фабульно-событийным материалом, сколько возможностью посредством этого материала обнажить внутреннюю (собственно драматическую) проблематику пьесы.
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При беглом рассмотрении архитектоника отмеченных эпитетных структур так же,
как и предыдущих примерах, кажется произвольной. Среди возможных вариантов потенциальной привлекательностью обладает и такая предположительная очередность:
«такая духовная борьба», «сложные отношения», «борьба добра со злом». В предлагаемой последовательности строго выдержан принцип звукового климакса: «такая
духовная борьба» – 5,15; «сложные отношения» – 5,16; «борьба добра со злом» – 5,33.
Уровень звучности толстовских эпитетных структур значительно превышает идеальный
уровень звучности – 4,94, выведенный С. Бураго по стихотворению А. Пушкина «Пора,
мой друг, пора...» [2: 146-152]. Эпитетные структуры в пьесе Л. Толстого – достойные
носители формально-смысловой выразительности и интонационной эмфатичности.
В авторской последовательности введения эпитетных структур в текст усматривается
другая идейно-художественная мотивация. Л. Толстой располагает эпитетные структуры
по принципу своеобразной звуковой пирамиды: «сложные отношения» – 5,16; «борьба
добра со злом» – 5,33; «такая духовная борьба» – 5,15. Смысловым и звуковым пиком
становится «борьба добра со злом», основаниями для которого являются «сложные отношения» и «такая духовная борьба». Именно в наиболее высокой точке звучания становится ощутимой «эмоциональная яркость выражения ее трагической темы» [2: 151]
Сложные отношения (другие по Л. Толстому и невозможны) – предпосылка борьбы
добра со злом, стержневым проявлением которой становится духовная борьба. Главная
арена, на которой разыгрывается противостояние добра и зла, – душа человека.
Вполне закономерно, что в «Живом трупе» именно человек получает наибольшее количество характеризующих эпитетных структур. Их общее число – 46. Автор останавливает
свой выбор на 37 определениях различных качеств человека. Так или иначе, многообразные комбинации означаемого и означающих находятся в соответствии с мыслью Л. Толстого о текучести человека. Суждения об изменчивой природе человека проходят красной
нитью через многие значительные эпические произведения писателя, начиная с «Детства»
и заканчивая «Воскресением». В «Дневнике 1898 г.» Л. Толстой доводит эту мысль до
формульного силлогизма: «Человек течет и в нем есть все возможности: был глуп, стал
умен, был зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека» [8: 179]. Эпитетная система
«Живого трупа», максимально адекватна этому толстовскому умозаключению.
Человек сквозь призму эпитетных структур пьесы «Живой труп» может быть «превосходным» и «совершенно падшим», «нравственным» и «слабым», «пустым» и
«очень скучным», «нежным» и «твердым» и др. Антиномия человеческих качеств в
пьесе Л. Толстого становится условной, поскольку «человек текуч», то и качества его
перетекают из одного в другое.
Некоторые характеристики человека повторяются по несколько раз: «хороший» – 4,
«честный» – 4, «добрый» – 3, «удивительный» – 2, «умный» – 2. Все повторяемые
качественные обозначения сопряжены с положительным пафосом, несмотря на некоторую абстрактность их семантики. Звучнее других определение «умный» – 5,6. Может
показаться, что именно это качество и определяет сущность человека. Однако анализ
эпитетных структур приводит к иным результатам и выводам. Общий уровень звучность
структуры «умный человек» (5,24) уступает в лидерстве другому соединению означающего и означаемого – «любимого человека» (5,31). Звуковое и смысловое доминирова250

ние эпитетной структуры «любимого человека» в пьесе «Живой труп» обуславливает
отсутствие авторского осуждения не только главного героя Феди Протасова, но и всех
персонажей пьесы.
Проведенные наблюдения и вычисления относительно звукового и смыслового своеобразия эпитетных структур, функционирующих в пьесе «Живой труп», подтверждают
толстовское обращение: «Если есть в тебе силы деятельности, то пусть она будет любовная; если нет сил и ты слаб, то слабость твоя пусть будет любовная» [8: 179]. В этом
направлении находятся и пути разрешения внутри психологического конфликта пьесы:
человек обязан быть любимым, какими бы сложными отношениями это не сопровождалось. Человеческая сущность конкретизируется Л. Толстым в подсистемах эпитетных
структур, коррекция смысловой иерархии элементов качественной характеристики возможна за счет соотнесения эпитетных структур с уровнем их звучности. Обобщенноабстрактные означающие в приведенных эпитетных структурах выполняют функции
своеобразных сигнификаторов, актуализируя связи между означающими и означаемым.
Эпитетная система пьесы Л. Толстого «Живой труп» – это своеобразный каталог архетипических обозначений, в котором с достаточной полнотой выражаются сюжетика пьесы,
ее основной конфликт, характерные черты персонажей, авторская идея.
Таким образом, определение уровня звучности эпитетных структур в том или ином
текстовом фрагменте становится важным семантическим показателем не только в стихотворной речи, но и в прозаической. Уровень звучности – важный фактор формирования эпитетных структур и их архитектонического и композиционного размещения в
тексте литературного произведения. Особенная семантическая действенность уровня
звучности обнаруживается при анализе авторских упорядоченных эпитетных образований: парных эпитетов, цепочек эпитетов, эпитетных подсистем и систем произведения.
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THE PECULIARITIES OF WHODUNIT AS A DETECTIVE SUBGENRE
Стаття присвячена проблемі жанрової диференціації детективної літератури.
Особлива увага приділяється головним критеріям та принципам класифікації. Детально аналізується один з підвидів детективу «whodunit» та образ детективу на прикладі
творів Е. По, У. Колінза, Ч. Дікенса. Виділяються загальні риси, притаманні класичному
детективу ХIХ століття.
Ключові слова: детективна література, «whodunit», образ детективу, Едгар Алан
По, Чарльз Діккенс, Уілкі Колінз.
Статья посвящена проблеме жанровой дифференциации детективной литературы.
Особое внимание уделяется главным критериям и принципам классификации. Детально
анализируется один из подвидов детектива «whodunit» и образ детектива на примере произведений Э. По, У. Коллинза, Ч. Диккенса. Выделяются общие черты, присущие
классическому детективу ХIХ века.
Ключевые слова: детективная литература, «whodunit», образ детектива, Эдгар
Аллан По, Чарльз Діккенс, Уилки Коллинз.
The article is devoted to the problems of genre differentiation of the detective fiction.
Special attention is given to the basic criteria and the main principles of the classification.
Whodunit as one of the subgenres and the detective type is analyzed in details. Literary works
by E. Poe, W. Collins, C. Dickens are set as examples. The main features of classical detective
of the 19th century are singled out.
Key words: detective fiction, «whodunit», detective type, E. Poe, W. Collins, C. Dickens.
The beginning of the 21st century is characterized by critics’ striving for deep and complete
analyses of the mass culture. The problems of popular literature have become current in the
connection with detailed studying of certain genres, especially detective, in the context of
modern investigations. The aim of this article is to generalize modern principles of detective
works’ classification, to develop the investigation about whodunit as one of the subgenres and
analyze the main types of the detectives in Poe’s, Dickens’s and Collins’s works.
Detective fiction is a branch of crime fiction that centres upon the investigation of a crime,
usually murder, by a detective, either professional or amateur. A common feature of detective
fiction is an investigator who is unmarried, with some source of income other than a regular
job, and who generally has some pleasing eccentricities or striking characteristics. He or she
frequently has a less intelligent assistant, who is asked to make apparently irrelevant inquiries
and acts as an audience surrogate for the explanation of the mystery at the end of the story.
There are many classifications of the detective subgenres. Priestman M. differentiates
subgenres according to the types of the plot: whodunit, thriller, detective thriller [1: 34].
T.Todorov proposes two types of the detectives: classical mystery and hard-boiled detective
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[2: 113]. H.Pyrhonen formulates a new conception of the detective genre. She singles out the
following main subgenres: British whodunit, American hard-boiled detective, police procedural
detective, metaphysical detective [3: 76]. To our mind this classification is the most complete
but it also can be totalized.
The most widespread subgenre of the detective novel is the whodunit (for “Who done it?”).
It is a complex, plot-driven variety of the detective story in which the puzzle is the main feature
of interest. The reader is provided with clues from which the identity of the perpetrator of the
crime may be deduced before the solution is revealed in the final pages of the book.
Early archetypes of these stories were the three Auguste Dupin tales by Edgar Allan Poe:
“The Murders in the Rue Morgue” (1841), “The Mystery of Marie Roget” (1843), and “The
Purloined Letter” (1844). In these stories which are called “ratiocinative”, the primary concern
of the plot is ascertaining truth, and the usual means of obtaining the truth is through a complex
and mysterious process combining intuitive logic, astute observation, and perspicacious
inference. As a consequence, the crime itself sometimes becomes secondary to the efforts taken
to solve it. “The Mystery of Marie Roget” is particularly interesting, as it is a barely fictionalized
analysis of the circumstances of the real-life discovery of the body of a young woman named
Mary Cecilia Rogers, in which Poe expounds his theory of what actually happened. Auguste
Dupin made his first appearance in Poe’s “The Murders in the Rue Morgue” (1841), widely
considered the first detective fiction story.
Dupin is from what was once a wealthy family but, “by a variety of untoward events”, is
reduced to more humble circumstances and contents himself only with the basic necessities
of life. He now lives in Paris with his close friend, the anonymous narrator of the stories. For
hobbies, Dupin is fond of enigmas, conundrums, and hieroglyphics.
Dupin’s deductive prowess is first exhibited when he appears to read the narrator’s mind
by rationally tracing his train of thought for the previous fifteen minutes. He employs what
he terms «ratiocination». Dupin’s method is to identify with the criminal and put himself in
his mind. By knowing everything that the criminal knows, he can solve any crime. In this
method, he combines his scientific logic with artistic imagination. As an observer, he pays
special attention to what is unintended, such as hesitation, eagerness or a casual or inadvertent
word. Dupin is portrayed as a dehumanized thinking machine, a man whose sole interest is in
pure logic. The character also emphasizes the importance of reading and writing: many of his
clues come from newspapers or written reports from the Prefect. This device also engages the
reader, who follows along by reading the clues himself.
Dupin is not a professional detective and his motivations change throughout his appearances.
In «The Murders in the Rue Morgue» he investigates the murders for his personal amusement
and to prove the innocence of a falsely accused man. He refuses a financial reward. However,
in «The Purloined Letter», Dupin purposefully pursues a financial reward.
This character helped to establish the genre of detective fiction, distinct from mystery
fiction, with an emphasis on the analysis and not trial-and-error. Many peculiarities that would
later become commonplace in detective fiction first appeared in Poe’s stories:
the eccentric but brilliant detective,
the bumbling constabulary,
the first-person narration by a close personal friend [4: 204].
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Dupin also initiates the storytelling device where the detective announces his solution and then
explains the reasoning leading up to it. The style of hero’s analysis, with his attention to forensic
detail, makes it a precursor if not the inspiration of the stories about the most famous of all fictional
detectives, Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes and Hercule Poirot by Agatha Christie who like
Dupin use their considerable deductive prowess and observation to solve crimes.
Another early archetype of the whodunit is found as a sub-plot in the vast novel “Bleak
House” (1853) by Charles Dickens. The conniving lawyer Tulkinghorn is killed in his office late
one night, and the crime is investigated by Inspector Bucket of the Metropolitan force. Poe’s
Dupin indubitably contributed to the depiction of this significant literary detective. Bucket has
no first name and a wife whom we never see. Inspector Bucket’s wife justifies her place as the
first female amateur detective in fiction, adumbrating Agatha Christie’s Miss Marple, as “a lady
of a natural detective genius”. These details and his genial, deceptively casual manner make
him the precursor of another great detective, Lieutenant Columbo. Dickens was fascinated by
all aspects of law enforcement, particularly prisons, punishment, and the emerging detective
police force. Dickens scholar Philip Collins has suggested that Dickens saw the detective
police as heroes, and this viewpoint is certainly borne out by his interactions with members of
the force, along with his literary and journalistic representations of them [5].
Bucket is a master of the labyrinthine metropolis, appearing unexpectedly and thriving on
unpredictability. He declares gleefully, «you don’t know what I’m going to do five minutes
from now» [5], and constantly takes both the reader and the other characters by surprise with
his omnipresence. He stands out as the one figure in the world of confusion that is Bleak House
who never loses control.
Chris Brooks in his book Signs for the Times: Symbolic Realism in the Mid-Victorian World
(1984) described Inspector Bucket as «the moral hero of Bleak House», and Bucket certainly
functions as a force for good in a corrupt London that has been reduced to a condition of
stasis by the larger forces of the Law. Bucket is able to negotiate both the public and private
worlds of the novel, largely because he has constructed a public (professional) and a private
(domestic) self. Bucket announces, «Duty is duty, and friendship is friendship. I never want the
two to clash if I can help it» [6]. Bucket does not rigidly delineate the boundaries between the
two conditions. His single-minded pursuit of criminals is symbolized by his «fat forefinger»
which has a life of its own: «When Mr. Bucket has a matter of this pressing interest under his
consideration, the fat forefinger seems to rise, to the dignity of a familiar demon. He puts it to
his ears, and it whispers information; he puts it to his lips, and it enjoins him to secrecy; he rubs
it over his nose, and it sharpens his scent; he shakes it before a guilty man, and it charms him
to his destruction... Mr. Bucket pervades a vast number of houses and strolls about an infinity
of streets... He is free with his money, affable in his manners, innocent in his conversation but
through the placid stream of his life there glides an under-current of forefinger» [6]. Bucket
embodies the pragmatism that to this day characterizes the detective who must get his man at
any cost, including his own principles, but who at the same time works for the greater good.
With Bucket, Dickens at once created the prototype of the literary detective, and emphasised
his uncertain status in society, as the figure who stands halfway between respectable society
and the criminals (who would, by the end of the nineteenth century, become configured as a
race apart).
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The detective story we know today did not come into existence until the 1840’s, and even
then the genre took time to evolve from the short story, to the novel featuring a detective, to
the full-blown detective novel–the first of these being «The Moonstone» (1868) by Wilkie
Collins (widely regarded as one of the first true whodunits). In contrast to the driven qualities
of his predecessor Mr. Bucket, Wilkie Collins’ Sergeant Cuff of «The Moonstone» is markedly
less committed to his work. Whilst Cuff has a formidable reputation, his physical appearance
belies his immense powers of deduction. Gabriel Betteredge, the Verinder family steward, in
recounting his first impressions of Cuff, conveys a sense of anti-climax and disappointment at
the appearance of the great detective: «… out got a grizzled, elderly man, so miserably lean
that he looked as if he had not got an ounce of flesh on his bones in any part of him. He was
dressed all in decent black, with a white cravat round his neck. His walk was soft; his voice
was melancholy; his long lanky fingers were hooked like claws. He might have been a parson,
or an undertaker–or anything else you like, except what he really was» [7]. Cuffs looks reflect
his personality, both in the beginning and the end of the novel. His «decent black» clothes show
that he is serious about his work. The word «decent» is actually describes his personality as
being fairly good but not good enough for people to take an instant liking to him. Cuff believes
his profession is extremely important and admirable and needs to keep his reputation as a
mysterious detective who can make any deduction and be correct about it.
Wilkie Collins used Sergeant Cuff as an example of all detectives in the Victorian Era and
how the public’s view changed towards them over time. Cuff starts out as a dark, mysterious,
and authoritative man, which is how the whole detective and police forces were being viewed
by Victorian society. As he leaves the novel for a while, Collins was planning his transformation
into a genuine caring man who used his skills purely for the benefit of others. His changes
evidently portray the new respect of detectives by the public and the realization that they
worked to help people. Sergeant Cuff exhibited just that when he returned to the novel to help
solve the mystery of the Moonstone.
The “grandfather of English detective fiction”, Wilkie Collins (“The Woman in White”,
“The Moonstone”) has established the genre with several classic features of the 19th century
detective story:
a country house robbery,
an ‘inside job’,
a celebrated investigator ,
bungling local constabulary,
detective enquiries,
false suspects,
the ‘least likely suspect’,
a rudimentary ‘locked room’ murder,
a reconstruction of the crime,
a final twist in the plot.
Some scientists have suggested even earlier prototypes for the whodunit, most notably the
Old Testament story of Susanna and the Elders (Daniel 13; in the Protestant Bible this story is
found in the apocrypha) and the story of the dog and the horse related in the third chapter of
Voltaire’s Zadig (1747). But the popularity of this genre has only grown in time.
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The whodunit flourished during the so-called “Golden Age” of detective fiction, during
the 1920s, 1930s, and 1940s, when it was the predominant mode of crime writing. Many of
the best writers of whodunits in this period were British — notably Agatha Christie, Nicholas
Blake, Christianna Brand and Edmund Crispin, Michael Innes, Dorothy L. Sayers, Josephine
Tey. Others — S. S. Van Dine, John Dickson Carr, and Ellery Queen — were American, but
imitated the “English” style. Still others, such as Rex Stout, Clayton Rawson, and Earl Derr
Biggers, attempted a more “American” style.
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СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ФЭНТЭЗІ І ЯЕ ЭСТЭТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
В статье представлена краткая история романа-фэнтези, его истоки, генетическая
связь с рыцарским куртуазным романом, готическим романом, литературной сказкой,
мифом. Анализируются особенности европейского и российского романа-фэнтези, а также восприятие этого жанра современным литературоведением. Развитие белорусского
романа-фэнтези на белорусском и русском языках, его эстетический потенциал, рассматривается на материале произведений Р. Баравиковай, С. Минскевича, Н. Ракитиной.
Ключевые слова: фэнтези, фантастика, мифология, квест, аркада, реминисценция,
алюзия.
The article considers a short background of fantasy novel, its genetic links with novel
of chivalry, gothic novel, literary tale and myths. The capabilities of European and Russian
fantasy novel are analyzed as well as perception of the genre by the modern literary criticism.
Development of Belarussian and Russian fantasy novel in Belarus and its esthetic potential is
considered based on the works of R. Baravikova, S. Minskevich and N. Rakitina.
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Жанр фэнтэзі атрымаў шырокае распаўсюджанне ХХ стагоддзі ў заходнееўрапейскай
і амерыканскай літаратуры. Яго вытокі – у казцы, міфе, сярэднявечным куртуазным
рыцарскім рамане. Гэты жанр характарызуецца стварэннем так званага «паралельнага свету», які выклікае ў чытача веру ў яго існаванне. Пачынальнікам гэтага жанру з дваццатых
– трыццатых гадоў лічыцца амерыканец Роберт Ірвін Говард, які працаваў у кірунку гераічнай фэнтэзі. Р.І. Говард пачаў друкавацца ў дваццацігадовым узросце і вельмі хутка, зусім
нечакана для сябе стаў адным з найбагацейшых людзей свайго гарадка, зарабляючы больш
за кіраўніка мясцовага банка. Такая звышпапулярнасць тлумачыцца тым, што грамадства,
расчараваўшыся ў «амерыканскай мары», стаміўшыся ад казак Эдгара Райса Бероуза, захапілася паралельным светам Говарда і ягоным гераічным Конанам. Працягнулі развіццё жанру англійскія філолагі і тэолагі Ч. Уільямс, К.С. Льюіс і Дж. Р.Р. Толкін, а таксама іх сябры
па клубе «Інклінгі». Па словах К.С. Льюіса, героі фэнтэзі – бачныя душы, іх унутраны свет
звонку, бо душа мацнейшая за слабае і нявечнае цела. Развіццё фэнтэзі часта звязана з «квестам» (у перакладзе з англійскай quest – ‘шлях’, ‘пошук’, ‘задача’) і з «аркадай» (у перакладзе
з англійскай arcade – ‘пасаж, галерэя магазінаў’; распаўсюджаны ў індустрыі камп’ютэрных
гульняў тэрмін для абазначэння жанру гульні, дзе гульцу прыходзіцца дзейнічаць хутка,
абапіраючыся найперш на сваю інтуіцыю і хуткую рэакцыю). Неабходнасць пошуку свайго
шляху выклікана не знешнімі абставінамі, а неабходнасцю ўнутранай духоўнай арганізацый
героя. Фэнтэзі мае мэтай – даследаванне свету, схаванага за руціннай паўсядзённасцю. К.С.
Льюіс, напрыклад, прыўносіць у фэнтэзі хрысціянскую фантастыку і духоўны трылер.
Алегарычная ітэрпрэтацыя Евангелля адлюстравана ў ягоных «Хроніках Нарніі». Свет Дж.
Р.Р. Толкіна зусім не судакранаецца з рэальнай рэчаіснасцю. Пісьменнік выкарыстоўвае
германа-скандынаўскую міфалогію і кладзе яе ў аснову «Уладара пярсцёнкаў». У цыкле
раманаў Дабро і Зло персаніфікуюцца і дзейнічаюць і як знешнія сілы, і як унутраныя матывы
ўчынкаў герояў. Менавіта дзякуючы Дж. Р.Р. Толкіну, сучасная публіка дакладна ўяўляе, як
выглядаюць эльфы, гномы, гобліны, магі і інш. Аўтары сучасных раманаў жанру фэнтэзі
абіраюць пэўную міфалагічную сістэму і на яе аснове ствараюць уласныя міфы. З 50-х
гадоў надзвычай папулярнымі ў Заходняй Еўропе і Амерыцы становяцца творы, заснаваныя
на легендах пра чараўніка Мэрліна, караля Артура і рыцараў Круглага Стала. У апошнія
дзесяцігоддзі шырокае распаўсюджанне атрымаў жанр камічнага, парадыйнага фэнтэзі з
шырокім выкарыстанне «чорнага гумару». Яго пачынальнікам лічыцца амерыканскі пісьменнік Лаён Спрэг дэ Камп. Да жанру фэнтэзі вельмі цесна прымыкае сучасны гатычны
раман, ці гатычная фэнтэзі. (dark fantasy). Папулярнасць жанру фэнтэзі ў чытачоў выклікала
стварэнне так званых фэндамоў, фэнклубаў, напрыклад, амерыканскае «Міфапаэтычнае
згуртаванне», дзе захоўваюцца архівы многіх вядомых англійскіх пісьменнікаў, «Згуртаванне Інклінгаў» у Германіі. Існуюць міжнародныя і нацыянальныя літаратурныя прэміі ў
галіне фэнтэзі, напрыклад, Брытанская прэмія фэнтэзі, прэмія Небула, Міжнародная прэмія
фэнтэзі, якая надаецца па намінацыях – раман, апавяданне, анталогія, мастак-ілюстратар,
творчасць у цэлым.
Творы жанру фэнтэзі, у прыватнасці раманы К.С. Льюіса і Дж. Р.Р. Толкіна, патрапілі
на постсавецкую прастору толькі ў дзевяностых гадах. Спачатку гэта былі самвыдатаўскія
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пераклады, потым з’явіліся легальныя. У тых жа дзевяностых у Расіі загаварылі пра феномен Ніка (Мікалая) Пярумава, дарэчы, па адукацыі біяфізіка. У 1993 годзе выйшаў
ягоны працяг цыклу раманаў Дж. Р.Р. Толкіна «Уладар пярсцёнкаў». Працяг называўся
«Наступ цемры, або Сярэднезем’е праз трыста гадоў». Гэты твор выклікаў вельмі вострую палеміку – ад суцэльнага захаплення і ўхвалення да абсалютнага непрыняцця.
Ідэйныя праціўнікі нават пабілі Ніка Пярумава, выбіўшы яму зуб. У сучаснай фэнтэзі
адлюстроўваецца мара пра свет асабістай свабоды, свабоды ад закону, эканомікі і нават
маральных межаў – ад любых абмежаванняў.
Пры ўсёй папулярнасці ў чытачоў, сярод крытыкаў няма адназначнага ўспрыняцця
жанру фэнтэзі. З аднога боку, у сур’зных навуковых літаратурных энцыклапедыях
змешчаны артыкулы, прысвечаныя вышэйназванаму жанру, у якіх раскрываецца наватарскі характар вобразаў і хранатопу. На прыклад, «Слоўнік новых слоў беларускай мовы»
В.І. Уласевіча і Н.М.Даўгулевіча падае значэнне фэнтэзі наступным чынам: «Фэнтэзі,
нескл., ж. і н. (анг.fantasy). Жанр літаратуры і мастацтва, блізкі да навуковай фантастыкі,
які ў больш свабоднай «казачнай» манеры выкарыстоўвае матывы перамяшчэння ў
прасторы і часе, іншапланетных светаў, штучных арганізмаў, міфалогію старажытных
цывілізацый» [1: 397] Трэба прызнаць, што прыведзены слоўнікавы артыкул не дабаўляе
дакладнасці ў вызначэнне паняцця жанру. Калі яшчэ больш-менш зразумелае адрозненне фэнтэзі ад навуковай фантастыкі, то чым фэнтэзі адрозніваецца ад літаратурнай
казкі, застаецца няясным. З другога боку, многія даследчыкі называюць фэнтэзі чыста
забаўляльным, прымітыўным жанрам масавай літаратуры. На іх думку, просты сюжэт
нагадвае сюжэт не самых складаных камп’ютэрных аркадных гульняў: каб вырашыць
усе праблемы, трэба толькі знішчыць адмоўнага героя (мага, цмока), а часцей – авалодаць нейкім прадметам (пярсцёнкам, кіем, мячом) ці знішчыць гэты прадмет. Пэўныя
крытыкі нават называюць фэнтэзі не столькі аб’ектам літаратуразнаўства, колькі псіхалогіі і псіхіатрыі, бо фэнтэзі – увасабленне інфантылізму, праява дзіцячых і падлеткавых
комплексаў, якія захаваліся ў сталым узросце.
У рускай літаратуры ужо склалася пэўная традыцыя прозы фэнтэзі, ад гераічнай,
гістарычнай да прымітыўнай гульнявой, эратычнай. Украінскія пісьменнікі таксама актыўна
працуюць у гэтым рэчышчы, ствараючы нават свой адметны ўкраінскі міфалагічны свет.
У сучасным беларускім прыгожым пісьменстве гэты жанр прадстаўлены не настолькі
шырока. Натуральна, элементы фэнтэзійнай літаратуры можна заўважыць яшчэ ў творчасці Я. Баршчэўскага, А. Міцкевіча, Я. Купалы, В. Ластоўскага, У. Караткевіча. Гэтыя
элементы цесна звязаныя з даволі добра захаванымі на Беларусі паганскімі вераваннямі. А. Хадановіч нават падаў асацыятыўную звязку – Караткевіч – Толкін як майстроў
стварэння новых мастацкіх светаў. «Існуе суцэльна іншая Беларусь. Віртуальная краіна, якой найхутчэй ніколі не існавала. Ала гэта краіна, у якой хочацца пажыць, грамадства, якога хочацца дамагчыся. Ідэальная Беларусь Уладзіміра Караткевіча, населеная
шляхетнымі рыцарамі, сімпатычнымі прайдзісветамі, вылівахамі і выпівохамі, мужнымі
патрыётамі, нацыянальна свядомымі арыстакратамі з паэтычнымі здольнасцямі. (...) Караткевіч дзёрзка паставіў магічны эксперымент проста ў краіне, якую меў пад рукой, – і
эксперымент аказаўся паспяховым. Зямля «пад белымі крыламі» караткевічаўскай магіі
нарэшце з’явілася на палітычнай мапе свету, а мова чым далей, тым болей пачала нагад258

ваць фэнтэзійна-эльфійскую: сярод яе носьбітаў усё меней беларусаў Багушэвіча і ўсё
болей гарадскіх інтэлектуалаў, якія на дзіва падобныя да герояў Караткевіча» [2: 106].
Пры гэтым насамрэч фантастычная, а тым больш фэнтэзійная плынь у сучаснай беларускай літаратуры распрацавана яшчэ даволі слаба. Толькі асобныя аўтары звяртаюцца
да жанру фэнтэзі. Выходзіць дадатак да часопіса «Маладосць», які мае назву «Фантаст».
Тут друкуюцца творы А.Аляшкевіча, С. Мінскевіча, А. Бычкоўскага, А. Паўлухіна,
Р.Баравіковай. У 2002 пабачыла свет кніга фантастычных апавяданняў Р.Баравіковай
«Вячэра манекенаў». Касмічны сюжэт дазваляе аднесці гэтыя апавяданні да жанру дзіцячай фантастыкі. Аднак сама пісьменніца вызначае жанр сваіх твораў як «чытаннефэнтэзі». Магчыма, на такое азначэнне паўплывала адсутнасць у апавяданнях навуковасці, прагназавання будучыні, тэхнічнай тэрміналогіі. Да касмічнага фэнтэзі можна
аднесці і дзіцячую аповесць С.Мінскевіча «Забаўкі для малодшых». У творы прысутнічае
практычная магія, артэфакт – чароўная палачка, ці «сінтэзатар ідэй – дзейзатон»; можна
адзначыць нават элементы камічнага фэнтэзі. У аснову рамана-фэнтэзі гэтага ж аўтара
«Сад замкнёных гор» пакладзена праблема існавання зямной цывілізацыі пасля сусветнай катастрофы. Рэлігійна-прыпавесцевыя матывы пераплятаюцца з элементамі аркады
і квесту. Прысутнічае і выбранец-шукальнік. Вобраз вандроўнага філосафа пэўным
чынам зніжае напружанасць апавядання, ствараючы камізм пэўных сітуацый. Каханне –
на сённяшні момант класічны атрыбут сюжэту фэнтэзі – таксама распрацаваны ў рамане.
Элементы фэнтэзі можна заўважыць і ў апавяданні Л.Рублеўскай «Дзеці гамункулуса».
Тут пераплятаецца міф і сучасная рэчаіснасць.
У мінулым 2008 годзе на ХХХ Міжнароднай канферэнцыі фантастыкі Еўракон-2008,
што праходзіла ў Маскве, беларуская пісьменніца атрымала званне «Лепшы пачатковец
пісьменнік-фантаст Еўропы». У свой час лаўрэатамі гэтай прэміі станавіліся і С.Лем, і
браты Стругацкія. І вось першы аўтар-беларуска. Гэта Ніка Ракіціна (Людміла Багданава) з Гомеля і яе дэбютны раман «Ганітва». У творы няма «даўгавухіх эльфаў і героя з
мячом і фаерболм, але без цара ў галаве»[4]. Раман уяўляе сабой гістарычную фэнтэзі
са шматлікімі алюзіямі беларускай гісторыі, часоў паўстання 1831 года. Пасля перамогі да пісьменніцы было шмат пытанняў пра псеўданім, пра любімых пісьменнікаў,
пра літаратурныя конкурсы ў сеціве і пра мову твораў. Ці не выкрэслівае сябе свядома Ніка Ракіціна з нацыянальнага кантэксту, пішучы па-руску? У адказах на пытанне,
натуральна, паўстала праблема фармату. Раман выйшаў у латвійскім выдавецтве, пісьменніца хоча быць вядомай у самых розных рэгіёнах Расіі, Казахстане, самаперакладам
яна займацца не хоча, а перакладчыкам не давярае. Зрэшты, аўтар мае права на выбар
мовы. Як гаворыць сама Ніка Ракіціна, «мова – гэта адзін з важных бакоў нацыянальнага
менталітэту, але не адзіны. Можна так напісаць па-беларуску, што нікому чытаць не захочацца, а можна і на другой мове, але з любоўю да краіны, пра якую пішаш. Так, што гэтая
любоў зразумелая і кранае сэрца людзей самых родных нацыянальнасцяў»[4]. Асновай
«Ганітвы» паслужыў беларуска-літоўскі фальклор. Падзеі разгортваюцца ў паралельным
свеце Лейтавы (Літвы), заваяванай у даўнія часы немцамі. Добра разумеючы мэйнстрым,
Ніка Ракіціна стварае нядрэнную масавую літаратуру. Ажываюць легенды пра Ганітву (Дзікае паляванне), вужынага караля, ганцоў. Героям супрацьстаяць і захопнікі, і
здраднікі, дзейнічаюць наўкі, сляпыя ваўкі Марэны, сімарглы. Раман сапраўды цікавы
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і арыгінальны, асабліва ён пакажацца такім тым, хто не мае паняцця пра творчасць
У.Караткевіча, Я.Баршчэўскага, М.Багдановіча, В.Ластоўскага, а таксама пра тое, што
паўстанне 1831 года – гэта не толькі польская, але і беларуская гісторыя. Занатаваўшы
ў сваім прысвячэнні «Героям польского восстания 1831 года», Ніка Ракіціна не толькі
стварыла рускамоўны раман-фэнтэзі, яна паўтарыла старыя падручнікі па гісторыі, у
якіх усе паўстанні ХІХ ст. на Беларусі называліся польскай інтрыгай. Аўтар прыводзіць
спіс выкарыстанай гістарычнай літаратуры, імёны кансультантаў-гісторыкаў для надання аўтарытэтнасці і даставернасці гістарычнай канве рамана. Але, думаецца, гэты прыём
выкарыстаны зноў-такі для не беларускага чытача. Апрыёры тэкст не меўся выдавацца на
Беларусі і для беларусаў. Абвінавачваць аўтара ў жаданні зарабіць – недарэчны занятак.
Грошы не маюць паху. Але ўсё ж такі... Пасля прачытання ўзнікае раздвоенае пачуцце. З
аднаго боку, дынамічны сюжэт, яркія вобразы, інфернальныя сілы, паўстанне мёртвых,
пыл дарог і горкі прысмак палыну... З другога боку, адчуванне падманутасці і абкрадзенасці. Падаецца, такому ўспрыняццю садзейнічае і мова твору, насычаная беларусізмамі.
Расійскія крытыкі назвалі гэта не заўсёды ўдалым, нават рызыкоўным эксперыментам,
які выліваецца ў банальныя памылкі маўлення. А мною, беларускім чытачом, словы
«ахмистрыня», «горлачики», «взвар», «шиба», «мара», «мажная пани», «маёнток», «зимно» і іншыя ўспрымаюцца як недапрацоўка рускага перакладчыка, быццам раман першапачаткова быў напісаны па-беларуску і беларускай мова хоча сказаць нешта тое, што
не гаворыць аўтар, надта заклапочаная, каб яе прачыталі ў Алма-Аце, Пярмі, Саранску,
Днепрапятроўску. У Расіі зараз культывуецца нямала міфаў пра Беларусь, колькі слаўных
старонак беларускай гісторыі прыпісана іншым дзяржавам. Шкада, што ў гэтым кірунку
працуе яшчэ і настаўніца з Гомеля – Ніка Ракіціна.
Пасля атрымання прэміі раман «Ганітва» не мог застацца па-за ўвагай. Многія твор ухвалялі, і такія рэцэнзіі растыражаваны ў інтэрнэце. Пры гэтым ў «Камсамольскай праўдзе»
ў раздзеле «Что почитать из белорусского?» была змешчана сапраўдная крытыка рамана.
«Трохі міфалогіі, трохі страшных казак, злёгку прыправіць літаратурнымі рэмісцэнцыямі
(асабліва падыдзе Караткевіч, ды і прыгоды спадара Фандорына прыўлашчыць не грэх),
натуральна, шчопаць дэтэктыву, а таксама жывых мерцвякоў, на свой густ. (...) Скачуць
ганцы, уецца ўзор, булькае Ганітва, якая на вясенне-летне-асенні сезон прымае выгляд
ваўкоў – санітараў лесу. І толькі жывыя мерцвякі шляюцца куды ні глянь, і абсалютна
зразумела, што менавіта яны жывейшыя і высакароднейшыя за ўсіх жывых»[3:8]. Трэба
дабавіць, што фанаты Нікі Ракіцінай, ды і яна сама, на форумах назвалі гэта злоснай атрутай. Але, мабыць, аўтару цяжка застацца аб’ектыўным і самакрытычным.
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УКРАЇНА ЯК ВІХА В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ МИХАЇЛА НУАЙМЕ
У статті мова йде про один з важливих періодів життя арабського письменникаемігранта Михаїла Нуайме – перебування в Україні. Характеризується вплив української та російської літератури на творчість і становлення світогляду письменника.
Зокрема подається оцінка, яку дав Нуайме як критик творчості видатних українських
та російських письменників і поетів.
Ключові слова: арабський світ, критика, засновник арабської новели, формування
особистості.
The article is about an important period of life of the famous Arabic writer Mikhail Nuaime
and his staying in Ukraine. The influence of Ukrainian and Russian literature on his works and
his philosophic views are described. Mikhail Nuaime as a literary critic assessed works of famous
Ukrainian and Russian writers and poets which is also described in the article.
Key words: Arabic world, critic, inventor of Arabic novel, forming of personality.
Михаїл Нуайме (1889-1988) – один з найяскравіших представників арабських
письменників-емігрантів, якому випала доля жити в різних частинах світу: в Лівані,
Україні, США, країнах Західної Європи. Та все ж він повертається на батьківщину, у
Ліван, щоб займатися винятково літературною діяльністю, віддаватися філософському
осмисленню життя. М.Нуайме у своїх мемуарах, полегшуючи роботу дослідників, розбиває все своє життя на три періоди: «перший – з дитинства до закінчення навчання у
Полтаві, другий – з початку моєї еміграції до повернення на Батьківщину. І третій – з
повернення до сьогодні» [1: 187]. Перебування в Україні назавжди залишило особливий
слід у біографії Нуайме. До того, як потрапити в Україну, він навчався в російській православній школі в Назареті. Такі школи Імперської православної спільноти мали неабиякий результат, адже в той період «змагатися з французькою і англійською мовами в Сирії
і Палестині виявилося можливим лише російській» [2: 293].
У створенні подібних французьких, німецьких, англійських, а відтак і російських
шкіл, звісно, є відбиток політичної стратегії з боку цих держав на Близькому Сході. Зовсім не дивно, що в них учні пізнавали здебільшого позитивні якості конкретної країни,
після чого складалося особливе враження про неї, її культуру і народ, що часто не співпадало зі справжньою суттю справи. Але не можна недооцінювати і великий позитивний
вплив, який спричинило ознайомлення з новими культурами, її найкращими надбаннями
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та цінностями, що значно збагатило арабський світ за рахунок виховання майбутньої еліти у таких школах. «Російський культурний вплив відчутний у колі православних арабів,
здебільшого, лише в кінці ХІХ чи на початку ХХ століття»[2:294].
Цілком можливо, що для більшості «знання російської мови рідко знаходило собі
практичне застосування в подальшій діяльності учнів, але дотик до російської культури,
російської літератури залишав незабутній слід на все життя» [3: 76].
Учні таких шкіл – це зовсім інше, нове покоління, яке не було прихильником замкнутої
мусульманської культури. Це були переважно християни. Такі школи виховували майбутню еліту у різних сферах життя. Ці люди, серед яких був і Михаїл Нуайме, ознайомлювалися з західною та російською культурами, що значно розширювало їхній кругозір.
Нуайме не був винятком серед своїх сучасників, адже ще його попередники могли
отримати подібну освіту і виїхати за кордон. Серед перших, хто зіткнувся зі схожою
долею – це «основний контингент сирійської інтелігенції ХІХ – початку ХХ ст., в основному купецького чи ліберально-поміщицького походження, складався із випускників
місіонерських шкіл, чи шкіл національних, які почали створюватися у другій половині
минулого століття за європейським зразком. Таким чином, сирійська інтелігенція, при
усіх своїх патріотичних настроях, і в ідеологічному, і в естетичному плані в більшій
мірі була орієнтована на Захід. Школи давали уявлення про європейську і американську
літератури, про сучасний стан науки; знання європейських мов дозволило ознайомитися
з творами європейської суспільно-політичної думки»[4: 6].
Така система навчання і виховання молоді опосередковано впливала на розвиток літературних процесів на Сході. «Сирійська школа просвітницької прози ввела в арабську
літературу європейський роман і європейську новелу, точніше сказати, оповідання, часто
ще без гострого новелістичного сюжету» [4: 19]. М.Нуайме по праву вважається засновником арабської новели, і ґрунтовне ознайомлення з російськими представниками цього жанру мало свій відбиток.
Характерною рисою доби є вплив європейської літератури на творчість арабських
письменників. Це також визначило основні пріоритети та напрями у формуванні арабської літератури та нового покоління письменників, що сприймається як послідовна еволюція, і дає нам змогу краще зрозуміти те середовище, у вирі якого формувалася постать
Михаїла Нуайме.
Читаючи твори Нуайме, а особливо мемуари письменника «Мої сімдесят років», ми
спостерігаємо, як простий сільський хлопець-ліванець поступово перетворюється на одного з найбільших письменників і мислителів, що відомий не тільки в арабському світі.
Перед нами розкривається шлях формування неординарної людської особистості. «Біографія душі – ось головне, що цікавить автора мемуарів. І розказуючи цю біографію, Нуайме не відокремлюється від минулого, а намагається підійти до нього з позицій Нуайме
сьогоднішнього, збагаченого досвідом, що пізнав справжні людські цінності»[5: 222].
Саме життєвий досвід накладає найбільший відбиток на людину. В дитинстві закладаються основи всього світосприйняття. Потім знання накопичуються, як сніговий вал, і
збагачуються протягом усього життя.
Дослідники та читачі, як пише Нуайме, «не бажають задовольнитися проникненням
лише в моє духовне життя. Вони хочуть знати основу, на якій виросли мої думки, атмос262

феру, в якій вони кристалізувалися, фундамент, на якому заснувалися... І в якій мірі відповідає моє життя моїм думкам. І в якій мірі відрізняється від них» [5: 9]. Одною з таких
підвалин є перебування в Україні.
З 1906 по 1911 рік М.Нуайме навчався у Полтавській семінарії Підґрунтя для літературної творчості було закладено ще на його батьківщині, але як справжній письменник
він почав формуватися саме тут, в Україні, у Полтаві. Нуайме вивчав російську і українську мови, читав в оригіналі літературу, зокрема з української – Т.Шевченка, І.Франка,
Марка Вовчка, І.Котляревського, Лесю Українку, М.Бажана та багатьох інших. Україна
назавжди залишила особливий приємний слід у спогадах М.Нуайме: «Якщо враховувати те, що вона має із багатств чорнозему, металів, води, промисловості, а особливо із
людського потенціалу, то Україна – перша... Люди дуже добрі, сильні, розумні і щедрі
– це все її робить країною, якій можна позаздрити, а не яка заздрить, країною, духовне і
матеріальне добро якої – невичерпне»[6: 128]. У цій статті ми б хотіли звернути увагу на
полтавський період життя М.Нуайме.
У своїй збірці критичних статей ««( »ديدجلا لابرغلا يفУ новому решеті») Нуайме
надрукував статтю про Тараса Шевченка, де ознайомлює арабомовного читача з Україною, її письменниками та культурними діячами.
М.Нуайме надзвичайно тепло відгукувався про російських та українських письменників, зазначаючи, що багато зміг почерпнути з їхніх творів, зростав на них.
У своїй літературно-критичній збірці у статті про Тараса Шевченка М.Нуайме так згадує про свої молоді роки: «Мені пощастило, що я жив і навчався на Україні з осені 1906 до
весни 1911... І цей період моєї молодості не перестає оживати в моїй пам’яті, як найприємніший та найплодовитіший час в моєму житті. Україна є моєю другою батьківщиною. Особливо я полюбив її простий народ за те, що він знав як співати і танцювати, а в душі його
були і честь, і сум. І також тому, що його віра у свою правоту була сильнішою за безнадію,
яку викликало позбавлення гідного рівня життя і людських свобод»[6: 129].
Письменник не обмежився навчальною програмою Полтавської духовної семінарії і
читає літературу з різних галузей: художню, критичну, історичну. Нуайме згадує в листі
до І.Крачковського, якого написав через двадцять років після закінчення свого навчання:
«В семінарії я швидко занурився в російську літературу. Переді мною відкрився новий
світ, повний чудес. Я читав з жадібністю. Навряд чи існував якийсь російський письменник, поет чи філософ, якого би я не перечитав» [5: 228].
Цей час став дуже плідним у формуванні мислення Нуайме. Російська імперія на початку ХХ століття була насичена подіями та характеризувалася наявністю протилежних
інтересів, позицій і напрямів. Російський народ був проти двох влад – політичної і релігійної, тоді як і релігійна влада перетворилася на інструмент політичної влади. Нуайме
полюбив свободу як від політичного панування, так і від строгих церковних обрядів.
Незважаючи на те, що Нуайме перебуває за кордоном, він цікавиться новинами
своєї рідної арабської нації. Його слова, які він потім пише у своїх мемуарах, є проявом щирого патріотизму: «Є нова річ, яка мене дуже тішить – це те, що вільна преса
в Єгипті почала закликати народ до свободи і вимагати виходу британців з Єгипту».
Очевидно, перебування далеко від рідної землі ще більше розпалювали в ньому любов
до усього рідного.
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В семінарії у поглядах Нуайме стається перелом: він заперечує обрядовий бік релігії
і вважає, що справжня віра ґрунтується на євангельському вченні. Духовна семінарія, в
яку вступив Нуайме, була середнім навчальним закладом з програмою, що розрахована на
шість років. В перші чотири роки вивчалися загальні науки і частково богослов’я, а останні
два роки учні займалися винятково богословськими науками. «Єдиний світильник, який
освітлював мою дорогу – той світильник, яким користувався і Толстой. Це – Біблія. Але
його не задовольняло те ж саме, що й мене – церква приховує світло цього світильника від
віруючих літургією та обрядами»[6: 101].
В Полтаві йому відкрилося безкрає море інформації, яке стало доступним після вивчення нових мов – української і російської, що наклало відчутний відбиток на М.Нуайме.
Існують радянські дослідження 60-70-их років, автори яких знаходять докази атеїзму Нуайме, часто вони шукають докази підтримки революційних ідей, боротьби класів
та інших тем, які були в той час актуальними. Насправді, як ми вважаємо, Нуайме залишився віруючим християнином, осмисливши і переоцінивши християнські цінності
крізь призму свого життєвого досвіду. Арабські дослідники доводять, що у нього була
власна філософія, де відчувається віяння в першу чергу християнства, а також і індійських та китайських вчень, суфізму, містицизму і багатьох інших джерел [7]. «Нуайме
прагнув до правди і шукав її. В християнстві він знайшов її, але не в обрядах. Справжнє
християнство – через Євангелію – було його ключем до правди, яку він потім зрозумів,
а це – духовна єдність, яка приводить до спасіння і свободи»[8: 162]. Саме Євангелія і
християнське вчення стало основою для теорії спасіння у Нуайме.
Ліванський письменник як відомий критик не залишився поза увагою з боку російських дослідників-арабістів та літературознавців, які, в свою чергу, підкреслюють, що
«велику популярність Михаїлу Нуайме приносять його критичні роботи, у яких відчувається вплив передової російської літературно-критичної думки» [8: 138].
До навчання в Полтаві М.Нуайме вчився в Назаретській російській школі протягом чотирьох років. За полтавський період свого життя він вивчив російську мову досконало, а також
опанував українську і мав змогу читати письменників, поетів, літературних критиків мовами
оригіналу. Він захоплювався літературою і навіть сам писав вірші українською і російською
мовами. В юнацькі роки, коли найактивніше формується особистість, Нуайме, живучи в новому середовищі, зміг увібрати найкращі риси нової культури, стати людиною-космополітом,
людинолюбом, водночас залишаючись патріотом свого рідного краю. Він надзвичайно тепло
відгукувався про російських та українських письменників, зазначаючи, що багато зміг почерпнути з їхнього доробку. Деякі з творів літературної критики увійшли до збірки «Решето», де автор «просіяв» найрізноманітніших літераторів світового значення.
Зокрема М.Нуайме зазначає у словах, звернених до Л.Н.Толстого: «Вибач, Леве Миколайовичу. Я завдячую тобі багатьма думками, які просвітлили темні місця у моєму
духовному світі, і з багатьох із твоїх останніх видань я зрозумів, що йду за тобою у кожному своєму кроці, і ти, з цього боку, став моїм вчителем і наставником»[1: 187].
Але не тільки Толстой став для Нуайме тим, з кого можна брати приклад. Зі спогадів
письменника це добре видно: «Останніми днями я читаю деяких молодих авторів, таких
як Горький, Золотарьов та інших. Мені подобається їхнє прагнення до оновлення»[7:
304]. Нуайме зазначає: «Підноситься Горький як геніальний митець, що вірить у своє
мистецтво і геніальність. Це зовсім не дивно, він був володарем крилатого слова, що знав
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найпотаємніші риси душі людства та був гарячим другом людей»[6: 92] – описує цього
митця автор у своїй збірці літературних критичних статей «У новому решеті».
На час перебування Нуайме в Полтаві, у Росії, до якої тоді входила значна частина
України, проходили великі політичні, ідеологічні і соціальні зміни. Ось що згадує письменник: «У дні мого навчання в Росії деякі мої друзі читали заборонені комуністичні
книжки. Я такого не читав, можливо, тільки декілька сторінок, після чого покинув це і не
надав їм ніякого значення»[7: 205]. Можливо, це свідчило про певну байдужість до політичних перипетій у Російській імперії і повну віддачу іншому, більш цікавому заняттю
– читанню в царині літератури та філософії. Але, з другого боку, цілком можливо, що він
не хотів пов’язувати себе з політикою у цей період, бо пізніше простежується його певна
прихильність до окремих ідей комунізму.
Нуайме вважається одним із засновників жанру новели в сучасній арабській літературі.
«Творчий інтерес Нуайме до цього жанру був викликаний Чеховим. Нуайме захоплювався
творчістю Чехова, тонким і багатогранним зображення життя Росії у його творах. У формуванні Нуайме-новеліста велику і важливу роль зіграла також творчість Тургенєва. Найкращим свідченням цьому є п’єса Нуайме «Батьки і діти», в якій переносяться в арабське
середовище ідеї та образи однойменного роману великого російського письменника» [9: 7].
І Ф.М.Достоєвський не залишився поза увагою М.Нуайме: «Достоєвський вразив
мене своїми думками безмежної людяності, а особливо особистістю отця Зосима. Він
сподобався своїми висловами»[7: 305]. А головною заслугою О.С.Пушкіна Нуайме назвав ось що: «Він зробив літературу перекладачем життя. Його робота була новим відкриттям на думку його сучасників, які дивилися в майбутнє»[6: 73]. Нуайме високо оцінює вплив російської літератури на формування власної особистості: «Я в боргу за свій
розквіт в першу чергу перед російськими письменниками»[7: 305]. Серед них М. Нуайме
згадує таких як Пушкін, Лермонтов, Бєлінський, Тургенєв, Достоєвський, Гоголь, Толстой, Чехов та інші. Про широке ознайомлення Нуайме з різними сферами життя також
свідчить стаття-відгук на діяльність відомого сходознавця та арабіста І.Ю.Крачковського
і його книгу «Над арабськими рукописами». Він високо оцінює не тільки його великий
науковий талант, але і його літературні здібності.
У збірці М.Нуайме «У новому решеті» надрукована досить велика стаття про
Т.Г.Шевченка, яка становить інтерес як для сходознавців, так і для дослідників шевченкіани. Тут спочатку автор вміщує короткий огляд історії України, природи, характеризує
людей, називає роки, проведені у Полтаві, в Україні, найкращими роками у своєму житті.
Загалом тут також йде мова про українську культуру, літературних митців, автор підкреслює величезний потенціал українського народу в усіх аспектах життя, також говорить
про його складну долю, яка поєднується з оптимізмом людей і сподіваннями на краще.
Нуайме також друкує прозові переклади декількох віршів Шевченка, зазначаючи: «Його
серце оспівує свободу, людське братерство, суспільну справедливість і Україну, а це слово було найсолодшим для вух поета, її лице – найкрасивішим із усього в його очах.»[6:
135]. Тут Нуайме друкує і сам «Заповіт», який залишив у нього найсильніше враження
із усього, що він прочитав у Шевченка. Він виокремлює Україну та її народ, але вважає
її частиною великої слов’янської родини та Російської держави, адже саме таким було
політичне становище на той час. Він з великим задоволенням читає літературу як російською, так і українською мовами.
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Те, що Нуайме пізнав у роки свого навчання у Полтаві, на нашу думку, стало родючим підґрунтям для його майбутньої літературної ниви. Як він сам згадує: «Коли я читав
цю прекрасну велику багату літературу, в мені народилося шалене бажання писати вірші,
так як пише росіянин, і писати оповідання, як його пише росіянин»[10: 48].
Отже, перебування в Україні стало важливим періодом в житті Нуайме з таких причин:
– вивчення російської та української мов відкрило нові джерела інформації, які вплинули на формування особистості;
– розлука з батьківщиною посилила почуття патріотизму;
– під час навчання в духовній семінарії відбувається відхід від церковної обрядовості і
пошуки істини в Євангелії;
– під впливом політичної ситуації в Російській імперії у Нуайме формуються свободолюбні настрої;
– російська і українська література, з якою ознайомився Михаїл Нуайме в Україні, стала джерелом ідей і тем для творчості письменника.
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ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІЗНОВИДІВ МОВИ В АНГЛОАМЕРИКАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ
Статья посвящена специфическим подходам к изучению функциональных разновидностей языка, укоренившихся в британской, американской и украинской лингвистических
традициях. В ней описываются основные параметры, согласно которым осуществляется
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выделение разновидностей стиля, анализируется удельный вес собственно лингвистических и экстралингвистических моментов при определении понятия «стиль», а также характеризуется место, отводимое стилю художественной литературы среди разновидностей практической речи.
Ключевые слова: функциональная разновидность языка, регистр языка / речи, функциональный стиль.
The article highlights the discrepancies in approaches to the definition of style or a variety
of style existing in British, American and Ukrainian linguistic traditions. It describes the
criteria according to which the varieties of style are isolated, determines the ratio of linguistic
and extralinguistic aspects used to define the notion of style, delineates the functional stylistic
status ascribed to the language of literary works in the compared scholarly traditions.
Keywords: functional variety of language, register of language / speech, functional style.
Однією з помітних перешкод на шляху розв’язання завдань порівняльної стилістики
є не лише недостатня розробленість теоретичних засад цієї дисципліни, але й розбіжності у підходах до вивчення основних понять стилістики, що спостерігаються у різних
наукових традиціях. Актуальність прояснення домінантних аспектів вивчення стилю в
англо-американській та українській лінгвістичних традиціях полягає не лише у виявленні особливостей наукового усвідомлення цього поняття представниками різних культур,
(що вже само по собі становить неабиякий науковий інтерес), але й, насамперед, у знаходженні певних точок дотику, спільних ділянок і ракурсів аналізу, що в подальшому є
запорукою успішних порівняльно-стилістичних студій.
У британській лінгвістичній традиції поняття функціонального різновиду мови
пов’язано насамперед з терміном регістр мови / мовлення, розробку якого започаткували М.А.К. Халідей, А. Макинтош та П.Стревенс [1]. Під регістром розуміється загальноприйнятий вид мови, а не особливий її різновид, різниця ж між регістрами полягає у тих
мовних засобах, які обирає мовець як належні у певній ситуації спілкування: шкільний
урок, церковна служба, спортивний коментар, святкування весілля, консультація у лікаря і т.д. Оскільки регістри визначаються за суто формальними ознаками, то якщо два
види мовленнєвої діяльності, які за екстралінгвістичними чинниками належать до різних
типів ситуацій, не виявляють граматичних та лексичних розбіжностей, їх відносять до
одного і того ж самого регістру. Тому визначення відмінностей між регістрами вимагає
проведення великих обсягів лінгвістичного аналізу. Дж. Ліч звів численні критерії, за
якими виокремлюються ознаки певного регістру до трьох груп: 1) стосунки між мовцями (кількість учасників акту комунікації, ступінь їх знайомства одне з одним, рівність
або нерівність їх соціального статусу), які зумовлюють стиль спілкування – «розмовний»
(colloquial), безособовий (impersonal), «невимушений» (casual); 2) засіб спілкування
(те, яким чином повідомлення передається від джерела до цільової аудиторії – письмово,
усно, через друковані засоби масової інформації; 3) соціальна функція, що визначається роллю, яку відіграє певне лінгвістичне повідомлення як форма соціальної діяльності
(це приватні ролі таких регістрів як привітання, співчуття, віддання наказів та громадські ролі літератури, журналістики, юридичних документів, наукових праць і т.д.) [2].
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За аналогічною трьохкомпонентною моделлю і були пізніше вибудувані класифікації
функціональних різновидів (стилів) англійської мови, запропоновані Р. Кверком, С. Грінбаумом, Дж. Лічем та Дж. Свартвиком у книзі A Grammar of Contemporary English:
за ставленням (attitude) мовця до слухача або того, хто пише, до читача: суворо / високо офіційний (rigid) – офіційний (formal) – нейтральний (neutral/normal) – неофіційний
(informal) – фамільярний (familiar);
за засобом вираження (medium): розмовний та книжковий варіанти;
за тематикою повідомлення (subject matter): мова науково-технічної літератури,
мова юридичних документів, мова газетних повідомлень і т.п. [3].
В американській традиції рушійною силою жанрово-стилістичної диференціації
мови були соціолінгвістичні дослідження. Можна сказати, що протягом всієї історії розвитку американської лінгвістики вивчення функціональних різновидів мови проводилося головним чином з погляду їх співвіднесення із соціальним статусом та культурним
рівнем мовця. Якщо у перших соціолінгвістичних працях американських авторів офіційна та літературна мова розглядалися як вищі, елітарні форми, то з середини двадцятого
століття вони визнаються рівними багатьом іншим функціональним різновидам мови,
включаючи розмовні. У цьому зв’язку С. Кеньон наголошує на необхідності розмежування культурних рівнів (нормативного (standard) і ненормативного (substandard) ) та
функціональних різновидів або стилів, які не залежать від соціального статусу мовця і
можуть охоплювати широкий діапазон варіантів – від офіційного (formal) до фамільярного (familiar) стилю [4]. Пізніше В. Лабов висловив думку, що теорія С. Кеньона не є
коректною, оскільки існує безпосередній взаємозв’язок між стилістичною та соціальною
стратифікацією і ті ж самі відмінності свідчать про інший культурний або соціальний
рівень мови та про інший її стиль (фонологічні варіанти вимови th, -ing, r, граматичні варіанти – синтаксична тавтологія, подвійне заперечення, використання форми ain’t) [5].
Проте висунута Дж. Кеньоном концепція доречності (doctrine of appropriateness),
згідно з якою оцінки «правильно» або «неправильно» можуть надаватися лише стосовно
культурних рівнів (причому «рівень» розуміється як «ступінь чогось»); стилі ж не протиставлені одне одному за ступенем правильності, оскільки правильність не є абсолютною
категорією: правильним можна вважати доречне використання мовних засобів, тобто
таке, що відповідає кожній конкретній ситуації спілкування. Цей погляд на стилістичну
правильність мовлення розділяється сьогодні практично всіма лінгвістами.
Продуктом соціолінгвістичного погляду на питання стилістики є й найвідоміша класифікація стилів, запропонована М. Джусом, в якій використання лінгвістичних засобів
інтерпретується як лише частина культури суспільства, котра перебуває у гомеостатичній
рівновазі з іншими її частинами [6]. Гомеостаз визначається як властивість системи, особливо фізіологічної системи вищих тварин, до підтримування внутрішньої стабільності
завдяки скоординованій реакції її частин на певну ситуацію або стимул, які намагаються порушити звичний (нормативний) стан чи функцію. Саме функціональний різновид
мови дозволяє встановити гомеостатичну рівновагу у різних соціальних ситуаціях. М.
Джус представляє свою класифікацію у вигляді ієрархії п’яти стилів:
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Стиль

Frozen
(високо
офіційний,
піднесений,
церемонний)

Formal
(офіційний)

Consultative
(консультативний або
нейтральний)

Стосунки
між
комунікантами

Типові комунікативні
ситуації

Суворо
офіційні

Урочисті, дуже вагомі для
життя суспільства події,
високі офіційні церемонії,
наради, судочинні
процедури, релігійні
служби

Офіційноділові

Всі важливі події, що
вимагають точного,
ретельного підбору
слів: це стиль наукових
доповідей, спеціальної
літератури, розрахованої
на фахівців, навіть в
її більш популярній
формі; підручників та
формального писемного
мовлення в цілому

Рутинноділові

Всі щоденні, рутинні
ситуації писемного та
розмовного мовлення,
що не мають особливого
символічного значення.
Ситуації купівлі-продажу,
запитів щодо отримання
певної інформації та
надання відповідей на
ці запити, телефонних
дзвінків, викладання в
школах та університетах
США, спілкування у
неформальних ситуаціях

Характерні риси стилю
Це переважно стиль
монологічного мовлення,
що характеризується
ускладненим, книжним
синтаксисом та великою
кількістю так званих
фіксованих лінгвістичних
одиниць або формульних
виразів, мовних
стереотипів, кліше.
Як правило, стиль
монологічного мовлення,
типовою рисою якого
є зосередженість
на одній темі, без
залучення сторонніх
спостережень. Синтаксис
і вокабуляр вирізняються
різноманітністю й
ускладненістю, проте
лексика не тяжіє до
фіксованої формальності
та стереотипної цвітастості
високо офіційного стилю.
На відміну від двох
вищезазначених, це стиль
діалогічного мовлення, що
не потребує попереднього
ретельного планування
лексико-синтаксичної
форми. Серед його
характерних рис – повтори,
еліптичні речення,
перепити.
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Casual
(невимушений)

Приватні,
дружні

Intimate
(інтимний)

Інтимні,
домашні

Звертання на ім’я,
використання прізвиськ,
Відпочинок, розваги,
скорочені синтаксичні
релаксація в колі друзів і
структури, нечітка вимова,
родичів, поза аудиторне
часте вживання сленгу,
спілкування студентів тощо
зниженої лексики, приказок
та ідіоматичних виразів.
Еліптична мова інтимного
Спілкування з
спілкування, часто
найближчими друзями,
незрозуміла стороннім
коханими, родичами
людям.

Свою класифікацію автор ілюструє такими прикладами:
Frozen style
Visitors should make their way at once to the upper floor by way of the staircase.
Formal style
Visitors should go upstairs at once.
Consultative style
Would you mind going upstairs right away, please?
Casual style
Time you all went upstairs now.
Intimate style
Up you go, chaps!
Як бачимо, в центрі уваги американських дослідників перебувають не лише соціолінгвістичні, але й суто практичні аспекти дослідження стилю, оскільки їхні зусилля спрямовані на виявлення певних мовленнєвих стратегій («максим» у H. Grice, «стилістичних
стратегій» у G. Lakoff, «правил слідування, інтерпретації та породження» у W. Labov), які
б забезпечили належну культуру мовленнєвого спілкування, комунікативну компетенцію
мовців. Оскільки мета знайти способи оптимізації спілкування, що дозволяли б досягнути
найбільшого запланованого прагматичного результату, передбачає урахування невербальних факторів, саме поняття «стиль» набуло в американській традиції широкого значення.
Стиль, за словами американської дослідниці Елен Чайки, створює комунікативну
систему, повідомлення якої передаються як завдяки мовному коду, так і темпу мовлення,
гучності, тембру голоса. Він також охоплює коло тих елементів спілкування, котрі можна об’єднати під назвою «стиль взаємодії». Це окулесика (зоровий контакт), кінетика
(тілесні рухи, вираз обличчя, поза та жести), проксеміка (територіальність та особистісний простір), хронеміка (семіотика часу), тактильна комунікація (дотик), аттрактика
(зовнішня привабливість, зачіска, макіяж), аккутрика (одяг, аксесуари, прикраси) [7].
У вітчизняній лінгвістиці стильові різновиди як мови так і мовлення традиційно досліджуються в термінах функціональних стилів. Поняття функціонального стилю має
різні тлумачення в науковій літературі, в залежності від того, на яких засадах здійснюється поділ на функціональні стилі. Класифікація може базуватися на функції мови,
сферах використання мови, базових диференційних ознаках і т.д. наведемо визна270

чення функціонального стилю за першими двома критеріями, як найбільш поширеними
в українській традиції:
1) функціональний стиль це різновид мовлення з властивими йому мовними засобами, який використовується для здійснення певної функції мови – спілкування, повідомлення та впливу [8]
2) функціональний стиль це різновид мови («тип мислення, мовної діяльності»), що
співвідноситься з певною соціальною сферою спілкування [9]. Незважаючи на те, що
кількість функціональних стилів може варіюватися в залежності від використовуваної
класифікаційної схеми, найусталенішим є розрізнення п’яти функціональних стилів: наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, художнього та розмовного.
Крім функціональних, в українській літературній мові виділяють також експресивні
стилі як різновиди мови, наділені певним колоритом, тобто тональністю тексту. Колорит піднесеності, урочистості визначає високий стиль, нейтральності – середній стиль,
іронічності, зневажливості – низький стиль. Функціональні та експресивні стилі певним
чином пов’язані між собою. Приміром, функціональний науковий співвідноситься здебільшого з експресивним середнім стилем, меншою мірою – з низьким і дуже мало – з
високим стилем. У функціональному офіційно-діловому стилі також переважає середня
експресія і лише у дипломатичному підстилі проявляється висока експресивність.
Підсумовуючи вищевикладені спостереження потрібно зазначити наступне:
Загальновизнаним терміном, що використовується на позначення поняття «функціональний різновид мови/мовлення» у британській традиції є «регістр мови/мовлення»,
під яким розуміють варіант, що співвідноситься із типовими ситуаціями спілкування.
Критеріями виділення регістрів мовлення виступають стосунки між мовцями, засіб спілкування та соціальна функція лінгвістичного повідомлення.
Специфічною рисою американської мовознавчої традиції є соціолінгвістичний ракурс вивчення стильових різновидів мови, зосередженість на виявленні ролі лінгвістичних
форм у законах соціальної взаємодії. Мовні варіанти/стилі, як і соціальні ситуації, які вони
обслуговують, виокремлюються за ступенем офіційності (degree of formality). Еквівалентами англійських термінів «офіційний» (formal) і «неофіційний» (informal) в українській
традиції зазвичай виступають терміни «книжний» та «розмовний» стиль. Важливої уваги
надається практично-стилістичним аспектам досліджень, таким як стилістична правильність/доречність мовлення, тобто відповідність використовуваних засобів мови конкретній ситуації спілкування, та пошук стилістичних стратегій, що забезпечують ефективність
комунікації. Внаслідок цього поняття «стиль» набуває широкого трактування як єдність
вербальних та невербальних складових, що сприяють оптимізації спілкування.
Українські лінгвісти традиційно використовують поняття «функціонального стилю», відправною точкою для виокремлення якого є соціальна сфера спілкування або
функції мови. Крім того, виділяють також експресивні стилі як такі різновиди мови, що
сформувалися за ступенем експресії почуттів, настанов на досягнення мети незалежно
від сфери діяльності. При описі експресивних стилів використовується поділ на колорити або певні текстові тональності.
В англо-американській традиції стиль художнього мовлення є предметом окремого, як
правило, літературознавчого дослідження; в українській науковій лінгвістичній літературі
271

він зазвичай розглядається як такий, що є рівним за статусом іншим функціональним
стилям (офіційно-діловому, науковому і т.п.)
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ФУНКЦІЇ СТИЛЬОВИХ ДОМІНАНТ
В ТВОРАХ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО ТА І. ФРАНКА

В статті аналізуються типологічні сходження світоглядних засад в творчості
двох всесвітньо відомих письменників: І. Франка та Ф. Достоєвського. Розглядаються особливості функціонування стильових домінант в творах «Основи суспільності» І. Франка та «Біси» і «Підліток» Ф. Достоєвського.
Ключові слова: домінанта, стиль, топос, мотив.
В статье анализируются типологические схождения мировоззренческих положений
двух всемирно известных писателей: И. Франко и Ф. Достоевского. Рассматриваются
особенности функционирования стилевых доминант в произведениях «Основы общественности» И. Франко и «Бесы», «Подросток» Ф. Достоевского.
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Ключевые слова: доминанта, стиль, топос, мотив.
The article is devoted to the analysis of the same creative details in the literary works of
I. Franko and F. Dostoevsky. We research the special function of the dominants of the style in
«Osnovy suspil’nosti» by I. Franko and «Bisy», «Pidlitok» by F. Dostoevsky.
Key words: dominant, style, topos, motif.
Стильові домінанти можна б біло назвати й міфологемами, й сюжетними вузлами, й своєрідними зупинками у лабіринтах та сюжетних поворотах. Таких «зупинок» у плинах нарації
чимало й у Франка, й у Достоєвського. Причини та функції їх появ – різні. М. Наєнко вважає,
що подібні явища є «найвиразнішим компаративістським феноменом, який «цементує» матеріал і дає змогу якщо не «вичитати», то багато чого домислити в ньому» [4: 24].
Відомо, як високо поціновував Франко творчість Достоєвського, особливо її психологічне підгрунтя, навіть психопатологічне: «Достоєвський – незрівняний психопатолог»[5 (31:
305]. Наближаючи зараз цих двох великих митців, ми не говоримо ні про жодні впливи або
запозичення. Мова йде про типологічні сходження світоглядних засад, бо стильова домінанта всотує в себе і модальність автора, й художнє бачення світу. В свій час Діоніз Дюришин
звертав увагу на дві галузі порівняльного підходу до літературних пам’яток – генетичну, яка
виникає унаслідок безпосереднього зіткнення, і – типологічну[3]. Саме типологічний підхід
приваблює нас, саме він дає підстави говорити про духовну близькість митців.
Можемо вважати однією із стильових домінант інтерес митців до фактів кримінальної хроніки, відвідування гучних процесів, дослідження правознавчої думки. Офіційний
статус «Основ суспільності» – твір незакінчений [5 (19: 493)]. Проте дослідження стильових домінант переконливо доводить, як саме ставився Франко до події, яка дістала
назву «Злочин у Кузікові», як формував власне ставлення до подій та дійових осіб. Тому
для дослідника «Основи суспільності» – твір завершений і художньо, і світоглядно.
Про стиль написано багато. Це не лише ситуативно організована мова, не дітище і
не продукт, як пише Наєнко, «формальної роботи митців» і тут таки сам себе виправляє,
називаючи стиль наслідком духовної діяльності митців [4: 24]. Звичайно, наслідок саме
духовної діяльності. Поняття стилю тому неосяжне, безграничне, але – подільне. Однією
з визначних домінант стилю, яка розпочинає нарацію, і тут же відсилає нас подумки до
манери Достоєвського – це домінанта сну. Для обох письменників сон – це двійництво,
розщеплення свідомості, балансування між сном і дійсністю. Під знаком сну, мерехтіння
свідомості, болісного нерозуміння того, що відбувається, а відтак: виникнення страху,
тривоги, навіть відчаю починається сон пані Олімпії: «Пані Олімпії Торській мусило щось страшне приснитися. Вона напруго кинулась в ліжку, затріпала ногами, мов
підстрелений птах, розмахнула руками, мов потопаючий, і, вдаривши одною рукою о
дерев’яну побічницю ліжка, закричала крізь сон: Рятуйте! Рятуйте!»[5 (19: 144)].
Функція домінанти сну – досить прозора. Вигляд героїні – неестетичний, емоції жахливі, за ними – страшний спогад, муки пробудженої совісті. Про це читач здогадається
пізніше. Вже в початковому абзаці – своєрідній прозовій строфі є відповідь на загадковість ситуації та інтриги, яка тримає читацьку увагу у великій напрузі. Власне, це вміння
захопити увагу провідною інтригою, таїною – ще одна стильова домінанта, яка є наскрізною не лише в «Бісах» Достоєвського, але й в усіх його творах.
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Співчуття до знедолених, скривджений притаманне обом митцям, а в зіткненнях із
визискувачами створює виразні соціальні антитези. В романі І. Франка «Основи суспільності», на локальному матеріалі маєтності поміщиці Торської, інтрига набирає антитетичності на різних рівнях, які формують стильову домінанту антитетичного характеру:
шляхта-хлопи. Автор загострює увагу насамперед не на майновому стані, скільки на
етичному аспекті – приниження гідності людини, презирство та зневага на фоні пихатості та безпідставного самозамилування.
Стильові домінанти – це свого роду сюжетні мігранти, які притаманні не лише
«Основам суспільності», але й іншим творам. Одним з найпотужніших є мігрант автобіографічності. Вкраплення спогадів, асоціацій, фактів власного життя певною мірою
цементує цілісність твору, надає йому достовірності, а також зміцнює ритм авторської
прози. Найболючіший спогад для Достоєвського – очікування власної страти, останні
хвилини життя земного. Потім – описи нападів епілепсії й взагалі ролі хвороб у житті та
мовній партії героя («Ідіот», «Брати Карамазови» й інші).
Мігранти автобіографічності за духом своїм, настроєм і світосприйманням рішуче
різняться. Якщо у Достоєвського ці домінанти оповиті гірким сумом страждання, то в І.
Франка вони носять життєстверджувальний характер. Зараз говоримо лише про «Основи
суспільності». На тлі тривожних настроїв очікування злочину, підозр, чуток виникає ніби
самостійна вставна новелка про сільську кузню та про коваля Гердера, в якому вгадується
батько письменника. Стильова домінанта стає контрастуючим центром до «основ суспільності». Тут усе дихає вірою, оптимізмом, а коваль уособлює почуття гідності, це самодостатня мисляча особистість, а кузня – то осередок справжнього життя, яке вирує тут:
«Зараз насупротив хати-фортеці, направо від костинця, без огорожі, тільки окопана невеличким ровом, стояла зброївня села – кузня. Невеличка, гонтою побита, з навислим передом, спертим на чотирьох стовпах, вона в робочий день усе була отворена, вічно лунала веселим гомоном людей, іржанням коней, стуком молотів та різким металічним дзенькотом
коваля. Тут раз у раз, від ранку до пізньої ночі, сопів важкий міх, прискав огонь у горнилі,
скакали зиндри з-під могучих ударів молотами, скрипіло залізо, гризене пильниками, оберталося точило під дашком, кружляла чарка горілки між веселою робочою компанією, ішли
розмови, жарти, оповідання, чергуючись з палкою енергічною працею...
А душею тої зброївні, тої могучої та плодотворної сили, осередком веселої та працьовитої компанії, що тут день у день збиралася, був сам коваль торський Іван Гердер»
[5 (19: 191-192)]. Далі автор докладно пише про походження прізвища Гердер, про діда
й прадіда коваля.
Ще одна міфологема, або стильовий мігрант, або стильова домінанта, яка функціонує
в прозі обох письменників і виконує роль стрижня характеру людини, підкорює собі духовне, душевне й матеріальне життя героя, – це гроші, накопичення їх. У Достоєвського
це «ідея Ротшильда» («Підліток»). Жертвою цієї ідеї у Франко стає о. Нестор, колишній
домашній вчитель паночки Олімпії Торської та її залицяльник. Діставши відкоша, вчитель
переключив себе на збирання грошей, безглузде накопичення їх. Ця пристрасть нещасного
пароха нівечить його як особистість, а також провокує пограбування і навіть вбивство.
Повість «Основи суспільності» має відкритий фінал, вона композиційно незавершена.
Проте цього й не потрібно. Автор проводить власне слідство, виносить свій власний вирок.
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Визначну роль відіграє у задумах обох авторів образ жінки-вамп, хижачки й здирниці – Олімпії Торської – у Франка, у Достоєвського це Грушенька, Настасья Пилипівна.
Різниця між ними в тому, що Торську змальовано однозначно негативно, Достоєвський
дає більш складний духовний портрет.
Як кровоностні судини пронизують прозу двох митців спільні мотиви. Вони зміцнюють цілісність будови, вони охоплюють усі ланки прози: пульсують у діалогах, в думках,
формують характери. Це – політика, національні питання, влада, сакральність. Є ще одна
прикмета, але саме вона створює так званий мінус-прийом для Достоєвського (на нього
звертав увагу й Франко), а у Франка прикмета ця чи не наскрізна. Це – зображення природи, досить численні пейзажі, романтичні, ліричні, сентиментальні, навіть ніжні. Саме
вони створюють світоглядний та духовний контраст у неперевершеній музі Франка: «Та
ми ще вернемось до тайн і чарів тої ночі. Розлившися безбрежним морем понад землею
і розапалювавши на небі незлічимі свічечки на те тільки, щоби там виразніше показати,
яка вона темна, та глибока, та густа, ніч пустилась на чари. Дмухнула по лугах і по річинах і покрила їх густими сивими туманами пари, що стояли недвижно, мов незлічимі
полки, готові в далекий похід... Від сеї хвилі всі чари ночі безсильні; сон найсильніше
притуляє до своїх грудей землю і її грішних та бідних дітей. Наводить бодай хвилевий
супокій на їх душу, поки ранок розбудить їх до нового життя, до нових турбот, до нової
праці і нового страждання» [5: 294, 301]. Отже – чари ночі й страждання людей.
На науковій конференції з питань порівняльного літературознавства в МДУ донецький вчений, автор монографії «Поетика словесної творчості. Системологія цілісності»
(Донецьк, 2001)здивував присутніх полемічністю своєї доповіді: «Порівняльне літературознавство в структурі філологічного знання», в якій він стверджував, що особистість
кожного письменника самодостатня, тому порівняння літератур нічого не дає, а лише
затьмарює суть справи»[1: 158].
З цією думкою важко погодитись. Особливо тоді, коли нема ознак впливів, запозичень, коли говоримо лише про типологічні сходження, обумовлені добою, висотою
обдарування, духовністю. Саме ці риси дозволяють зіставляти авторські манери різних
митців, самобутніх особистостей.
У науковому обігу існує ще такий термін, як топос, у множині – топоси – загальні
місця. Вони не завжди мають концептуальний характер, проте й вони виконують певну
стильову роль, стають маркерами стилю, за якими впізнається «рука» майстра. Топоси
(гр. Toci communes) іноді вживають із присмаком іронічності, мовляв «а – це загальні місця». Це не вірно, для визначних митців нема загальних місць. Кожний топос у
них сповнений певного сенсу, значної частки утаємничення. Виникає необхідність декодування. Одним з таких топосів є відчутний нахил художників до стильових тріад,
конструкцій речення з троїстими повтореннями синонімів чи, навпаки, коснтрастуючих
означень. Для Достоєвського це наскрізний, неодмінний показник стилю.
В «Основах суспільності» Франко охоче вдається до різноманітних синтаксичних тріад, за допомогою яких посилює власну думку, надаючи їй форми авторського афоризму,
або змальовує портрет, або характер героя. Або у пейзажних замальовках. Троїсте членування формує й композицію речення або дискурсу: «Чи то йому хто наговорив на мене.
Чи йому що приснилося, чи так просто, старість...» [5 (19: 236)], стає засобом екстатичної
мови: «Тільки терпцю, докторе! Тільки терпцю!» Тілько порозуміймося!» [5 (10: 246)].
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Ланцюжок у рамках тріади нераз ускладнюється долученням певного тропу: «В торецькім дворі по відході гостей було пусто, глухо, тихо, мов у гробі» [5 (19: 268)]. Троїсті
побудови набирають характеру типологічних узагальнень, ускладнюються розлогими
порівняннями, паралелізмами: «Вона спала смачно, твердо, спокійно, мов дитина по купелі, мов чоловік, що по довшій важкій слабості прийшов до здоров’я і уперше заснув
покріпляючим здоровим сном» [5 (19: 307)].
Отже, топоси – це прояви стилю, проблему яких розробляв Ернст Роберт Курціус (автор монографії «Європейська література і латинське середньовіччя»), який вважав, що
«Топос – щось анонімне. Він зривається з пера автора як літературна ремінісценція»[5:
1076]. Якщо анонімне, значить утаємничене, а як ремінісценція – підлягає розшифровці,
додатковій інтерпретації.
Як підсумок, можемо визначити спільність деяких стильових домінант у прозі І.
Франка й Ф. Достоєвського з їхніми власними функціональними можливостями як прикметами прози високого Канону:
– уведення елементів власної біографії,
– моральна та соціальна антитетичність,
– наявність літературних та культурних асоціацій, соціальних питань, які акумулюють необхідний авторові настрій,
– ефект випереджувальної свідомості (пророкування, інтуїція, містичність),
– сакральні мотиви, цитати без лапок, паремії,
– перевага мовних метафор перед естетичним,
– мотиви пристрасті (любовної, меркантильної, соціальної), страху, нахилу до божевілля,
– наскрізна інтрига, яка тримає у напрузі увагу читача,
– нахил до зображення певної двоїстості центральних персонажів як потужний прояв
теорії двійництва та ієрархії душ (напр., святенництво – користолюбство – о. Нестора),
– лексична багатошаровість як засіб творення мовних партій.
Таким чином, іманентний аналіз авторських манер двох різних митців дає можливість стверджувати не впливи, наслідування, а саме типологічні сходження, зумовлені
культурною добою й світоглядними засадами.
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ЛІРИКА ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА В АНГЛОМОВНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
МИРОСІ СТЕФАНЮК
В статье рассматриваются проблемы поэтического перевода в когнитивном аспекте. Внимание сосредоточено на воссоздании концептосистемы лирики Василия Голобородька в переводческом дискурсе Мироси Стефанюк.
Ключевые слова: концептосистема, образ, переводческий дискурс, трансформации.
The article considers the problems of poetic translation in the cognitive aspect. It deals
with the concept system of Vasyl Holoborodko’s lyrics and its reproduction in the translational
discourse of Myrosia Stefaniuk.
Key words: concept system, image, translational discourse, transformations.
Василь Голобородько є представником Київської школи метафористів, поетом пізнього
шістдесятництва. У світовому літературному контексті вважається найвідомішим українським поетом ХХ ст., без поезії Голобородька не обходяться збірки української літератури
в перекладах. 1991 року вийшла його окрема книжка англійською мовою «Ікар на метеликових крилах» – «Icarus with butterfly wings and other poems» у перекладі Миросі Стефанюк
[1]. Орієнтуючись на фольклор, поет віддавав перевагу не пісенним його жанрам, а головно
загадці та прислів’ю, які, на його думку, часто виступають реалізованими метафорами реалій дійсності та життєвих ситуацій [2: 5]. Формою художньої рефлексії став верлібр – поетичне бачення світу в його найбільш природному, органічному і яскравому прояві.
Концептосистема лірики автора складається з об’єктного рівня, який утворюють образи зовнішнього світу (дерево, квітка, пташка, казкова істота, люди, могила);
суб’єктного рівня, який утворюють концепти внутрішнього світу людини (тривога, біль,
пам'ять, втрата, мудрість); виражального рівня, який включає художні прийоми алогізму,
анімалізму, одивнення в зображенні, етнокультурні реалії, слова зі зменшувальними суфіксами, оксиморон, порівняння, стилістичні фігури з повторами, ізосинтаксизм, засоби
емотивної та волюнтативно-магічної експресії.
© Василенко Г.В., 2009
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Метою даної статті є виявлення особливостей відтворення концептосистеми лірики
автора в англомовній інтерпретації Миросі Стефанюк. Відтворення концептосистеми в
перекладацькому дискурсі супроводжується вербальними трансформаціями, що призводять до змін ціннісної і понятійної сторін образу джерельної культури.
Перейдемо далі до зразків аналізу, що ілюструють трансформації компонентів
об’єктного, суб’єктного і виражального рівнів образу в англомовних версіях його поезій.
Для початку візьмемо твір, близький до народного замовляння, з багатою звуковою образністю і тонким анімістичним світосприйманням:
тихіше промови промовляйте / тихіше казань кажіте // хочу почути як плаче / сопілка шістьма очима // тихіше сопілко плач / тихіше щоб аж не чути було // не злякай
сьогодні чорних птахів / що сіли на жіночі голови // тихіше птахи крилами шелестіть
/ тихіше не сполохайте жіночого плачу // хай шепчуть сльози по щоках / останнє що
я хочу почути – softly, soften your speech /say your sermons softly // I want to hear the six
eyes / of the flute crying // cry softly, my flute // so softly you can’t be heard // don’t scare the
blackbirds / settled on women’s heads // rustle your wings softly, birds, / softly, don’t frighten
womanly tears // let the tears on the cheeks whisper / what I want to hear last [1: 24 – 25].
Ефект болю і суму за втраченим справляє оживлений метафорою народний образ
сопілки. Його доповнює ланцюжок образів зовнішнього світу, який складають люди, не
названі безпосередньо, але присутність яких відчувається, чорні птахи, заплакані жінки.
У творенні емоційної виразності вжиті лексеми плач і сльози. Чуттєвий ефект змісту гармонізує з формою, що має характер замовляння і виражається повторами слухових сенсоризмів в імперативній формі, засобами волюнтативної експресії, алітерацією зі звуком
ш, графічним малюнком із шести двовіршів без пунктуаційних знаків і великих літер.
Основними прийомами перекладу є калькування і переміщення структурних компонентів, спричинені мовою перекладу (далі МП). Ключова лексема образу, фольклорна реалія сопілка, в перекладі відтворена методом уподібнення в результаті заміни
функціонально-стилістичним еквівалентом універсального змісту, що призвело до стирання її локальної характеристики. Шестикратний повтор сенсоризму тихіше передає
еквівалент softly, проте анафора відтворена лише частково. Інтерпретатор застосовує
засіб словотвору з евфонічним ефектом при відтворенні епітета в словосполученні жіночого плачу – womanly tears, від чого виникає співзвуччя з повторюваним softly. Означуване слово плач відтворено синонімічним tears – сльози, що додає поетичності образу.
Ефектно звучить перший рядок перекладу, завдяки звукопису і транспозиції першого
двовірша. Кількісну евфонію приголосного ш оригіналу передає алітерація s, що асоціативно пов’язано з семантикою ключового слова паралельних текстів і відображено
в словах: тихіше – softly; шепочуть – whisper. В англомовній версії вжито коми задля
експлікації смислу звертань та інтонаційної виразності.
Мудрість ліричного героя виявляється в його розсудливості, врівноваженості, проникливості до суті речей, здатності жити в гармонії зі світом, що відчутно в кожному
творі й особливо в творах філософського змісту. Розглянемо далі один із творів, в якому
концепт «мудрість» актуалізується екзистенційними настроями у формі поетизованого
прислів’я, і простежимо його відображення в перекладі: Старіти, кожного року додавати // до інтимної колекції на горищі // ще одні стоптані черевики // міняти стерті
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дерев’яні ложки на нові, // шмугляти коловороти на колодязях, // ставати серйозними, // гратися серйозно // в сім’ю, в обов’язки, в чоловічу дружбу // і не вірити снам, //
де ляльки розмовляють як люди. – To age is to add // a yearly pair of worn-out shoes // to
intimate attic collections, // to replace old wooden spoons, // wear out the well beams, // turn
serious, // play at // serious family life, duties, and male kinship // and loose faith in dreams, //
where puppets talk like people [1: 68 – 69].
Домінантою є форма, основана на паралелізмі віршових рядків і синтаксичній конвергенції однорідних інфінітивних присудків до інфінітивного підмета. В перекладі відтворено домінанту з переміщенням деяких структурних компонентів, що посприяло естетизації
образного малюнка. Лаконічно й виразно звучить перший рядок, двослівна обставина часу
кожного року трансформувалася засобом модуляції в однослівне означення yearly і перемістилася в трансляті у другий рядок. Вірш перекладено частковим калькуванням, що
включає інверсію іменникових означень, нейтралізацію просторіччя шмугляти на wear out
(стирати) шляхом заміни на конототивному рівні, заміну лексеми не вірити синонімічним
еквівалентом loose faith (втратити віру), що вносить елемент драматизму.
І. Дзюба писав, що для В. Голобородька дуже характерний підхід брати життя в момент його «втрати» і тим самим повнитися відчуттям його цінності, широким і теплим
чуттєвим напливом, досягати миті чуттєвої «всеосяжності» [3: 12]. Так, у вірші «Голова» – «The head» протиставлення життя і смерті набуває надзвичайно сильної напруги
завдяки експресивному образу й оксиморону в ліричному сюжеті. Всі прояви життя ніби
сфокусовані в одній точці – точці переходу в потойбіччя, виникає синтетична узагальнена картина людського буття: Котилася, як кавун, голова з гори, // як кавун, кривава
людська голова. // Котилася голова. // Ще у очах тріпотіли // листя папірці зелені // і
стежка намотувалася стрічкою під ноги. // Ще у вухах шурхотіло колосся, // рипів біля
колодязя журавель, // гули оси, // сміялася дитина. // Ще на губах висів поцілунок, // ще
вони ворушилися // і складалися трубочкою, щоб засвистіти. – Like a watermelon, a head
rolled downhill, // a bloody human head, like a watermelon. // The head rolled. // Green paper
leaves // still quivered in its eyes // and the path wound a ribbon underfoot. // The wheat still
rustled in its ears // the well tower still creaked // bees droned // and a child laughed. // A kiss
still lingered on its lips // they trembled, // O-shaped for whistling [1: 94 – 95].
В англомовній версії відтворено такі домінантні властивості форми як ізоколон та ізосинтаксизм. Нагнітанню емоційної експресії сприяє повтор прислівника ще – still, який в
перекладі втрачає анафоричну форму. Образні компоненти змісту відтворені денотативнообразними кальками, в межах яких мали місце заміна частини цілим, уподібнення при відтворенні реалії, заміна слова графічним знаком, що передає семантику форми.
Заключна частина вірша дає узагальнену картину смерті: І падали непритомні жінки, // падали непритомні матері тa сестри // і простягали по землі довгі руки, // і по
руках, // як по білих рушниках, // ішли за головою люди // і шелестіли, // як чорні жалобні
стрічки. – Women fainted and fell // mothers and sisters fell // stretching their arms along the
earth, // over those arms, // like on white scarves, // behind the head walked people // rustling,
// like black ribbons of mourning [1: 94 – 95]. Компоненти змісту даного фрагмента відтворено калькуванням. Багатосполучниковість оригіналу не відображена в перекладі, бо
була б надмірною і немилозвучною. Реалія білі рушники відтворена транспозицією на
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конотативному рівні, що передає експресію порівняння, але не може передати глибокого
смислу символу і його ритуальної функції при переході з одного стану в інший.
Тяжіння до фольклору і вживання реалій в поетичному мовленні одна з визначальних
рис стилю В. Голобородька, а отже, відтворення цих важливих компонентів дискурсу
автора є однією з умов відображення в перекладацькому дискурсі образу його культури.
Так, у творі філософського змісту «Живі і мертві» – «The living and the dead» вживанням
реалій актуалізуються концепти суб’єктного рівня образу, особливо втрата і пам’ять
(мається на увазі генетична, родова, народна пам’ять). Твір побудований на анафоричному ізосинтаксизмі, складається зі вступу та п’яти риторичних питань і своєю формою
та речитативністю нагадує українські думи. Риторичні питання в оригіналі й перекладі
наголошують на ціннісних орієнтирах культури автора: слово – language, пісня – songs,
хата – home, батьки – parents, діти – children. Зосередимо далі увагу на особливостях відтворення реалій в переклацькому дискурсі М. Стефанюк:
І встануть мертві // – з розритих бульдозерами козацьких могил – // і оживуть, // і
засоромляться своєї жовтої кості, // і вдягнуться в китаєвий одяг, // і прикриють біле
чоло червоним шликом, // і спитають у живих – у нас: // за віщо погибати, // в чистому
полі голови козацькі покладати? – The dead will rise // – out of bulldozed kozak graves – //
and come to life // and be ashamed of yellowing bones // and will put on silken shrouds // and
veil ashen faces with scarlet clothes // and will ask us, the living: // why are we dying, // yielding
kozak heads to open fields? [1: 16 – 17].
Образ козацької могили є втіленням архетипу святої гори, місцем, де поєднуються
два світи. Будучи ключовим у дискурсі автора, він актуалізує антиномії смерть і безсмертя, пам’ять і забуття, забезпечує зв’язок минулого і майбутнього через сучасне. Власне
пошуку забутого сенсу присвятив свою творчість митець, що відбилося на домінантних
властивостях його лірики [4: 3]. Відтворений калькуванням, ключовий образ виконує
функцію символу джерельної культури в перекладацькому дискурсі, оскільки словореалія kozak давно закріпилося в англомовній культурі.
Розгортання образу в оригіналі супроводжується вживанням народно-побутових реалій історичного минулого, які в перекладі зазнали універсалізації. Китаєвий одяг трансформовано ситуативним відповідником в silken shrouds (шовкові савани), в якому означення узагальнює зміст і передає лише одну з ознак – матеріал виробу. Китайка – густа,
переважно синя шовкова тканина, яку завозили з Китаю [5: 427]. Натомість імпліцитна
сема кольору отримує інше забарвлення в означуваному shrouds, що асоціює з білим.
Відтак, відтворена реалія передає ритуальність образу з акцентом на поховальній темі.
Реалію червоний шлик, де шлик означає конусоподібний верх шапки з тканини, що звисав донизу, замінено гіперонімом scarlet clothes (багряна тканина).
Наступний фрагмент відображає об’єкти сучасного світу ліричного героя: Чи ж не
самі пам’ятаємо дорогу до батьків // лише як килимок, вистелений папірцями карбованців // від спроданої корови, недовговічний – налипає до коліс // власного автомобіля, а
ґрунтовою дорогою // забуваємо відвідувати батьків через куряву! – Don’t we look down
our parents’ road, // a mere carpet covered with paper rubles // from the sale of a cow, shortlived – // it sticks to our car tires, // and we forget to visit parents because of dust on the dirt
road? [1: 16 – 17]. Реалію карбованці відтворено відомою в англомовному світі реалією280

радянізмом рублі, які того часу були грошовою одиницею СРСР. Дібраний еквівалент
передає денотат з дещо зміненою, розширеною семою локальності і викликає асоціацію
з Радянським Союзом або з Росією.
Образ ґрунтова дорога можна вважати латентною реалією (термін Р. П. Зорівчак), еквівалент якої існує в МП the dirt road, проте передає радше негативну конотацію, стираючи інші культурологічні складники [6: 24]. Означення dirt у складі реалії крім значення
ґрунтовий включає семи з негативною конотацією і може викликати асоціації з брудом і
відсутністю комфорту. Ґрунтові дороги в Україні, створені без застосування будівельних
матеріалів і техніки, а протоптані людьми, прокладені сільськогосподарськими машинами, проходять понад лісосмугами, вздовж полів, між віддаленими селами. Це доволі
звичний і зручний засіб комунікації за доброї погоди і часто використовуються як найкоротший спосіб подорожі, як дорога навпростець. Відтак, згадана в оригіналі курява, то
швидше показник негоди – сильного вітру, що здіймає пил, або снігу, а тому англомовний
відповідник dust є частковим. Однак, англомовний еквівалент реалії органічно вплітається в зміст твору, який виражає критичне й осудливе ставлення до людей, що забувають
своє коріння.
Вірш «Шукачі могил» – «Grave seekers» з посвятою поету Ігореві Калинцю торкається болісних для України проблем духовності, трагічної долі творчих людей у тоталітарному суспільстві: Ходимо по кладовищах усього світу, // прикладаємо вухо до мовчазних
безіменних // могил у лісах, у тайзі, у тундрі, // прислухаємося до братських могил умерлих // голодного тридцять третього року // (чи не почуємо звучання сопілки, дудочки,
денцівки, // флояри, джоломиї, що були позакопувані // разом із загиблими), // опускаємося водолазами на дно моря до могили // потопленої баржі із засудженими, // з жахом
наближаємося до прикиданої землею // ями, виповненої вапном: // – де могили наших
поетів? – We roam the world’s cemeteries // pressing our ears to silent nameless // graves in
forests, taigas, tundras // and listen at the barrows of our brothers // ravaged in thirty-three by
famine // (perhaps we’ll hear the sound of flutes, reed pipes, floyarkas and sopilkas buried //
together with the dead) // like divers we descend to the grave on the ocean floor, // the sunken
barge with the condemned, // with horror, we approach to the lime-filled hole // barely covered
with dirt: // – where are the graves of our poets? – [1: 38 – 39].
Реалія радянської доби братські могили відтворена частковим калькуванням з переміщенням компонентів як: the barrows of our brothers (могильні кургани наших братів).
Глибинний зміст образу могили розкривається далі згадуванням трагічних моментів історії і вживанням назв народних інструментів, що символізують загиблих із різних куточків України. Реалії, що є назвами маловідомих англомовному читачеві історичних подій,
відтворено калькуванням (частковим і повним) і розтлумачено у виносці як: штучний
голод 1933, заподіяний Сталіним, в результаті якого загинуло 10 мільйонів; вся баржа з
засудженими поетами навмисне потоплена під час політичних чисток 1930-х [1: 39]. Для
відтворення п’яти фольклорних реалій, що є назвами подібних духових інструментів, використано комбінацію з чотирьох засобів: уподібнення, калькування, нульовий переклад
і транскрипцію. Такий збалансований прийом експлікує зміст і вносить елемент чужинності, наближає читача до далекої йому країни. Зміст транскрибованих реалій доповнено
виноскою: народні інструменти у формі дудочок [1: 39].
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Душевну спустошеність від наслідків заподіяного відображає фінальна частина вірша в незвичній і від того дуже виразній формі: (Палимо свічу // перед пустелею світу //
у вишневому цвіту) – (We light a candle // before the world’s wasteland // covered with cherry
blossoms) [1: 38 – 39]. Епізод, в якому вжито оксиморон у складі образу, відтворено калькуванням. У зображенні вгадується країна автора, оскільки образ духовної пустелі виходить із контексту вірша, а образ вишні є часто вживаним у дискурсі автора і може
асоціюватися в читача з українською культурою як один із її символів. Ефект поетичного
мовчання справляє графічна експресія образу, бо написане в дужках відображає невимовлене вголос. Образ організовано таким чином, що виникає зв’язок трьох часових
вимірів: свіча, як поминання минулого, пустеля, як сучасне, і вишневий цвіт, як надія
на майбутнє відродження. Мудрість полягає в тому, що духовність людська має з часом
відродитися подібно природним циклам.
Казкові істоти В. Голобородька зачаровують загадковістю, зворушливою тендітністю
і пробуджують світопочування дитинства. Для своїх міфічних істот автор іноді використовує не конкретні імена, а непрямі, займенникові й описові форми, що властиві народним казкам і загадкам. Таким є персонаж твору, що відображає сезонний міф: – Ти хто?
// – Я той, хто ходить далеко-предалеко. // Весною виходжу і повертаюся в серпні, //
обвитй стрічками яблук. // – Ти хто? // – Я той, хто все плутає. – Who are you? // – I
am the eternal wanderer. // I leave in springtime, return in August // twined in apple-garlands.
// – Who are you? // – I am the muddler [1: 32 – 33]. Інтерпретатор використала перифразування для відтворення уособленого образу року, який в перекладі отримує чіткі визначення – вічний мандрівник, порушувач порядку. В першому випадку вжито поетизм,
просторова сема замінена часовою. Вжитий засіб сприяє універсалізації образу.
Деякі міфічні істоти пов’язані з таємничим і незбагненним іншосвітом, що так вабить
ліричного героя. Візьмемо для ілюстрації уривок із вірша «Біла квітка» – «White flower»
і простежимо особливості відтворення образу: Ось тут ніч, а там за стіною видно як
удень: трава зелена, пташки літають. Через межу дня і ночі має пройти Той, кого я давно
чекаю. – Here it’s night while there beyond the wall it’s bright as day green grass birds soaring
through this seam between day and night He whom I’ve long awaited is supposed to pass [1: 20
– 21]. Імені у формі вказівного займенника Той в перекладі відповідає особовий займенник
He. Компоненти образу відтворено калькуванням, але задля передачі магічної експресії перекладач вилучила пунктуаційні знаки (крім останньої крапки), щоб текст лився суцільним
потоком, створюючи враження сновидіння чи фантастичного фільму.
Семантика зменшувальних суфіксів, якими багате поетичне мовлення автора, часто
лишається не відтвореною в силу різниці між мовними системами, а відтак образ України в англомовному вираженні втрачає нюанси ліричності, замилування, наївно-ласкавого
споглядання, що так притаманне українській картині світу у ставленні до природи. Для
підтвердження даної тези наведемо зразки аналізу: 1) Десь у глибокому лісі є озерце, //
де ти дивишся у дзеркальце… – Deep in a forest is a lake // where you look in a mirror…
[1: 54 – 55]; 2) Грядочки були рівненькі та гладенькі // (прибрані, як могилки!) – The
garden plots were squared, neatly aligned // (decked out like graves!) [1: 92 – 93]. Наведені
вище приклади показують, що попри наявність еквівалентів у МП, сема пестливості лишається не відтвореною.
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У наступному випадку знову маємо справу з реалією, яка спершу відтворена дескриптивним перифразом, що експлікує зміст, а вдруге – калькою. Відображена описово, зменшувальна ознака образу може виникати уявно: Виміняю мою блискучу монету на коника, //
зачну свистіти, може, подумаю, що мені не болить, // бо на глиняному конику хіба далеко
поскачеш! – I’ll trade my shiny coin for a horse-shaped whistle, // and blow it, thinking maybe I
don’t hurt // because after all you can’t canter very far on a clay horse! [1: 30 – 31].
Іноді лексеми з демінутивами трансформуються в перекладацькому дискурсі шляхом
заміни ситуативними відповідниками з контексту, які на уявному, асоціативному рівні
здатні передавати ознаки зорових образів: …подарувала коробку акварельних фарб. //
Бачу й досі її – найбарвнішою грудочкою акварелі. – …gave me a box of aquarelles, // I can
still see her – the most brilliant hue in the paint box [1: 48 – 49].
Таким чином, проведене дослідження показало, що при відтворенні концептосистеми
лірики В. Голобородька відбулися трансформації елементів образної системи, які призвели
як до часткової універсалізації, так і до екзотизації образу джерельної культури в перекладацькому дискурсі М. Стефанюк. Збалансованість перекладацьких прийомів посприяла збалансованості універсального й етнокультурного в складі образу в англомовному
дискурсі. Трансформації, що призвели до універсалізації образу, включають: відтворення
реалій методом уподібнення, транспозицією на конотативному рівні, ситуативним відповідником, гіперонімом; стилістичну нейтралізацію просторічних слів; часткову елімінацію демінутивних форм; часткове стирання алогізму і загадковості, зниження емоційної
експресії в силу аналітизму мови перекладу. Трансформації, що спричинили екзотизацію
образу включають: відтворення формотворчих домінант авторського стилю; передачу
стилетворчої функції метафори; відтворення реалій транскрипцією, частковим і повним
калькуванням; часткове відтворення семантики слів з демінутивами на лексичному й асоціативному рівнях; відтворення мікрообразів дискурсу денотативно-образними кальками.
Особливостями перекладацького методу є увиразнення сильної позиції вірша, добір фоностилістичних еквівалентів, активізація словотвірних ресурсів МП, естетизація
окремих компонентів змісту художніми означеннями, актуалізація контексту, ефективне
використання виражальних властивостей пунктуаційних знаків.
Проведений аналіз дає змогу спрогнозувати, що для англомовного читача Україна – це
дивна і загадкова країна з гарною природою і тяжкою історією. Ліричний герой виражає
такі риси української ментальності як: мудрість, наївність, песимізм, емоційна зворушливість, страждання від втрат і заподіяних кривд, гармонія з природою, синтез язичництва і
християнства.
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НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ В РОМАНАХ-ЕПОПЕЯХ «POPIOŁY»
С. ЖЕРОМСЬКОГО ТА «ВОЙНА И МИР» Л. ТОЛСТОГО
У статті здійснено порівняльний аналіз наративних стратегій в романах-епопеях
«Popioły» С. Жеромського та «Война и мир» Л. Толстого. Вказується на подібність
стратегічних цілей письменників і відмінність наративних засобів їх досягнення.
Ключові слова: стратегія, нарація, компаративістський аспект, всезнаючий наратор, внутрішній монолог.
The article is an attempt of comparative analysis of narrative strategies in novel-epic S.
Zheromsky’s «Ashes» and L. Tolstoy’s «War and Peace». It deals with the similar strategies and
shows the difference of its narrative means.
Key words: strategy, narration, comparative aspect, au-knowing narrator, inner monologue.
В статье сопоставлены и проанализированы нарративные стратегии в романахэпопеях «Popioły» С. Жеромского и «Война и мир» Л. Толстого. Указывается на сходство
стратегических целей писателей и различия нарративных способов их достижения.
Ключевые слова: стратегия, наррация, компаративистический аспект, всеведающий нарратор, внутренний монолог.
Визначена у заголовку тема є актуальною і мало дослідженою в компаративістичному
вимірі. Про наративні стратегії романів-епопей «Popioły» та «Война и мир», окремо,
не вживаючи цього терміну, так чи інакше писали польські (Б. Бялокозович, В. Боровий,
К. Бартошинський, Г. Маркевич, М. Гловінський, А. Гроджіцький та ін.) і російські дослідники (А. Баранов, Є. Цибенко, Л. Опульська, К. Ломунов, С. Лєушева та ін.). Опосередковано це питання порушував і І. Франко у статті «Лев Толстой».
Мета статті полягає в тому, щоб виходячи із специфічних завдань, які ставили перед собою С. Жеромський і Л. Толстой, зіставити наративні стратегії в їхніх романахепопеях – «Popioły» («Попіл») та «Война и мир» («Війна і мир»).
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Наративна стратегія визначається як «сукупність наративних процедур, яких дотримуються, або наративних засобів, що використовуються для досягнення певної мети
у репрезентації наративу» [1: 79].
Ціль, яку ставили перед собою Л. Толстой і С. Жеромський, збігалася в основних своїх
параметрах: якщо у С. Жеромського йдеться про пробудження, то у Л. Толстого – про
народження патріотичних переконань у польського і російського народів під час наполеонівських воєн. Водночас мета С. Жеромського була певною мірою іншою, ніж мета Л. Толстого, що пояснювалося різницею історичних ситуацій, в яких опинилися Польща і Росія:
якщо поляки встали на бік Наполеона, прагнучи з його допомогою одержати незалежну
власну державу, то росіяни мусили захищати рідну землю від французьких нападників.
Епоха наполеонівських воєн вплинула на національну свідомість обох народів.
Ось чому у передмові до шведського видання «Popiołów» C. Жеромський окреслив
власну найголовнішу мету наступним чином: «Zamierzenie autora polegało na przedstawieniu
najpierw owej pierwszej przemiany dusz i sumień w czasie wojen napoleońskich» (курсив – мій
– В. О.)[2: 173]1. Це свідчить про те, що його стратегічна ціль є подібною до тієї, яку переслідував і Л. Толстой, про що слушно зауважив K. Крейці: «Obaj autorzy, – пише він, – порівнюючи романи «Popioły» та «Война и мир», – starają się uchwycić przełom w procesie
rozwoju świadomości narodowej... Tołstoj w swej powieści pokazuje, jak pod wpływem
zwycięskiego odparcia inwazji Francuzów budzi się poczucie narodowe społeczeństwa
rosyjskiego. Podobnie Żeromski chce pokazać, jak z «popiołów», gruzów przeszłości rodzi się
nowa świadomość narodu polskiego» [Цит. 3: 185]2. Важливо підкреслити, що вирази budzi
się poczucie narodowe (пробуджується національне почуття) і rodzi się nowa świadomość
(народжується нова свідомість) перебувають в одному інтенсіональному полі, де центральною лексемою є слово patriotyzm / патріотизм
Цей фактор обумовлював схожість наративних стратегій. Вплив війни на людську
психологію обидва письменники розкривають через характеристику психічних процесів,
котрі відбуваються в душах центральних персонажів – у Рафала Ольбромського і Кшиштофа Цедри («Popioły»), П’єра Безухова і Андрія Болконського («Война и мир»). І у
С. Жеромського, і у Л. Толстого ці герої ввійшли у війну одними, а вийшли іншими.
Герой роману «Popioły» Рафал на початку свого життя живе за законами типової
польської шляхти (про що свідчать сцени розваг, битви з вовками, втечі з Цедром зі
школи, та ін.). С. Жеромський демонструє, як поступово патріотична ідея і участь у боротьбі змінює його світогляд і спосіб життя. Переживає еволюцію і Кшиштоф Цедро:
ніжний, слабкий фізично, вразливий панич під впливом воєнних перипетій формується
у мужнього воїна-патріота: «Krzysztof, – пише Г. Маркевич, – obdarzony jest od początku
entuzjazmem i wraźliwością moralną, jest heroiczny i trochę sentymentalny zarazem. Służba
wojskowa wyrabia w nim twardą wobec samego siebie obowiązkowość...» [4: 315]3. Отже, і
Рафал, і Цедро в горнилі боротьби за незалежність формуються як героїчні особистості,
як сини своєї Вітчизни.
Герої Л. Толстого, Андрій Болконський і П’єр Безухов, на відміну від молодих несформованих героїв С. Жеромського, вступають у війну зрілими людьми. Але під впливом
випробування Вітчизняної війни 1812‑го року їхній духовний світ набуває суттєвих змін:
кожний з них відкриває для себе новий зміст життя і щастя. Так, П’єр гостро відчуває свою
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нікчемність у порівнянні з правдою, простотою і силою воїнів на полі бою під Бородіно,
переломним моментом для важко пораненого Андрія стає споглядання «маленького Наполеона» на фоні високого неба, що призвело до кардинальної зміни життєвої концепції
Болконського і розуміння ним у зв’язку з цим ницості людських вчинків.
Якщо стратегічні напрямки у романах польського та російського письменників були
подібними, то наративні засоби для досягнення художньої мети іноді були різними.
«Popioły», на відміну від плавного, розміреного змалювання епохи у романі «Война и
мир», являють собою «burzliwą symfonię, pełną wstrząsających rozdźwięków, które autor
gwałtem niemal spaja w harmonijne akordy» [5: 164]4. Роман польського письменника становить наче цикл самостійних новел, які можна вилучити з його складу без шкоди для
структури (але не для змісту), чого не можна твердити про твір Л. Толстого. Інакше сконструйовані ті фрагменти тексту, які стосуються військових подій. Тут С. Жеромський
дотримується лінійності, рівної оповіді, яка притаманна хронікам. У зображенні воєнних
подій польський письменник наближується до Л. Толстого. Так, в описі битви під Рашином відчувається спокій і поміркованість оповіді. На початку розповідь веде наратор – зорієнтований у подіях історик, який характеризує ситуацію, що склалася напередодні бою,
зосереджуючи увагу на настрої солдатів, створюючи груповий психологічний портрет:
«Druga kompania pierwszego szwadronu ułanów pułku Dziewanowskiego wczesnym rankiem
wyruszyla na patrol główny...Oczy oficerów, wachmistrzów, kapralów, trębaczy, żołnierzy, jak
cięciwa do ostatniego krańca naciągnięta…» [6(3: 135, 143)]5. Під час підсумовуючої нарації
поле битви показано очима Рафала – учасника подій, ад’ютанта армії, який добре орієнтується в ситуації: «Rafał czuł to doskonale, jak roztrącone przed chwilą skrzydła Austriaków
wciąż się zestępują i łączą...» [6(3: 145)]6. Бачення автора/наратора зливається з персональною нарацією героя. Ось чому під час опису воєнних подій С. Жеромський часто
виступає як прибічник героя, використовуючи нарацію в третій особі, зосібна, битву в
Сарагосі польський письменник подає очима Кшиштофа Цедри, який бере в ній участь.
Події змальовані в порядку зростання суб’єктивного почуттєвого зворушення Цедри,
який спочатку як спостерігач бачить звичайну для війни картину зруйнованого міста:
«Rozsypali w drobny pył głazy złożone przed wiekami! Strzaskali to, co przetrwało wszystkich
emirów mauretańskich...Zmiażdżyli dumę Aragonów... Wojenna duma podźwignęła się w nim
na widok leżących gmachów» [6(3: 285)]7. В такий спосіб С. Жеромський використовує
прийом одивлення ( за В. Шкловським – остранение), ніби втілюється в своїх героїв,
змушуючи читачів переживати те, що діється в душах персонажів. Цю рису польського письменника підкреслюють дослідники його творчості, серед них і А. Гроджіцький:
«Żeromski nie ma podstawy widza-obserwatora, niezbędnej do objektywnego spojrzenia na
dziejące się wypadki i konflikty duchowe, – зазначає літературознавець, – Każde wzruszenie
upaja go tak, że traci on dystans oddzielający go od zmyślonej postaci, wciela się w nią i w
samym sobie rozpala jej porywy i namiętności» [7: 76]8. Цедро не може залишатися надовго
просто спостерігачем, воєнні події вливаються в його душу, хвилюючи і глибоко бентежачи. У подальших фрагментах опису післявоєнної Сарагоси відбувається зростання
емоційної напруги в героя, а відповідно і в автора – наратора: «… kupy cegieł otoczyły go
ze wszech stron. Dotykał rękoma zwaliska oślizgłych od deszczu i mokrych żwirów...Spadła
nań zupełna... obojętność. Czuł...znużenie i odrazę...Czuł wstrząśnienia ziemi, na której leżał,
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jakoby dreszcz gruzów i zwalisk» [6(3: 285)]9. Кшиштоф торкається до розвалених мурів
руками, кожною частинкою своєї змученої душі відчуває біль зворушеної, скропленої
кров’ю землі, на якій лежить. У Л. Толстого його Андрій Болконський так само, як Цедро
у С. Жеромського, є учасником воєнних подій. Наратор у романі «Война и мир» зображує
трагічні переживання героя під час Бородинської битви: «Князь Андрей… нахмуренный
и бледный ходил взад и вперед…, заложив назад руки и опустив голову…Все силы его
души… были направлены на то, чтобы удержаться от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая
пыль, которая покрывала его сапоги» [9(3: 268)]. Андрій Болконський, відчуваючи відразу від війни, засуджуючи її протиприродний характер, вважає за потребу до останнього
битися з Наполеоном, який посягнув на його Вітчизну. Цедро, як і Андрій, не зважаючи
на своє несприйняття війни, іде до кінця з Наполеоном, сподіваючись, що таким шляхом
можна звільнити Польщу від панування Росії. У російського письменника, як потім і в
польського, герой переживає зростаючу напругу: «Свист и удар! В пяти шагах от него
взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине» [9(3:
269)]. У поетиці Л. Толстого посилення внутрішніх переживань Андрія Болконського
відбуваються під впливом різких змін зовнішньої ситуації, коли герой постає перед обличчям смерті. А в поетиці С. Жеромського загострення психічного стану Кшиштофа
Цедри виникає тому, що все зовні залишається без змін. Аналіз психологічного настрою
персонажів у романі «Война и мир» здійснює всезнаючий наратор, який дає оцінку герою: Андрій ходить по полю бою нахмуренный и бледный, волоча ноги. С. Жеромський,
на відміну від Л. Толстого, уникає оціночних характеристик, на це вказує Г. Маркевич:
«Ukazując przeżycia swych głównych bohaterów, pisarz częściej stosował niedomówienia
i aluzje niż komentarz wyjaśniający i charakterystykę bezpośrednią, rzadko posługiwał się
również monologiem wewnętrznym» [4: 319]10.
С. Жеромський, який вчився у Л. Толстого психологічному аналізу, іде своїми шляхами. Л. Толстой часто звертається до внутрішнього монологу героїв, передаючи складність їхнього духовного світу, хоча не обмежується лише ним, на що слушно вказував
А. Баранов: «Внутренний монолог фиксирует какие-то отдельные душевные переживания персонажа, однако автор как бы не доверяет герою в полноте самовыражения и
комментирует тот или иной психологический фрагмент» [10: 36-37]. Ось як Л. Толстой
описує почуття Андрія під час бою: «Вот она… эта опять к нам!.. Одна, другая! Ещë!
Попало…Нет, перенесло, а вот это попало» [9(3: 269)]. Ці думки героя супроводжують
коментарі автора: «Он ни о чëм не думал. Он прислушивался усталым слухом всё к тем
же звукам… Он остановился и поглядел на ряды…» [9(3: 269)]. С. Жеромський, на відміну від Л. Толстого майже не звертається до внутрішнього монологу і не коментує переживання своїх персонажів, на що звернув увагу ще С. Бжозовський: «Żeromski, – пише
він, – nie objaśnia swoich postaci, nie komentuje ich czynów, wygrywa tylko na nich uczucia
i wzruszenia» [Цит. 11: 130]11. Такий підхід польський письменник обирає, описуючи не
тільки баталістичні сцени, але й любовні. Польський письменник не простежує поступового розвитку почуттів кохання, воно у нього виникає раптовим вибухом. Г. Маркевич, говорячи про способи представлення любові у творчості С. Жеромського, відмічає:
«Ulubiony jego sposób to opis cielesnych reakcji bohaterów, a zwłaszcza metafora rozwijająca
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się nieraz w obraz symboliczny czy alegoryczny» [4 : 319]12. Слушність думки Г.Маркевича
підтверджує опис почуттів Рафала і Гелени: «Przyciskając do piersi schudłe w miłości ciało,
wyszczuplałe a zawiedłe i twarde od słońca, od wiatrów barki – przestawał widzieć w niej
radości cielesne...Nie mógł odszukać w niej kobiety..., spostrzegał ducha...Na jawie, w biały
dzień, własnymi oczyma widział w niej własnego ducha» [6(2:86)]13. Герої в романі «Popioły»
з’єднуються в коханні тілесно і духовно, досягають найвищої вершини близькості – стають частиною один одного. Щоб передати цей апогей почуттів, С. Жеромський звертається до символічних образів духів, в яких перетворюються закохані. Л. Толстой же,
як його попередник, був майстром зображення діалектики душі, простежував розвиток
почуттів героїв. Так, Наташа на початку не бачить у П’єрі об’єкта майбутньої любові, він
видається їй смішним: «А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой
смешной!» [8(1: 119)] Пройшло багато років, поки Ростова помітила у П’єрі щось нове,
що захопило її: «Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани» [9(4: 652)]. Кохання у Л. Толстого – логічно обґрунтоване:
Безухов змінився, Наташа помічає в ньому ці зміни і закохується.
Отже, і Л. Толстой, і С. Жеромський, завдяки обраній ними наративній стратегії, досягли головної мети свого твору і показали, як наполеонівська війна вплинула на свідомість людей. Але С. Жеромський, на відміну від Л. Толстого, котрий ставив перед собою
більш ширші цілі, ніж польський письменник, прагнучи зобразити всю Європу, вважав
за потрібне насамперед показати, як битви під Сарагосою, Сан-Домінго і т.д. змінили
психологію поляків. С. Бжозовський порівнює творця роману «Popioły» з хірургом, який
відкриває і лікує польські рани, «żeby nie zabliźniły błoną podłości» [Цит. 12: 9]14. С. Жеромський зображує всю правду, вказуючи на те, що не все добре у Польщі. Л. Толстой з
цього погляду відрізняється від С. Жеромського, він возвеличує Росію і росіян, з чим не
погоджувався І. Франко: «… він (Л. Толстой – В. О.) виявив себе тенденційним і несправедливим, понижуючи надмірно французів і підносячи росіян» [13: 42]. Для досягнення
художніх цілей письменники використовують різні наративні засоби. У Л. Толстого оповідь веде переважно всезнаючий, пануючий наратор, який бачить події з висоти історії.
У С. Жеромського він з’являється час від часу, роль його обмежена тією інформацією,
якої не подає жоден з персонажів. Наратор у С. Жеромського не визнає за собою права до
формулювання оцінок. У романі «Popioły» головними виразниками певних цінностей та
ідей виступають провідні герої.
Проблему наративних стратегій Л. Толстого і С. Жеромського – в тому числі і в компаративістському вимірі – неможливо висвітлити в одній статті, а тому вона потребує подальшого детального вивчення з урахуванням сучасних досягнень літературознавства.
ПРИМІТКИ
1.
2.
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Замір автора полягав на представленні в першу чергу переміни душ і сумлінь в
період наполеонівських воєн (тут і далі, де немає посилань, переклад – мій).
Обидва автори намагаються відтворити перелом в процесі розвитку національної
свідомості… Толстой у своєму романі показує, як під впливом переможного відбою
вторгнення французів пробуджується національне почуття російського народу.

Подібно Жеромський хоче показати, як з «попелу», руїн минулого народжується
нова свідомість польського народу.
3. Кшиштоф від початку наділений ентузіазмом і моральною вразливістю, він –
героїчний і разом з тим трохи сентиментальний. Військова служба виробляє в ньому
тверду в стосунку до самого себе обов’язковість.
4. ... бурхливу симфонію, наповнену хвилюючими звуками, які автор майже ґвалтовно
сполучає в гармонійні акорди.
5. Друга рота першого ескадрону уланського полку Дзевановського рано-вранці
вирушила головним патрулем… Очі офіцерів, вахмістрів, капралів, трубачів,
солдатів, мов тятива, натягнута до останньої межі… [15: 592, 598].
6. Рафал добре бачив, що зім’яті хвилину тому фланги австріяків знову змикаються і
з’єднуються…[15: 599].
7. Розбито в порох каміння, складене тут докупи багато століть назад! Знищено те,
що пережило всіх емірів мавританських…Стерто з лиця землі те, що було гордістю
арагонців. Охопила його вояцька пиха перед виглядом зруйнованих ущент будинків
[15: 705].
8. Жеромський не має точки зору глядача-спостерігача, яка необхідна для об’єктивного
погляду на події і духовні конфлікти. Кожне зворушення так його захоплює, що він
втрачає відстань, що відділяє його від видуманої особи, втілюється в неї і в собі
самому розпалює її пориви і пристрасті.
9. … купи цегли оточили його з усіх боків. Він доторкався руками до слизьких від
дощу звалиськ і мокрої жорстви…Його охопила…цілковита байдужість. Відчував…
виснаження й відразу… Відчув двигтіння землі, на якій лежав, ніби руїни й звалища
затряслись у гарячці [15: 707].
10. Показуючи переживання своїх головних героїв, письменник частіше застосовував
недомовленості і алюзії, ніж пояснюючий коментар і безпосередню характеристику,
рідко послуговувався також внутрішнім монологом.
11. Жеромський не пояснює своїх героїв, не коментує їхніх вчинків, виграє тільки на
їхніх почуттях і зворушеннях.
12. Улюблений його спосіб – це опис тілесних втіх героїв, а особливо метафора, яка
часто переходить в символічний чи алегоричний образ.
13. Притискаючи до грудей її схудле від кохання тіло, тверді, опалені сонцем і висушені
вітром її плечі, Рафал переставав бачити в Гелені тілесну втіху... Більше не міг бачити
в ній жінку..., спостерігав лише дух... Наяву, серед білого дня, власними очима бачив
у ній свій власний дух [15: 315].
14.... щоб не затяглися оболонкою підлості.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
УДК 82-1

Костенко Н.В.
(Київ, Україна)
ВІРШ У СИСТЕМІ ПЕРЕКЛАДУ
(на матеріалі перекладів Романа Скиби з російської поезії)

Проблему відтворення вірша в поетичному перекладі, як правило, пов’язують з
поняттям еквілінеарності (відповідності порядку строф і кількості рядків в оригіналі
й перекладі) та еквіритмічності (додержання у перекладеному творі ритмічного малюнку оригіналу). Сучасні дослідники оперують також поняттям «функціонального
метричного еквіваленту» (за Р. Якобсоном), тобто форми перекладу, яка відповідає
оригіналу «не зовні, а своєю функцією, яку виконує в системі віршових форм мови
перекладу» [1].
Однак уже Григорій Кочур скептично висловився щодо високої продуктивності
оперування згаданими поняттями. «Т.зв. еквіритмічний переклад, – писав він у статті
«Віршовий розмір і переклад» (1966-1967), – переклад розміром оригіналу – чиста
умовність не тільки тоді, коли цей переклад «з однієї ритмічної системи в іншу» (наприклад, передача метричного гекзаметру давніх греків силабо-тонічним російським гекзаметром), а і у межах однієї системи (ямб російський не цілком відповідає англійському,
він навіть не зовсім те, що ямб український, не зважаючи на близькість мов)» [2].
Отже, згадані поняття не можуть вичерпати проблеми.
Ширші горизонти тлумачення вірша в системі перекладу відкриває герменевтичний метод аналізу. Блискучі зразки його застосування знаходимо у статтях видатного
сучасного німецького філософа та естетика, засновника філософської герменевтики
ХХ ст. Г.Ґ. Ґадамера. У статті «Читання і перекладання» (1989) Г.Ґ. Ґадамер, зокрема,
нагадує ту просту істину, що перше і друге, тобто читання і переклад, «повинні подолати відстань, що існує поміж ними. Це засадничний принцип герменевтики» [3]. Герменевтичний підхід до тексту, – наголошує дослідник, – насамперед «полягає в тому,
щоб зосередитись не стільки на ступені перекладності його тексту, скільки на ступені
неперекладності. В перекладі важливо з’ясувати, які були втрати, а також, які маємо
здобутки» [4]. Йдеться про здобутки інтерпретаційного характеру, а втрати, з погляду
дослідника, це «порожні формули тривіальної риторики».
На думку Г.Ґ. Ґадамера, «читання поетичних текстів навіть рідною мовою схоже
на переклад – майже як переклад іноземною мовою. Адже таке читання – це перетворення непорушних знаків на стрімкий потік думок і образів. Саме лиш читання –
оригінальних чи перекладних текстів – це фактично інтерпретація через використання
тону й темпу мовлення, модуляції та інтерпретації звуку. Це все зосереджене у
внутрішньому голосі й зорієнтоване на «внутрішнє вухо» читача. Читання і переклад – уже інтерпретація. І один, і другий процес створюють нову цілісність тексту
із значення і звуку» [5].
© Костенко Н.В., 2009
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Особливо важливим Ґадамер вважав розуміння «тону, авторської тональності»,
оскільки, як зауважує він, «власний тон для справжнього поета – це його друга натура»
[6]. «Тон, τόνοç – пише він, – натягнута струна, яка повинна бриніти серед слів і тонів,
тільки-но виникає потреба в музиці. Інакше й бути не може» [7]. Отже, в перекладі «відповідники» повинні знаходитись «не лише для значень слів, але й для тональності» [8].
З погляду висловлених Г.Ґ. Ґадамером міркувань спробуємо прочитати деякі переклади сучасного українського поета Романа Скиби з російської поезії ХХ ст. Роман Скиба
належить до покоління молодих українських поетів 90-х рр., він – лауреат Міжнародного конкурсу «Гранослов» (1991), за збірку «Зоря Аркада» нагороджений премією видавництва «Смолоскип» у 1997 році. Численні його вірші, покладені на музику, стали
популярними серед молоді піснями і романсами (випущена аудіокасета пісень на його
тексти). Невипадково для перекладів він обирає ліричні твори, відомі не лише як віршові
тексти, але й як пісні; напр.., з Андрія Вознесенського – «Саґа» («Ты меня на рассвете
разбудишь») або з Олександра Кочеткова («Баллада о прокуренном вагоне») або Й. Гете
(«Лісовий цар» – за версією В. Жуковського) та ін.
Оберемо для аналізу переклади з творів російських поетів «Срібного віку» Сергія
Єсєніна – «До свиданья, друг мой, до свиданья» (1925) та Марини Цветаєвої – «Хочу у
зеркала, где муть...» (1915). Нагадаємо текст оригіналу із Сергія Єсєніна:
1. До свиданья, друг мой, до свиданья. 		
2. Милый мой, ты у меня в груди.			
3. Предназначенное расставанье 			
4. Обещает встречу впереди.			

UU–U–UUU–U
–U–UUU–U–
UU–UUUUU–U
UU–U–UUU–

Х
IV
XIII
X

5. До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
6. Не грусти и не печаль бровей, – 		
7. В этой жизни умирать не ново, 		
8. Но и жить, конечно, не новей. [9]		

UU–U–UUU–U–U
UU–UUU–U–
IX
–U–UUU–U–U
IV
UU–U–UUU–
X

Якщо абстрагуватися від автобіографічних мотивів та історико-літературних обставин появи цього останнього, передсмертного ліричного твору С. Єсєніна, тобто від
зовнішніх факторів його написання, і виходити з того, що сам текст себе репрезентує,
то можна сказати, що він побудований на складних обертонах елегійної тональності –
розставання, прощання, останнього сплеску розчуленості й ніжності («Милый мой, ты
у меня в груди», «Не грусти и не печаль бровей,»), приреченості, суїцидної рокованості
(«Предназначенное расставанье / Обещает встречу впереди») і гіркого розчарування («В
этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей»).
Останні рядки С. Єсєніна, як відомо, набули такого розголосу, що викликали хвилю
самогубств, особливо серед молоді, що, в свою чергу, змусило В. Маяковського переозвучити і переосмислити цей заповіт у своєму поетичному творі «Сергію Єсєніну» («В
этой жизни помереть нетрудно. / Сделать жизнь / значительно трудней»).
Вірш С. Єсєніна складається з двох строф, двох графічно розчленованих катренів
(4+4), написаних 5-стопним хореєм з перехресним римуванням АвАв (ЖчЖч) – за ви292

нятком п’ятого рядка, яким розпочинається друга строфа («До свиданья, друг мой, без
руки, без слова...»), подовженим на одну стопу, отже, написаним 6-стопним хореєм.
Згаданий основний розмір – 5-стопний хорей відносять до т.зв. елегійного
п’ятистопника. Семантичний ореол цього розміру досліджували такі видатні віршознавці, як Р. Якобсон, К. Тарановський і особливо доклано – М. Гаспаров. У російській поезії
цілу низку семантичних варіацій цього розміру, як відомо, започаткував М. Лермонтов
у своєму знаменитому вірші «Выхожу один я на дорогу» з його основними темамимотивами шляху (дороги, путі) і ночі, а також любові, пейзажу, смерті. Але, як показав
М. Гаспаров у книзі «Метр и смысл» (М., 1999), і до Лермонтова існувала самостійна,
зокрема німецька традиція. Одним із можливих джерел – стосовно теми смерті у вірші
Єсєніна «До свиданья, друг мой, до свиданья» – М. Гаспаров називає масонську пісню,
перекладену Аполлоном Григор’євим (1846 р.):
Тихо спи, измученный борьбою!
И проснися в лучшем и ином…
До свиданье, брат, о до свиданья!
Да, за гробом, за минутой тьмы,
Нам с тобой наступит час свиданья,
И тебя в сияньи узрим мы! [10].
М. Гаспаров зауважує: «Когда Есєнин начинал предсмертное 8-стишие «До свиданья, друг мой, до свиданья…», а годом раньше писал «До свиданья, пери, до свиданья»,
то может подсознательно помнил стихи Григорьева в издании Блока 1916 г.» [11].
Важко сказати, чи гортав сторінки згаданого видання О. Блока С. Єсєнін; можливо,
він таки повторив інтонацію власного вірша з циклу «Персидських мотивів» – «В Хорасане есть такие двери», хоча в ньому звучать інші мотиви: любов, ностальгія за батьківщиною, бажання повернутись додому, в Росію:
Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.
До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть.
Ты дала красивое страданье
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья. [12].
Поглянемо тепер на перекладацьку інтерпретацію Романа Скиби, пам’ятаючи, що
цілком адекватним оригіналу може бути тільки сам оригінал.
От і до побачення, мій друже. 			
Хочеш – випий, хочеш – помолись.		

–UUU–UUU–U
–U–U–UUU–

XII
V
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На розлуку гнівайся не дуже, – 			
Час прийде і стрінемось колись.			
Ні руки, ні погляду, ні слова,			
Годі. Недописаний – не вірш.			
Помирати в цім житті не ново,			
Але й жити – також не новіш... [13] 		

UU–U–UUU–U
–U–U–UUU–
UU–U–UUU–U
–UUU–UUU–
UU–U–U–U–U
UU–U–UUU–

Х
V
Х
ХІ
ІХ
Х

Зміни очевидні. В перекладі більше побутових жестів: «от і до побачення», «годі»,
хоча психологічно вони мотивовані підсумковим змістом твору. Але ці жести ведуть до
заміни лірико-драматичної і високо-трагічної інтонації більш приземленою, розмовною
тональністю, характерною, скажімо, для побутових сперечок. Зрештою, це, очевидно, цілком
усвідомлене переозвучення тексту, про що свідчить, наприклад, перенесення (enjambement)
з п’ятого у шостий рядок: «Ні руки, ні погляду, ні слова, / Годі»; його можна було уникнути
і, як в оригіналі, поставити крапку в кінці п’ятого рядка. Але здається, автору, важливо було
акцентувати жест рішучості – піти на останній у житті поета вольовий крок.
Роман Скиба, очевидно, хотів наблизити вірш С. Єсєніна до молодого сучасника,
зробити його більш зрозумілим. Звідси фразеологія з сучасного молодіжно-кафейного
лексикону, якого не було і не могло бути у вірші Є. Єсєніна: «хочеш – випий, хочеш – помолись»; «гнівайся не дуже»; «стрінемось колись» (богемно-кабаретна лексика 20-х рр.
була іншою).
Невідворотні зміни і в ритмічному візерунку. Перекладач відмовився від графічного
членування строф і від подовження п’ятого рядка (до шести хореїчних стоп) й увесь
текст уклав п’ятистопним хореєм (Х5). Також якщо в оригіналі панує форма альтернуючого ритму, то в перекладі перевага надається традиційній, архаїзованій формі ритму (де
третя стопа сильніша, ніж друга). Але головним завданням перекладача було, очевидно,
бажання зберегти ключові афористичні кінцеві рядки: «В этой жизни умирать не ново, //
Но и жить, конечно, не новей», і він знаходить досить вдалий, майже дослівний (з деякою
перестановкою слів) еквівалент.
При тому вдалося навіть зберегти й ритмічну форму останнього, заключного, восьмого рядка – як і в оригіналі, пірихії виникають тут на першій і четвертій стопі (десята
ритмічна форма Х5): Але й жити – також не новіш: UU–U–UUU– Х.
Те, що переклад даного вірша Романом Скибою довільний, сприймається одразу. Але
ступінь точності й неточності, втрат і здобутків можна певною мірою дослідити й статистично. М. Гаспаров у статті «Підрядник і міра точності» запропонував метод переведення міри точності й довільності в кількісні показники – шляхом підрахунку повнозначних
слів (іменників, прикметників, дієслів і прислівників), збережених або втрачених у перекладі порівняно з підрядником або оригіналом. Показник точності – частка точно відтворених слів від загальної кількості слів підрядника або оригіналу. Показник довільності
– частка довільно доданих слів від загального числа слів перекладу [14].
Підрахунки за текстом перекладу Єсєнінського твору Романом Скибою дають такі
дані. Показник точності =40,9% (точно відтворених слів – 9, загальне число слів оригіналу – 22). Показник довільності, свободи інтерпретації: 58,3% (доданих довільно слів –
14, загальне число слів перекладу – 24).
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Про ступінь творчого змагання з російським поетом свідчить, зокрема, й самостійно
розроблений перекладачем імпліцитно присутній, але словесно не втілений в оригіналі
мотив творчості – у шостому рядку: «Годі. Недописаний – не вірш» (асонансна рима:
не вірш – новіш). Цей мотив цілком органічний для передсмертної записки російського
поета. Єсенін не міг не думати про свою творчість перед самогубством. Але цю тему не
озвучив. Роман Скиба – молодий, талановитий український поет – дописав (і, на наш погляд, досить вдало), домислив єсєнінський твір.
Зовсім інше письмо, іншу систему стильових ознак ознак, побудовану на інакомовленнях, недомовленостях, тонкій грі смислів і звуків, пропонує нам твір Марини Цвєтаєвої «Хочу у зеркала, где муть...» (третій вірш з циклу «Подруга»):
1. Хочу у зеркала, где муть		
U–U–UUU–
2. И сон туманящий,			
U–U–UU
3. Я выпытать – куда Вам путь		
U–UUU–U–
4. И где пристанище.				
U–U–UU
5. Я вижу: мачта корабля.		
6. И Вы – на палубе…			
7. Вы – в дыме поезда… Поля		
8. В вечерней жалобе… 			

U–U–UUU–
U–U–UU
U–U–UUU–
U–U–UU

Вечерние поля в росе,			
10. Над ними – вόроны …		
11. – Благословляю вас на все		
12. Четыре стόроны! [15]		

U–UUU–U–
U–U–UU
UUU–U–U–
U–U–UU

Дванадцятирядковий вірш із трьох катренів написано різностопним ямбом – Я4242 – з
перехресним римуванням чоловічних і дактилічних рим (чДчД). Подібні метрико-строфічні
моделі були досить поширеними в поезії як російських, так і українських модерністівсимволістів. Разом з тим мотив гадання у дзеркала, спроба розгадати майбутнє (чи своє,
чи адресата – «куди Вам путь и где пристанище») повертає нас і до романтично-баладних
традицій; тут швидше не символістська містика, а народно-казковий мотив. Загалом, як
пише Л. Тишковська, «опозиція там / тут ... виражає романтичну двосвітність поета, який
протиставив побуту буття...» [16]. Сновидіння – «у зеркала, где муть и сон туманящий» –
має відношення, за висловом згаданої дослідниці, до «ідеї подолання часу» та духовного
прозріння.
Г.Ґ. Ґадамер убачав у європейській модерній поезії «неабияку дискретність», посилаючись на Р.М. Рільке, котрий з приводу своїх «Дуїнських елегій» писав про дискретність у
взаєминах з богом [17]. Цвєтаєвський вірш «Хочу у зеркала...» належить до ранніх творів,
яким ще притаманна наївність і цілісність світобачення. Однак і в ньому, зокрема у найскладнішій першій строфі, яка задає тон двом наступним строфам, наявний розрив, чи
точніше – перерив фрази між першим і третім рядком: «Хочу у зеркала... Я выпытать –
куда Вам путь...» – перерив додатковою, з уточненням, синтаксичною конструкцією, – «где
муть и сон туманящий».
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У другій строфі три неповних, еліптичних речення з трикрапками: и «Я вижу: мачта
корабля // И Вы – на палубе…// Вы – в дыме поезда… Поля // В вечерней жалобе…» І в
останній, третій строфі – за контрастом – несподівана розв’язка – благословення: «Благословляю вас на все // Четыре стόроны!»
Загалом дискретність і намагання її подолати, особливо у пізніх творах Цвєтаєвої,
стане одним із стильових законів її поезії (нанизування – з допомогою численних тире –
окремих текстових фрагментів та ін.).
Цілісності тексту надає артистичний звукопис, оркестровка, суцільні повтори звукорядів. У одному вірші, особливо в першій строфі: «муть – туманящий» (з перестановокю
звуків), выпытать – путь (консонансна сполука); і далі – звукові анафори і алітерації на
мелодійний приголосний «в»: «Я вижу... И Вы... Вы – в дыме... В вечерней... Вечерние
поля...» и т.д. Дочка М. Цвєтаєвої Аріадна Ефрон у спогадах про матір згадувала, як
вона: «Домагаючись точності, єдності смислу і звучання, сторінка за сторінкою списувала стовпчики рим, десятками варіантів строф, як правило, не викреслюючи те, що відкидала, а підводячи під ними риску, щоб почати нові пошуки» [18]. Красномовні рими у
даному вірші: муть – путь, туманящий – пристанище, на палубе – в .. жалобе, в росе – на
все, вόроны – стороны.
Немає потреби вишукувати, хто тут «я» і хто тут «ви». Як слушно писав Гадамер,
«я поета означає кожне я», [19] а ти, чи Ви – «це той, хто перебуває разом з «я», котре
мовить». Ти (Ви – Н.К.) означає → «кожний. Вірш висловлює всіх нас» [20].
У перекладі Роман Скиба намагався додержуватись інтонаційного малюнка Цвєтаєвського оригіналу:
1. В старого дзеркала в очах, 			
U–U–UUU–
2. В тумані вічності 				
U–U–UU
3. Я хочу видивитись шлях, 			
U–U–UUU–
4. Що вам провіщений.				
U–U–UU
5. І бачу: щоглу корабля,			
U–U–UUU–
6. У небо впечену,				
U–U–UU
7. І сивий поїзд, і поля				
U–U–UUU–
8. В жалобі вечора.				
U–U–UU
9. Поля в росі, в росі, в росі,			
U–U–U –U–
10. Над ними – вόрони. 				
U–U–UU
11. Благословляю Вас на всі			
UUU–U–U–
12. Чотири стόрони!				
U–U–UU
У перекладі витримано розмір, клаузули: Я4242 – чДчД, деякі рими: корабля – поля,
в росі – на всі, вόрони – сторони. Помітне намагання відтворити навіть словоподільний
ритм – у першому рядку, як і в оригіналі, по два фонетичних слова («И где пристанище» –
«Що вам провіщений», слова «пристанище» – «провіщений» подібні навіть у звучанні). У
кожній зі строф збережені майже всі основні слова-образи: дзеркало, туман, шлях, щогла
корабля, поїзд, жалоба вечора, поля в росі, вόрони, благословення.
Інтонаційно-синтаксичну складність першої строфи оригінально інтерпретовано не
через розрив фрази, як в оригіналі, а через вишукану інверсію: В старого дзеркала в очах,
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// В тумані вічності, // Я хочу видивитись шлях... («старе дзеркало» – вдалий відповідник
до «зеркала, где муть // И сон туманящий»).
Третя строфа відтворена майже повністю за винятком надмірної експресії у першому
рядку – трикратному повторі фонетичного слова «в росі»: «Поля в росі, в росі, в росі...»,
що загалом не випадає з кола образів оригіналу. Важливо було зберегти трагічні деталі
першої світової війни (твір Цвєтаєвої написано 3 травня 1915 р.): ...поля в росі // над
ними вόрони; а також благословення на розлуку – «ударна», акцентована кінцівка властива Цвєтаєвській ліриці.
Найменше пощастило другій строфі, де в оригіналі живописується сновидіння: «Я
вижу: мачта корабля» і т.д. Перекладач прагнув зберегти основний ритміко-синтакстичний
хід – глибоку паузу в п’ятому рядку після слів з двокрапкою: «Я вижу:..» – в перекладі «І
бачу:» – і не надав значення іншим деталям. Між тим в оригіналі відображена дробність,
фрагментарність сновидіння, послідовне розгортання і зміна кадрів (після картини – три
крапки): Я вижу: мачта корабля // И Вы – на палубе…// Вы – в дыме поезда… Поля //
В вечерней жалобе… Усю цю музику пауз перекладач зняв, так само як і поділ тексту
на строфи-катрени. Немає жодної згадки про романтичне «Ви» – текст безособовий. У
перекладі взагалі зникло слово «сон». Далі через повтор сполучника «І» подано перелік
одночасно, а не послідовно представлених образів – без таємничої фрагментарності,
без еліптичності. Зникло тремтіння марева, якийсь романтичний трепет, ніби усе
одразу з’являється скопом – і корабель, і поїзд, і поле. Надто чітко, надто реалістично.
Найпомітнішим виявом цієї реалістичності є вигаданий перекладачем вислів: «У небо
впечену» («І бачу: щоглу корабля, // У небо впечену...»). Вислів невдалий через те, що
руйнує сновидіння, суперечить його каламуті, туману, таємничості чарівного дзеркала.
Утім, це єдиний, на мій погляд, прикрий прорахунок, втрата перекладача в даному творі.
Щодо статистичного виміру точності Скибиного перекладу – за схемою М.Л. Гаспарова – то, порівняно з перекладом вірша С. Єсєніна, вона (точність) тут значно вища. А
саме: показник точності дорівняє 65,6%, а показник довільності – 31,2%. Що відповідає
і нашим емпіричним відчуттям.
Отже, підсумовуючи спостереження, можна сказати, що в перекладі віршового тексту маємо справу не з механічним додержанням розміру оригіналу, а зі складним комплексом відтворення його інтонаційно-смислових, образних і ритмічних модуляцій, тобто із широкою інтерпретацією вірша як віршової мови, художнього мовлення, творчого
діалогу автора та перекладача-читача.
Саме такі, досить цікаві інтерпретації бачимо в перекладах Романа Скиби.
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(Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИСУДКА У
ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ ТА ПОЕЗІЇ
В статье рассматриваются особенности использования переводческих трансформаций при переводе сказуемых в текстах разных стилей. Проводится анализ видов трансформации сказуемого при переводе прозы и поэзии с английского на украинский язык.
Ключевые слова: трансформации сказуемого, англо-украинский перевод.
The article deals with peculiarities of predicate transformations when translating texts of
different styles. Types of predicate transformations are analyzed on the material of Ukrainian
translations of English fiction and poetry.
Key words: predicate transformations, English-Ukrainian translations.
Дослідження присвячене аналізу такої граматичної проблеми перекладу, як особливості застосування трансформації присудка в перекладі англомовної прози та поезії українською мовою. Метою дослідження є виявлення характерних особливостей та причин
застосування перекладацьких трансформацій при перекладі присудків у текстах двох
різних жанрів – прози та поезії, які є різними за видом семасіологічних зв’язків мовних
© Грицанчук О.О., 2009
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засобів. Актуальність дослідження зумовлена недостатнім порівняльним вивченням граматичних особливостей перекладу українською мовою англомовної поезії та прози.
Як стверджує Федоров А.В., вирішення теоретичної задачі узагальнення особливостей перекладацької роботи у разі різножанрових текстів може бути корисним практично та наповнить конкретним мовним змістом питання точності перекладу [5: 274].
При перекладі поезії домінують не лише компоненти віршованої форми (якщо у мові
оригіналу та мові перекладу існує традиція використання певної віршованої форми, то задача перекладача – намагатися передати її таким самим чином, як і у автора
оригінального тексту, а саме: зберегти розмір та стопність, каденцію, риму та чередування рим, відобразити звукозапис, зберегти кількість та місце лексичних та синтаксичних
повторів у вірші тощо), але у цій складній формі міститься не менш складний зміст, утворений поєднанням багатопланових образів, які у кожного поета є різними і в кожному
творі створюють свою систему. Виявляється, що важливими є стилістичне забарвлення
лексики, місце тієї чи іншої лексеми у віршованому рядку, переважання іменників чи
дієслів, характер тропів, належність лексики до словника певного літературного напрямку, наявність неологізмів, гри слів або лексичного контрасту, порушення семантичної
чи граматичної сумісності [За 1, 261-262]. Справді, перед перекладачем постає нелегка
задача: врахувати всі ці домінанти та організувати їх у сукупність, в єдине ціле.
Спеціальна проблематика перекладу поезії частіше за все звужується до питання, які
існують еквіваленти форм ритму та рими. Але ж різниця між віршем та прозою стосуються всієї художньої структури твору. Умовно кажучи, у прозовому творі конструктивна
одиниця – це повністю розвинена думка (виражена розгорнутим реченням), а у вірші – це,
напевно, окремо взятий мотив (виражений, наприклад, образом). Послаблення синтаксичних зв’язків у вірші, обривання синтаксичної течії через межи вірша, випадок, коли окремі
його частини, синтаксично майже не пов’язані між собою, об’єднуються римою та іншими
формами паралелізму – все це сприяє посиленню самостійної ролі менших (ніж у прозі)
уривків та послабленню функціональних зв’язків усередині речення. Існує розповсюджене
твердження, що для прози властива більш розвинута та більш ідіоматична конструкція. А
перекладачу поезії важливо приділяти увагу образу та слову [3: 239-240].
До проблем адекватного перекладу віршованого твору звертаються вчені й сьогодні.
У своїх працях деякі питання перекладу поезії розглядають Алексеєва І. С. [259-262],
Коптілов В.В. [148-157, 173-218, 220-241], Левий І. [239-382], Некряч Т.Є. та Чала Ю.П.
[122 -139]. Наш аналіз проведено на основі перекладів присудків англійських речень
українською мовою з окремих оповідань та поезій Едгара Аллана По (див. 7, 8), а також
окремих творів Джером К. Джерома, Ф. Фіцджеральда, Д. Лоуренса.
Розглянемо кожний із видів трансформацій присудків окремо.
1) Пермутація (перестановка)
1) прозовий текст
I now noticed the floor, too, which was of stone [Poe, 596]. – Підлога, як я тепер побачив,
була кам’яна (Перекл. Доценко Р.) [По, 68].
While I gazed directly upward at it (for its position was immediately over my own) I fancied
that I saw it in monition [Рое, 597]. – Зображення маятника було саме наді мною, і мені
нараз привиділося, що він рухається (Перекл. Доценко Р.) [По, 68].
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У наведених прикладах перестановка присудка зумовлена різницею у принципах актуального членування та смисловій насиченості англійських та українських речень, а
також різницею у розташуванні обставини в реченнях англійської та української мов.
2) Поетичний твір (Poe, «The Raven», 716 – По, «Ворон», 425; перекл. Онишко А.)
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before;
Душу сповнює тривога, страхом трепетним пройма. Перекл. Онишко А.
Серце ранив жах казковий, жах, якого не збагнуть. Перекл. Кочур Г.
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating,
Щем би в серці приглушити! Тож почав я говорити: Перекл. Онишко А.
Ніби скам’янінням скутий, шепотів я ледве чути: Перекл. Кочур Г.
«Tis some visitor entreating entrance at my chamber door –
«Просить гість якийсь пустити до кімнати, бо пітьма, Перекл. Онишко А.
– Певно, гість якийсь побути в мене хоче й відітхнуть, Перекл. Кочур Г.
Some later visitor entreating entrance at my chamber door»
Просить пізній гість пустити до кімнати, бо пітьма. перекл. Онишко А.
Пізній гість, який побути хоче в мене й відітхнуть,
Не інакше він мабуть. Перекл. Кочур Г.
Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor.
«Wretch,» I cried, «thy God hath lent thee – by these angels he have sent thee
Respite – respite and nepenthe, from thy memories of Lenore!
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!»
Quoth the Raven, «Nevermore.»
І здалося – плив незримо дим з кадила Серафіма,
Що проходив по світлиці тихим кроком крадькома.
Крикнув я: «Слабка людино! Це Господь хвилину
Забуття від мук невпинних, що Ленор взяла Пітьма!
Пий же забуття – про неї пам’ять забере Пітьма!»
Ворон прокричав: – Дарма! Перекл. Онишко А.
А повітря обважніло, мов незримо десь кадило
Фіміамом устелило серафіма світлу путь.
«З райського прибув він хору душу врятувати хвору,
Щоб забув я про Ленору, смертним болям дав заснуть».
Скрикнув я: – Верни колишню втіху, мукам дай заснуть! –
Крук промовив: – Не вернуть. Перекл. Кочур Г.
Перестановка присудків при перекладі цих поетичних рядків має особливе смислове
значення і вживається для того, щоб виділити слова, до яких слід привернути увагу. При
порівнянні двох перекладів можемо бачити, що трансформація перестановки має місце
в обох випадках.
2) Заміни характеризуються наявністю трансформації слова в словосполучення,
трансформацією однієї частини мови в іншу, наприклад:
1) прозовий текст
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I was too much exhausted to reflect upon these circumstances, but ate and drank with
avidity [Poe 1992, p. 594]. – Занадто слабосилий, щоб задуматися, звідки вони тут узялися, я, одначе, пожадливо з’їв хліб і випив воду (Перекл. Доценко Р.) [По 2003, c. 64].
It was this: my chin rested upon the floor the prison, but my lips, and the upper portion
of my head, although seemingly at a less elevation than the chin, touched nothing [Рое
1992, p. 594]. – Я лежав, підборіддям доторкаючись підлоги, але ось що дивувало:
мої губи й верхня частина голови зависли в повітрі, дарма що опустилися начебто
нижче від підборіддя (Перекл. Доценко Р.) [По 2003,c. 64].
Як можна бачити, у цих випадках заміна частини мови чи лексико-граматичного
розряду (was too much exhausted – слабосилий; rested upon – доторкаючись) викликано лексичними причинами, такими як відсутність частин мови з відповідним значенням. Заміна присудків (ate and drank – з’їв хліб і випив воду) поєднується з конкретизацією.
2) Поетичний твір (Poe, «The Raven» – По, «Ворон»; перекл. Онишко А.)
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. [Poe: 716]
Ах, у пам’яті упертій – груддя зимні круговерті;
Вуглик на порозі смерті клаптик мороку вийма. [По: 425]
У цьому прикладі перекладач, на наш погляд, намагався врахувати як контекст,
так і ритм віршованого твору. Відбувається заміна частин мови (присудок remember
замінюється на обставину). У перекладі Кочура Г. подібних трансформацій не відбувається:
Ясно так запам’яталось: те в похмурім грудні сталось.
По підлозі тіней слалась миготлива каламуть.
3) Додавання та вилучення присудка.
1) прозовий текст
I had little object – certainly no hope – in this research; but a vague curiosity prompted
me to continue them [Poe, 594]. – У своїх обстеженнях я ледве чи мав мету і все ж,
безперечно, не мав ніякої надії; а проте дивна цікавість підохочувала мене не кидати
пошуків. Перекл. Доценко Р. [По, 64].
I took a frenzied pleasure in contrasting its downward with the lateral velocity [Рое,
599]. – Швидкість його вимахів я протиставив повільності опускання і знаходив у
цьому якусь неприродню втіху. Перекл. Доценко Р. [По, 72].
У цих прикладах при перекладі відбувається додавання присудків. Це пов’язано
з тим, що «стиснені» англійські речення потребують в українській мові більш розгорнутого вираження думки.
2) Поетичний твір (Poe, «The Raven» – По, «Ворон»; перекл. Онишко А.)
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door –
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door –
Perched, and sat, and nothing more. [Poe: 717]
Йде поважною ходою, знявсь, і – подив обійма:
Знявсь і сів на бюст Паллади, мов нікого тут нема,
Знявсь і сів, мов тінь німа [По, 426].
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У цьому прикладі відбувається додавання присудків (�����������������������������������
perched upon – знявсь і сів) з причини необхідності врахування внутрішнього членування думки на семантичні єдності.
Трансформації додавання не відбувається у перекладі Кочуром Г. цих рядків, проте при перекладі присудок англійського речення зазнає трансформації перестановки
(Perched upon a bust of Pallas – До Палладиного бюсту скерував ) та вилучення (Perched,
and sat – Сів):
Кроком лорда достеменним рушив повагом у путь,
До Палладиного бюсту скерував свою він путь,
Сів на нім – не зворухнуть. Перекл. Кочур Г.
Розглянемо тепер трансформацію вилучення присудка, яка часто відбувається через
надлишковість смислу речення в цілому. Саме такий випадок спостерігаємо у перекладі
прозового тексту:
1) прозовий текст
‘Now you go and get me my hammer, Will,’ he would shout; ‘and bring me the rule, Tom;
…’ [Jerome K. Jerome, 23]. – − Принеси-но молоток, Вілі! − гукає він, − А ти, Томе, лінійку. Перекл. Лісняк Ю., Доценко Р. [Джером К. Джером, 36].
The figures of fiends in aspercts of menace, with skeleton forms, and other more really
fearfull images, overspread and disfigured the walls [Poe, 596]. – Скелети у погрозливих позах, що мали утілювати демонів, та й інші, куди страхітливі образи спотворювали геть
усю стіну. Перекл. Доценко Р. [По, 67].
2) поетичний твір (Poe, Tо – По, До…; перекл. Онишко А.)
I cannot write – I cannot speak or think
Alas, I cannot feel; for ’tis not feeling, [724]
Безсилий думати і почувати –
Хіба ж то почуття – скам’янілість [450]
У цьому прикладі спостерігаємо смислове об’єднання cannot write, cannot speak or
think – у думати і почувати та заміну модального дієслівного присудка на іменник.
У разі комплексної трансформації спостерігається кілька перетворень у перекладі:
1) прозовий твір
I was a guide, a pathfinder, an original settler [Fitzgerald, 6]. – Я був тутешній, я був
старожил, я показував дорогу іншим. Перекл. Радієнко Д. [Фіцджеральд, 27].
У цьому прикладі спостерігається розширення речення за рахунок додавання однорідних присудків. Іменна частина складного присудка змінюється на простий присудок.
Також у перекладі відбувається перестановка. Всі ці трансформації здійснюються з метою збереження емоційного настрою тексту оригіналу. Розглянемо ще один приклад:
I brought to mind the inquisitorial proceeding, and attempted from that point to deduce my
real condition [Poe, 592]. – Я воскрешав у пам’яті звичаї інквізиторського судочинства,
намагаючись із цього з’ясувати своє нинішнє становище. Перекл. Доценко Р. [По, 61].
У даному прикладі спостерігається заміна складного присудка простим
«brought to mind – воскрешав» і трансформація присудка в інший член речення
«attempted – намагаючись».
2) поетичний твір (Poe, The Raven, 719 – По, Ворон, 428; перекл. Онишко А.)
And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting,
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On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
І маячить перед зором чорний Ворон, чорний Ворон
На Паллади білім бюсті, душу в розпачі трима.
У цьому перекладі (Онишка А.) спостерігається комплексна трансформація, що
включає вилучення, перестановку та конкретизацію.
У перекладі Кочура Г. з подібних трансформацій відбувається тільки перестановка присудка:
І не сходить ні на мить він, все сидить він, все сидить він
На погрудді над дверима – гість, якого вже не збуть.
Розглянемо лексичні трансформації, таки як генералізація та конкретизація.
Генералізація.
1) художній текст:
I now noticed the floor, too, which was of stone [Poe 1992, p. 596]. – Підлога, як я
тепер побачив, була кам’яна. Перекл. Доценко Р. [По 2003, c. 68].
I could reach the latter, from platter beside me, to my mouth, with great effort, but no
farther [Рое 1992, p. 599]. – Натужуючись, я міг рухати нею від миски на підлозі й до
рота, але не далі. Перекл. Доценко Р. [По 2003, c. 72].
У цих прикладах значенню присудків дається у перекладі ширша інтерпретація.
2) поетичний твір (Poe, The Raven – По, Ворон; перекл. Онишко А.):
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, «Lenore!»
This I whispered, and an echo murmured back the word, «Lenore!» –
Merely this, and nothing more.
У пітьмі я довго стежив, дивнії думки мережив,
Смертним досі невідомі. Довго так стояв дарма,
А стривоженої тиші ані шелест не сколише,
І «Ленор» щонайтихіше прошептав я крадькома.
І луна «Ленор» вернула, й знову залягла німа
Тиша, тиша і пітьма.
Цей приклад ілюструє розширення об’єму поняття.
У пітьмі тій заблукавши оком, довго в роздумі глибокім
Я стояв, думки пустивши на незнану смертним путь.
І не зрушилось мовчання, не торкнулось мли світання,
Тільки слово, мов зітхання, промайнуло ледве чуть.
То зітхнув я сам: «Ленора», – тихий відгук ледве чуть.
Тільки це й було, мабуть. (Перекл. Кочур Г.)
У першому варіанті перекладу відбулося вилучення присудків (stood, murmured)
(перекл. Онишко А.), а у перекладі Кочура Г. вилучається murmured.
Конкретизація – це вибір у перекладі конкретніших відповідників присудків
оригіналу:
1) художній текст
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Ten minutes go by, and the first man gives a yell and goes mad, and dances on the rope,
and tries to pull it straight by sizing hold of the first piece that comes to this hand and hauling
at it [Jerome K. Jerome, 80]. – Минає ще десять хвилин − і того, хто розмотував линву,
охоплює шал. Розлючено скрикнувши, він топче линву ногами, і хапає її де попало, і шарпає з усієї сили, думаючи, що розплутає так. Перекл. Лісняк Ю., Доценко Р. [Джером К.
Джером, 110].
My cognizance of the pit had become known to the inquisitorial agents – the pit.... [Рое, 598]. –
Інквізитори довідалися, що я розгадав таємницю провалля.... Перекл. Доценко Р. [По, 70].
Тут перекладачі застосовують конкретизацію, вживаючи той відповідник, який
найбільше підходить по ситуації.
2) Поетичний твір (Poe, The Raven – По, Ворон; перекл. Онишко А.)
«Be that word our sign in parting, bird or fiend,» I shrieked, –
upstarting –
«Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie they soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! – quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!»
Quoth the Raven, «Nevermore.»
Скинувсь я: «Ворожа птахо! З словом цим з-під мого даху
Щезли геть у люту бурю, де плутонова Пітьма!
Геть неси і тінь потворну, і оману лихотворну,
Вийми з серця дзьоб свій чорний! Місця тут тобі нема!
Поверни мою самотність, – місця тут тобі нема!»
Ворон прокричав: – Дарма!
У даному випадку використовуються відповідники з вузьким значенням.
В слові цім, зловісний пташе, хай звучить розтання наше,
Щезни в бурю, в ніч пекельну, більше тут тобі не буть,
Не лишай ані пір’їни, хай твоя омана згине,
З серця вийми дзьоб злочинний, дай вільніш мені дихнуть!
Поверни колишній спокій, щоб вільніш мені дихнуть! –
Крук промовив – Не вернуть. (Перекл. Кочур Г.)
Окрім конкретизації, тут спостерігаємо й антонімічний переклад (Leave – Не лишай).
Під морфологічною трансформацією присудка розуміється категоріальна заміна
присудка без зміни його значення. До цієї трансформації належать два основні види присудкової трансформації: заміна пасивної форми присудка на активну та заміна активної
форми дієслова-присудка на пасивну:
1) прозовий текст
She was infinitely amused, and proud too, that even their talking they could not do [Lawrence
1997, p. 38]. – Вона тішилась, навіть пишалась тим, що вони не можуть розмовляти без
її мовчазної присутності. Перекл. Радієнко Д. [Лоуренс, 59].
He who has never swooned, is not he who finds strange palaces and wildly familiar faces
in coals that glow [Poe, 591]. – Хто ніколи не був у стані непритомності,той не бачить
у розжареному вугіллі ані дивовижних палаців, ані до болю знайомих облич. Перекл. Доценко Р. [По, 58].
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У даному прикладі перекладачем застосовано прийом модуляції (смислового розвитку)
та замінено простий дієслівний присудок на складений іменний присудок, хоча можна було
б англійській присудок перекласти й дієсловом-універбом (swooned – знепритомнів).
2) поетичний твір (Poe, The Raven – По, Ворон; перекл. Онишко А.):
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore! [Poe: 719]
Й душу визволити з тіні, чорної, немов Пітьма,
Не спромога вже – дарма! [По: 428]
У цьому прикладі спостерігаємо заміну складного англійського присудка простим
українським в обох варіантах перекладу.
І душа ніяк не може його тіні оминуть.
Знаю, вже довіку тіні чорної не оминуть
І спокою – не вернуть.
Присудкова трансформація заміни складного присудка простим також має місце
при перекладі англійськіх художніх текстів – як прози так і поезії – українською мовою:
1) прозовий текст:
I might as well have attempted to arrest an avalanche [Рое, 599]. – То було б усе одно, що
лавину зупинити. Перекл. Доценко Р. [По, 72]. Цей приклад показує, що сполучення модального дієслова з інфінітивом у пасивному стані перекладається дієслівною формою
активного стану.
It was the paint figure of Time as he is commonly represent, save that, in lieu of a scythe,
he held what, as a casual glance, I supposed to be the pictured image of huge pendulum, such
as we see on antique clocks. There was something, however, in the appearance of this machine
which caused me to regard it more attentively [Рое, 597]. – То була намальована постать
Часу, як її звичайно показують, тільки що замість коси вона тримала, – чи то мені так
видалося при побіжному погляді, – довжелезний маятник, як то буває на старовинних
дзиґарях. Щось у вигляді цього механізму змусило мене, одначе, придивитись до нього
пильніш. Перекл. Доценко Р. [По, 68].
2) поетичний твір (Poe, The Raven, 718 – По, Ворон, 427; перекл. Онишко А.):
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core;
This and more I sat devining, with my head at ease reclining
On the cushion’s velvet lining that the lamplight gloated o’er,
But whose velvet violet lining with the lamplight gloating o’er,
She shall press, ah, nevermore!
Роздумів текли хвилини, та ні слова я не кинув
Ворону, що пік очима, мов жаринами двома.
І текли, спливали миті, голову я став хилити
До м’якого оксамиту, що окреслила пітьма.
А Ленор до оксамиту, що окреслила пітьма,
Вже не схилиться! Дарма!
Цей приклад ілюструє заміну складного присудка двома однорідними (sat devining –
текли, спливали) і складного присудка – простим (sat engaged – текли).
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Так замислившись, ні звука я не проронив до крука,
Що глибінь грудей палючим зором важив розітнуть.
Я, на оксамит сидіння прихилившись, де мигтіння
Лампи клало світло й тіні, в давній час бажав пірнуть,
В час, коли й ВОНА схилялась на сидіння те, пірнуть
В час, якого не вернуть. (Перекл. Кочур Г.)
Розбіжності в наборі прийомів перекладу присудків речень англомовної прози та поезії виявляються здебільшого у різній частотності використання прийомів перекладу, а
також у використанні певних прийомів окремо в поезії (оскільки розглянуто два варіанти
перекладу «Raven» Онишка А. та Кочура Г., то можна припустити, що використання
певних трансформацій є індивідуальним перекладацьким рішенням) та художній прозі,
що зумовлено лексико-граматичними характеристиками текстів та функціональними настановами порівнюваних стилів. Як зазначає Федоров А.В., було б помилково вважати,
що той чи інший вид закономірних відповідників стосується перекладу тільки одного
визначеного виду тексту [5: 283]. Некряч Т.Є. та Чала Ю.П. вважають, що «Поетична
організація художньої мови впливає на закономірності віршованого перекладу. Тут, як
і при аналізі прози, слід говорити про «стилістичний ключ» – ритм, інтонацію, синтаксичну будову, художні образи та інші літературні компоненти. Переклад, як відомо,
характеризується цілковито визначеним і струнким ритмом, що знаходить вираження в
законах віршоскладання» [За 4: 124].
Слід також враховувати вимоги до цих видів перекладу, коли йдеться про передачу
не лише змісту оригіналу, а й про оптимальне відтворення стилістичних характеристик
тексту. При перекладі поетичних творів, як і при перекладі прози, необхідно зважувати
доцільність трансформацій взагалі та трансформацій присудків, зокрема.
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ У РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТЕН
«ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕНІСТЬ»
Визначальною рисою творчості Д. Остен є іронія та іронізування. Згаданий стилістичний прийом притаманний роману «Гордість і упередженість». Саме засобам реалізації іронії та способам її передачі українською мовою і присвячена ця стаття. Розкрито сутність іронії, виявлено найвдаліші перекладацькі трансформації для досягнення
адекватності перекладу.
Ключові слова: іронія, стилістичний прийом, способи і методи перекладу.
The determinant feature of J. Austen’s creative work is irony and ironical speech. The
above-mentioned stylistic device is an inherent feature of the novel «Pride and Prejudice». This
article deals with the means of realization of irony and ways of conveying it by means of the
Ukrainian language. The essence of irony is disclosed and the best translation transformations
are brought to light for achieving the adequacy of translation.
Key words: irony, stylistic device, ways and methods of translation.
Ирония и иронизирование выступают определяющей чертой творчества
Д. Остен. Упомянутый стилистический приём свойствен роману «Гордость и предубеждение». Именно средствам реализации иронии, а также способам её передачи на
украинский язык посвящена эта статья. Раскрыта сущность иронии, определены самые
удачные переводческие трансформации для достижения адекватности перевода.
Ключевые слова: ирония, стилистический прием, способы и методы перевода.
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Одним із найбільш цікавих аспектів теорії перекладу є проблема відтворення мовностилістичних прийомів мовою перекладу. Ця проблема привертає увагу багатьох вченихлінгвістів, але є недостатньо розробленою. Важливість вивчення перекладу образних засобів зумовлена необхідністю адекватного відтворення образної інформації художнього
твору мовою перекладу, відтворення стилістичного ефекту оригіналу в перекладі. Саме
від того, як перекладач здатeн передати значення стилістичних одиниць, і залежить якість
перекладу оригіналу. Дослідження мови художнього твору – одне з найбільш складних
і трудомістких завдань у стилістиці художньої літератури, оскільки «мова в цьому випадку виступає як форма мистецтва, як цілісна словесно-художня єдність, особливий тип
естетичної словесної структури» [1: 229].
Твори художньої літератури протиставляються усім іншим мовленнєвим творам завдяки тому, що їхня основна комунікативна функція – художньо-естетична. Основна ціль
будь-якого твору такого типу полягає в досягненні певного естетичного впливу, створенні художнього образу. Така естетична спрямованість художнього мовлення відрізняє його
від інших видів мовленнєвої комунікації [2: 98]. При перекладі художньої літератури виникає низка серйозних проблем. У мові художньої літератури використовуються образи
в широкому значенні слова, оскільки мистецтво – це мислення образами. Образність
досягається письменником різноманітними мовними засобами. З цією метою автор користується усім багатством мови [3: 18].
Завдання перекладача при перекладі художнього твору полягає в точній та правильній
передачі змісту та форми оригіналу засобами мови-перекладу. Під формою художнього
твору ми маємо на увазі сукупність мовних засобів виразності, які автор використовує
для повного та яскравого вираження змісту твору і для образно-емоційного впливу на
читача. Використання письменником мовно-стилістичних засобів вираження невипадкові. Вони завжди відіграють художньо-смислову роль. Мовно-стилістичні засоби завжди
взаємопов’язані, підтримують і підсилюють один одного, утворюючи одну систему. Ця
система засобів виразу характерна певному письменнику. Її прийнято називати індивідуальним стилем автора [3: 24].
Як відомо, основною ознакою літературно-художнього стилю є підпорядкованість
усіх його мовних засобів завданню створення художнього образу. Образність є основою
художнього тексту, а конкретний спосіб її вияву відрізняє один текст від іншого [4: 10].
Образ є основним засобом художнього узагальнення дійсності, знаком об'єктивного
корелята людських переживань й особливою формою суспільної свідомості. У широкому розумінні термін «образ» означає відображення зовнішнього світу у свідомості.
Художній образ – це одна з форм відтворення реальної дійсності. Специфіка художнього
образу полягає в тому, що, даючи людині нове пізнання світу, вона одночасно передає й
певне ставлення до відображуваного. Образи створюють можливість передати читачеві
те особливе бачення світу, яке вкладене в текст і яке властиве ліричному авторові або
його персонажеві й характеризує їх. Тропи є окремим випадком втілення образності.
Наразі виникає багато проблем при дослідженні художньої літератури. За словами
Умберто Еко: «Художній твір розглядається або сам по собі або в той момент, коли його
сприймає чиясь свідомість» [5: 238]. За допомогою мовно-стилістичних засобів автор
передає всю суть свого задуму, відтворює свої думки.
308

Чим виразніша та глибша індивідуально-стилістична особливість творчості того чи
іншого письменника або окремого літературного твору, тим більш гостро та різносторонньо виступають поряд з об’єктно-структурними якостями і особливості художньої
манери письменника.
Іронія поряд з іншими стилістичними засобами найбільше виражена у романі «Гордість та упередженість» Джейн Остен. Письменниця використовує її для створення іронічного смислу. Це обумовлено прагненням автора висловити своє ставлення до дійсності
непрямим, опосередкованим шляхом, тобто щось сказати, фактично, не говорячи про це
формально [6]. Саме це і слугувало нам для визначення об’єкта та предмета дослідження.
Отже, об’єктом нашої статті є сукупність мовно-стилістичних засобів для відтворення
іронії та іронічного, а предметом – способи їхнього відтворення українською мовою.
З точки зору лінгвістики іронія – стилістична фігура, троп, що ґрунтується на вживанні слів і висловлень у протилежному щодо буквального змісті, на приховуванні за
удавано серйозними речами комічного. Метою іронії є глузування, висміювання.
Аналізуючи твір, ми спостерігаємо, як образ автора займає позицію певного персонажа й іронічно висловлюється мовою героя.
Ситуативна іронія служить для створення яскравих деталей у системі художнього твору.
Найчастіше вона використовується в діалогах. Як правило, цей тип іронії залежить лише від
лінійного контексту, який рідко перевищує абзац [7: 176]. Розглянемо такий приклад:
He was received by Mrs. Bennet with a degree of civility which made her two daughters
ashamed, especially when contrasted with the cold and ceremonious politeness of her curtsey
and address to his friend [8: 279].
Місіс Беннет зустріла його так люб’язно-запопадливо, що двом старшим дочкам
стало за неї соромно; особливо ця запопадливість вирізнялася на тлі холодної та церемонної ввічливості, з якою вона вклонилася його приятелю та привіталася з ним [9: 300].
У цьому реченні словосполучення «the civility» – «люб’язність», яке зазвичай має позитивне значення, створює іронічний ефект у поєднанні зі словосполученням «made her
two daughters ashamed», яке у реченні перекладається як «двом дочкам стало соромно»
(за таку люб’язність), а ще більше іронія підкреслюється словосполученнями «cold and
ceremonious politeness» – «холодна та церемонна ввічливість».
Значно складніша за способом, умовами і місцем реалізації у системі художнього
тексту є асоціативна іронія. Це прихований, тонкий тип іронії. Використовуючи засоби
різних мовних рівнів (від лексичного до текстового), діючи протягом розвитку всього
тексту, асоціативна іронія служить дієвим засобом створення образів твору, вираження
авторської характеристики персонажів і його власного світогляду. Цей стилістичний прийом базується на одночасній реалізації двох логічних значень – словникового і контекстуального. Вони знаходяться в опозиції одне до іншого. Наприклад:
But there was much to be talked of in marrying her; and the good‑natured wishes for her
well‑doing which had proceeded before from all the spiteful old ladies in Meryton lost but a
little of their spirit in this change of circumstances, because with such an husband her misery
was considered certain [8: 257].
Але її майбутнє заміжжя й так давало достатньо тем для розмов, і ті доброзичливі побажання добробуту, що лунали раніше з вуст усіх зломовних старих баб, майже
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не втратили своєї актуальності при такій переміні ситуації, бо з таким чоловіком злиденне життя Лідії вважалося неминучим [9: 277].
Слова «зломовні старі баби», що взагалі позначають негативні поняття, вступають у
протиріччя з контекстом, що представлений словами «доброзичливі побажання добробуту». Стилістичний ефект створюється тим, що основне предметно-логічне значення
словосполучення the spiteful old ladies не знищується контекстуальним значенням, а співіснує з ним, яскраво окреслюючи протиріччя.
Наведемо ще один приклад:
«Oh! yes,» said Elizabeth drily; «Mr. Darcy is uncommonly kind to Mr. Bingley, and takes
a prodigious deal of care of him» [8: 159].
«Ну аякже!» – сухо відповіла Елізабет. – «Містер Дарсі такий незвичайно добрий у
своєму ставленні до містера Бінглі, так багато про нього піклується!» [9: 169].
Як бачимо з цього прикладу, дійсно, встановити слово, яке передає іронію неможливо,
але з усього абзацу, чітко зрозуміло про вкрай іронічне ставлення Елізабет до Дарсі. Героїня
твору висловлює своє роздратування, будучи не дуже переконаною в справжній доброті містера Дарсі. Як бачимо, використовуючи іронію автор передає і таку гамму емоцій як невдоволення, роздратування, а не лише щось комічне. Така іронія називається розгорнутою.
З вище сказаного випливає, що одна з функцій іронії – викликати комічне ставлення
до повідомлених фактів та явищ. В інших випадках іронія використовується з метою
створення тонких, ледь вловимих відтінків модальності, тобто виявлення ставлення автора до фактів дійсності. В цьому випадку іронія не так прямолінійно втілює відношення
контекстуального слова до предметно-логічного:
Happy for all her maternal feelings was the day on which Mrs. Bennet got rid of her two
most deserving daughters [8: 322].
Щасливим був для материнських почуттів той день, коли місіс Беннет здихалася
своїх двох найдостойніших дочок [9: 347].
У своєму творі Джейн Остен розповідає про те, що одна з героїнь твору місіс Беннет
– матір аж п’яти дочок понад усе в житті прагне видати їх заміж та й ще за чоловіків, які
мають непогані статки. З цією метою жінка ладна на все. У наведеному прикладі, коли
нарешті бажання місіс Беннет здійснилися, автор у дещо комічній манері висловлює іронію ситуації.
Розглянемо основні способи перекладу іронії українською мовою.
Одним із таких способів є синтаксичне уподібнення, або дослівний переклад:
The business of her life was to get her daughters married; his solace was visiting and
news [8: 4].
Справою свого життя вона вважала видання заміж своїх дочок, його втіхою – ходіння по гостях та плітки [9: 5].
Наступним способом перекладу іронії є антонімічний переклад, коли форма слова чи
словосполучення замінюється на протилежну (позитивна – на негативну і навпаки):
Mrs. Bennet deigned not to make any reply, but, unable to contain herself, began scolding
one of her daughters.
«Don’t keep coughing so, Kitty, for Heaven’s sake! Have a little compassion on my nerves.
You tear them to pieces.» [8: 6].
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Місіс Беннет не удостоїла його відповіддю, та не могла стримати свого роздратування й почала шпетити одну з дочок.
«І чого ти розкашлялася, Кітті?! Замовкни, заради Бога. Пожалій хоч трохи мої
нерви. Ти ж їх просто рвеш на шматки» [9: 6].
Компенсація – це заміна непередаваного елемента оригіналу елементом іншого порядку відповідно до загального ідейно-художнього характеру оригіналу. Цей спосіб перекладу використовується і під час перекладу іронії:
«That will not do for a compliment to Darcy, Caroline,» cried her brother, «because
he does not write with ease. He studies too much for words of four syllables. Do not you,
Darcy?» [8: 43]
«Керолайн! Такий комплімент для Дарсі не годиться, – скрикнув її брат. – Тому що
листи даються йому нелегко. Він навмисне підшукує якомога довші слова. Правда ж
Дарсі?» [9: 44]
У наступному прикладі іронію передана шляхом додавання смислових компонентів:
«Are you much acquainted with Mr. Darcy?»
«As much as I ever wish to be, cried Elizabeth warmly, I have spent four days in the same
house with him, and I think him very disagreeable» [8: 67].
«Ви добре знайомі з містером Дарсі?»
«Достатньо добре, щоб не бажати продовження знайомства, – запально вигукнула Елізабет, – чотири дні я провела з ним в будинку і вважаю його людиною вкрай
неприємною» [9: 72].
Спосіб додавання використовується у тих випадках, коли потрібно зберегти лексикограматичну форму оригіналу, додавши до вислову компоненти, які ширше розкривають
значення іронії.
При відтворенні іронічного висловлювання часто використовують ситуативні заміни,
коли пряме відтворення іронії неможливе, оскільки вона не буде сприйматися мовою
перекладу, а також тоді, коли у мові перекладу існує вдалий за змістом вислів-замінник.
Наприклад:
«His marriage was now fast approaching, and she was at length so far resigned as to think
it inevitable, and even repeatedly to say, in an ill‑natured tone, that she «wished they might
be happy» [8: 127].
«Його одруження було вже не за горами. І вона настільки вже змирилася з неминучістю цієї події, що навіть часто, правда крізь зуби, бажала їм щастя» [9: 134].
Досліджений матеріал свідчить про величезне значення використання іронії у мові
художнього тексту. З’явилися підстави вважати, що іронія відіграє виняткову роль в естетичній та літературно-художній системах. Цей стилістичний засіб є дуже вдалим засобом
реалізації суб’єктивно-оцінної модальності, являючи собою художню форму авторської
оцінної позиції.
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ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В статье обоснованы задачи, функции и специфика художественного перевода в
межкультурной коммуникации на материале украинских переводов сонета В. Шекспира
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Третє тисячоліття означене масштабністю зростання кількості людей, які активно й
тривало, а іноді й упродовж усього життя, перебувають у контакті з культурами, відмінними від їх рідної. Вивчення міжкультурної комунікації та її проблемних сфер є надзвичайно актуальним напрямом наукових студіювань гуманітарної царини знань, зокрема
у наш час інтенсивної глобалізації світу.
Датою зародження міжкультурної комунікації як академічної дисципліни в науковій літературі вважають 1954 рік, коли вийшла друком книга Є.Холла і Д.Трагера
«Culture as Communication», де вперше було запропоновано для широкого вжитку
термін міжкультурна комунікація. Пізніше основні ідеї міжкультурної комунікації
було докладніше розвинуто у відомій роботі Є.Холла «The Silent Language» (1959 р.),
де простежено щільний логічний зв’язок між культурою й комунікацією та наголошено на необхідності навчати культури. У вузькому розумінні термін міжкультурна
комунікація було вжито у сімдесятих роках ХХ ст., зокрема у відомій праці Л.Самовара
і Р.Портера, вперше опублікованій 1972 р. «Комунікація між культурами, де і наведено
дефініцію міжкультурної комунікації. Активно формувався і науковий напрям, серцевиною якого стало вивчення комунікативних девіацій та наслідків цього у ситуаціях
міжкультурного спілкування.
Відмінності в мовах, літературах та загальному культурному середовищі – це лише
поодинокі проблеми міжкультурних контактів. Основні причини невдач перебувають у
різному ставленні до світу і до інших людей, тобто у різному світовідчутті. Проблема, зокрема, полягає в тому, що люди звикають сприймати інші культури крізь призму рідної,
тому їх спостереження і висновки завжди обмежено її рамками. Зрозуміло, що етноцентризм може значно заважати міжкультурній комунікації. Звідси напрошується висновок,
що ефективна міжкультурна комунікація не може виникнути сама собою, її необхідно
цілеспрямовано й системно навчатися, а відтак, і навчати. До того ж сучасні країни практично всього світу, природно налаштовані на глобальний взаємообмін інформацією, претендують на обізнаність у тому, що відбувається в близькому чи далекому зарубіжжі.
І саме література, як наукова, так і художня, виступає міжнаціональним, міжнародним
і навіть універсальним іструментом діалогу/полілогу різних націй та їх мов і культур.
Утім перед художнім твором постають значні перешкоди на шляху до читацької аудиторії. І саме тут доречно згадати про такий вид активної творчості, у процесі якого твір,
створений засобами однієї мови, відтворюється засобами іншої, тобто про переклад.
Як літературне явище, переклад має багатовікову історію, чимало літературознавців
та письменників вивчали природу перекладу. Ще за часів Давньої Русі дослідниками
практики перекладу розроблено різні, якщо не сказати протилежні, концепції : відкриту теорію перекладу чи вільний переклад та переклад «від слова до слова» [1:182-207].
Відомо, що найдавніша концепція, відповідно до якої треба перекладати смисл/сутність,
належить знаному просвітителю Кирилові. Разом із Мефодієм цю концепцію практично
втілено у перекладі різних джерел релігійного змісту і, зокрема, Євангелія. Переклад
першоджерел за смислом дозволяє досягти бажаної адекватності текстів, що, як переконливо зауважує В.Німчук, на засадах білатеральної природи мовного знання забезпечує
подолання реальних міжмовних невідповідностей у лексичних та граматичних характеристиках порівнюваних мов [2:246].
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У ХХ-ХХ1 століттях проблеми перекладу досліджують такі авторитетні мовознавці, як Л.Бархударов, Б.Бєляєв, А.Вежбицька, Є.Верещагін, С.Влахов, В.Гак, Ю.Львін,
В.Комісаров та інші. Проблеми визначення і трансляції культурних «реалій» та сутності явища «безеквівалентної лексики» у літературі різних культур вивчають М.Алексєєв,
С.Власов, І.Келлер, Ю.Рєвзін, Я.Рецкер, В.Россєльс, Л.Соболєв, А.Супрун, А.Федоров,
С.Флорин Г.Чернов. Аналіз різних наукових поглядів на проблему можливості універсального перекладу представлено в роботах В.Адріянова, Г.Антипова, В.Жельвіса,
В.Муравйова, С.Невєрова, Ю.Степанова, Е.Сепіра, Б.Уорфа та інших. У наших попередніх
наукових публікаціях та доповідях на Міжнародних наукових конференціях досліджено
актуальну лінгвокультурологічну проблему – літературно-естетичну цінність перекладу як
вагомого чинника функціонування української літературної мови та специфіку вторинного
тексту, породжуваного на базі вихідного в умовах міжкультурної комунікації [3;4;5].
Мета цієї наукової статті – обґрунтувати завдання, функції і специфіку художнього
перекладу у міжкультурній комунікації на прикладі українських перекладів 144 сонета
В.Шекспіра «Two loves I have of comfort and despair».
Як один з основних чинників міжмовної комунікації, переклад посідає особливе
місце в літературному процесі. Проблема можливості та якості перекладу на сьогодні є
надто вагомою, оскільки охоплює значне коло актуальних питань, у тому числі про цілісність та єдність людської свідомості. Найнаочнішим проявом міжлітературної (а відтак,
і відомою мірою міжкультурної) комунікації є саме художній переклад. Ще М.Горький
зазначав, що «...література найлегше і найкраще знайомить народ із народом»[6(3):115].
Аналізувати міжлітературний процес у всій його повноті неможливо без перекладу, бо
він є важливою частиною національно-літературного процесу, виступаючи вербальним
посередником між різними літературами.
Художній переклад науковці обґрунтовано вважають особливим різновидом перекладу.
Він є не абсолютно точним еквівалентом, оскільки передавання думок і почуттів автора
прозового або поетичного першотвору за допомогою іншої мови відбувається завдяки перевтілюванню образів у матеріал іншої мови. Найяскравіше функція перекладу як «містка» між художніми літературами проявляється у періоди так званих «кризових моментів»
у стилістиці, коли необхідно заповнити наявні в мові перекладу лакуни. У художньому
перекладі не тільки долаються просторові відстані, мовні бар’єри між співіснуючими у
часі культурами, але й відбивається перемога над часом: великі твори давнини сміливо й
активно «включаються» у сучасне культурне життя. Перекладацькими студіями художньої
літератури було доведено, що саме вільний переклад є найпридатнішим для відтворення
текстів художнього стилю, оскільки творчою трансформацією першоджерел, у межах якої
могли здійснюватися навіть суттєве редагування та ідеологічна інтерпретація, і відбувається діалог/полілог різних культур, а відтак і міжмовна комунікація.
Традиційно тривалий час вважалося, що основна функція перекладу – посередницька, оскільки теорія художнього перекладу не виходила за межі національнолітературного процесу і розуміла національно-літературний процес надто прагматично,
а відтак, однобічно. До перекладу ставилися вимоги найадекватнішого віддзеркалення
інших національних цінностей, досягнення максимальної тотожності між текстами перекладу й оригіналу.
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Активізація творчої функції перекладу відбувається у певних літературних ситуаціях, наприклад, в умовах близької літературної спільності, яку утворюють дві чи кілька
літератур і в рамках якої функціонує частковий або повний білінгвізм/полінгвізм. Це,
зокрема, стосується таких слов’янських літератур, як білоруська, чеська та словацька, сербська та хорватська. За таких умов активізується партнерське ставлення перекладача до оригіналу, що обумовлено прагненням до актуалізації художніх цінностей
оригіналу в історико-літературній системі, що їх приймає. Оригінальний твір і його переклад нерідко сприймаються як два різні твори. Таке сприйняття реалізовується у двомовних виданнях, які надають читачам можливість якнайповніше порівняти оригінал
і переклад, простежити, а можливо, й детально проаналізувати роботу перекладача,
оцінити роботу з позицій точності та адекватності, дослідити художні прийоми та засоби, якими подібні чи відмінні оригінал і переклад. Звичайно, такі видання розраховані
на двомовного читача і пропонують останньому зайняти партнерську чи навіть певною
мірою творчу позицію стосовно оригіналу та його автора.
Переконливим прикладом міжмовної комунікації, пов’язаної з художнім перекладом, є порівняльний аналіз українських перекладів сонетів У.Шекспіра, бо жодна національна література не може бути повною без перекладів творів цього світового генія,
словниковий запас якого є досі неперевершеним.
Упродовж ХХ століття перекладом сонетів У.Шекспіра російською та українською
мовами активно займалися, і ще на початку століття склалася українськомовна бібліотека В.Шекспіра. Переклад здійснювали Микола Костомаров, Микола Куліш, Іван
Франко, Леся Українка. Першу повну інтерпретацію 154 сонетів було запропоновано
І.Костецьким. Пізніше, 1966 року, свій варіант перекладу запропонував Д.Паламарчук.
Свою перекладацьку майстерність виявили також О.Тарнавський і Д.Павличко.
Доречно залучити до аналізу літературознавчу інтерпретацію конкретного художнього твору В.Шекспіра – 144-го сонета «Two loves I have of comfort and despair». При
цьому текст оригіналу порівняємо з текстами українських перекладів, здійснених Дмитром Паламарчуком, Дмитром Павличком, Іриною та Олександром Селезінками.
144 сонет — один із найцікавіших, оскільки він зображує складну позицію поета
між другом і коханою. Сонет був надрукований 1599 року в збірці «Пристрасний пілігрим». У.Шекспір називає друга своїм добрим ангелом-хранителем, а кохану — злим
демоном і висловлює скорботне припущення або переконання, що друг заплутався
в тенетах смаглявої пані. Поет втратив відразу обох: друга – через неї, а її – через
друга.
У 144-му сонеті В.Шекспір зіставляє різні іпостасі кохання: до світлого юнака (a
man right fair ) та смаглявої леді (a woman colour’d ill ). Ключовим принципом сонета є
принцип контрастності, що підсилюють відповідні лексичні одиниці: comfort – despair,
angel – devil, fair – colour’d ill, purity – foul pride. Герой одночасно відчуває любов і до
юнака, який постає в його уяві втіленням світлої іпостасі кохання, і до жінки, яка символізує темний бік пристрасті та асоціюється із гріхом, спокусою і пеклом, втіленням
зла, яке спокушає чистого, непорочного, ангелоподібного юнака. Цим герой і вказує на
роздвоєність власної душі:
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Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still,
Tempteth my better angel from my side,
And would corrupt my saint to be a devil,
Wooing his purity with her foul pride.
And whether that my angel be turnd fiend?
Suspect I may, yet not directly tell;

The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour’d ill.
To win me soon to hell, my female evil
But being both from me, both to each friend,
I guess one angel is another’s hell
[7:192].

Цей сонет може слугувати переконливою ілюстрацією концепції Шекспірового бачення любові, що й обґрунтовано в працях відомої української перекладачки і шекспірознавиці Марії Габлевич. На її думку, у сонетарії В.Шекспіра закладено принцип протиставлення хоті й любові: тілесне сприймається поетом як менш цінне, ніж духовне, та
асоціюється з пристрастю, фізичним потягом до жінки [8:192-193]. Жінці присвячено
всю фінальну групу сонетів, починаючи з 127-го і завершуючи 152-м. Якщо друг змальований як істота ідеальна, то подругу поета показано як сповна земну людину. Цей
сонет сповнений випадів проти ідеалізації жінки в ліриці геніальної епохи Відродження.
Штампованим ознакам краси В.Шекспір протиставляє реальний жіночий образ. І якщо
його кохана зовсім не є ідеальною, то в цьому сонеті він не пред’являє їй жодних докорів
за те, що вона звичайна жінка. Відчуття поета стає вкрай складним. Смуглянка неспинно
вабить його до себе. Навіть переконавшися в її невірності, він зберігає прихильність
до неї. Який контраст між відчуттями до друга і до коханої! Там навіть біль і гіркота є
світлими, а кохання перетворюється на суцільну муку.
Сонет у перекладі Д.Паламарчука відзначається точністю відтворення образних
штрихів, проте перекладач наголошує вже на повній негативації персонажів, обидві
любові несуть героєві горе і страх, хоча в оригіналі задіяно збалансовану антиномію:
«comfort and despair» (спокій та відчай).
Прийшли мені на горе і на страх
Любові дві в супутники щоденні.
Щоб чисту душу в пекло заманити,
Збиває демон ангела на гріх
І хоче силою очей своїх
Слугу небес дияволом зробити.
Та я невпевнений, чи ангел мій
Зберіг незайманість, чи вже пропащий,

Юнак блакитноокий – добрий геній,
І жінка – демон з мороком в очах.
Він друг мені, тож завжди він при ній,
За крок один від перлової пащі.
І я живу й чекаю кожну мить,
Що праведник до пекла полетить [9:49].

Дмитро Паламарчук «модернізує» переклад до рівня сучасної літературної мови радянського періоду, утверджуючи пріоритет ясності, зрозумілості змісту над точним відтворенням форми.
У перекладі 144-го сонета, здійсненому львівськими перекладачами Іриною та Олександром Селезінками, в залежності від варіативності логічного наголосу, виникає можливість амбівалентного прочитування: «допоки зло добро не прожене» (зло є суб’єктом дії)
або «допоки зло добро не прожене» (зло є об’єктом дії). В оригіналі ідея сумнівів є дійсно
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присутньою(«Yet this shall I ne’er know, but live in doubt»), проте в останньому рядку для
ліричного героя є очевидним, що перемогу в двобої отримає саме злий ангел («Till my bad
angel fire my good one out»):
Любові дві несуть і відчай, й спокій,
Вступаючи за душу мою в бій;
Дух добрий – то мужчина світлоокий,
Чорнява, смугла жінка – злий дух мій.
Щоб опинився в пеклі, зло жіноче
Спокушує добро моє піти,
Змінить на демона святого хоче,

Бажає чистоту перемогти.
Чи стане демоном мій ангел добрий,
Я відповіді поки не знайду;
Обидва проти мене й дух хоробрий,
Можливо, в злого ангела в аду.
Від того сумнів огорне мене,
Допоки зло добро не прожене [10:195].

Переклад Д.Павличка, як засвідчує аналіз, наближений до перекладу Д.Паламарчука,
проте немає чіткої межі між добром і злом: «Дух кращий» і «Дух гірший». Перекладач
лише протиставляє їх між собою, номінуючи обох своєю любов’ю та янголами, а жінку,
яка символізує темний бік, зло, Д.Павличко до того ж називає жоною.
Є дві любові, мов два духи, в мене –
Два янголи, що борються тихцем;
Дух кращий – то хлоп’я благословенне,
Дух гірший – то жона з хмурним лицем.
Вони обидва володіють мною.
Жадає в образі жіночім зло
Мого святця зробити сатаною,
Затьмарити його сяйне чоло.

Мій добрий дух борониться запекло.
Не знаю, стане чортом він чи ні,
Та знаю, що два янголи – це пекло,
Моя душа – це ж місце їх борні.
Вестиму в сумнівах життя суворе,
Допоки, зло в мені добра не зборе
[11:687].

Тема кохання була і залишається однією з центральних тем у творчості Д.Павличка.
Поет трактує любов по-своєму, наскрізь оригінально і самобутньо. Oбожнювання
жінки у Д.Павличка ніяк не є спорідненим із фанатичною любов’ю християн. Кохання
може з’явитися як в образі людини, так і дияволиці з маленькими ріжками на голові.
За всіх часів образ коханої найдивніше поєднує недоторканну цнотливість і відвертий
еротизм, світле й темне людської душі, божественно-язичницьке і людське, приземлене, реальне і химерне. Його Жінка – це Єва, Діва Марія і Богиня, що зійшла з ікони і
танцює рок-н-рол із підлітками – в одному образі. Вона втілює найкращі, чисті порухи душі і те, що йде від глибин підсвідомості. Фізична довершеність, привабливість,
природна простота, граціозність сарни, ніжність і водночас гаряча пристрасть – таким
постає образ жінки у поезії, спопеляючи поглядом і примушуючи кинутись у вир кохання. Особливість поетичного світу Дмитра Павличка відбилася й у поезіях про кохання, оригінальному сприйнятті і вимальовуванні образу коханої. Біле і чорне у
Д.Павличка стають кольористично-змістовою віссю, на яку нанизуються всі інші барви та відтінки, що повністю суперечить У.Шекспіру. Отже, певні переклади виявляються відверто полемічними, бо їх автори свідомо протиставляють власну стилістичну
інтерпретацію сонетів стилістичній інтерпретації своїх попередників чи сучасників. Так,
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і Дмитро Паламарчук, і Дмитро Павличко на перший план висувають зміст оригіналу, однак під «змістом» кожен розуміє своє: Д.Паламарчук – інтелектуалізовану емоційність,
Д.Павличко – емоційну інтелектуальність. Проте обидва тексти: і текст перекладу, і текст
оригіналу ототожнюються. Реципієнти ігнорують можливі (і реально існуючі) відмінності
між обома текстами. Вони сприймають переклад як оригінал, як дві іпостасі одного й того
ж самого тексту. Розбіжності між цими двома іпостасями обумовлюються вже не стільки
індивідуальними відмінностями комунікантів, скільки відмінностями у мовах.
Одним із завдань виконуваного дослідження перекладів шекспірівського сонета було
проведення перекладацького експерименту із залученням до участі в ньому запорізьких
студентів молодших і старших курсів спеціальності «Переклад». Студентам першого і
випускного курсів університету, котрі виявили бажання взяти участь в експерименті,
було запропоновано для перекладу українською мовою рядки з аналізованого 144 сонета
В.Шекспіра. Cтуденти не були знайомі з перекладами відомих письменників цього твору
і одержали завдання в означений проміжок часу запропонувати якнайточніший переклад.
Після цього було проаналізовано студентські перекладацькі інтерпретації оригіналу.
Студент-першокурсник, наприклад, запропонував такий переклад шекспірівських
рядків:
Лиш двоє борються в мені
Один – то ангел є мій чесний,
А другий – у жіночому вбранніДо пекла відлетіти хоче...

Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still,
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour’d ill.

Інший приклад студентського перекладу висвітлює жіночу візію сонета В.Шекспіра:
Моїй душі властиві два обличчя,
Що ділять навпіл все моє життя:
Юнак, що до біблійних рамок кличе,
Та жінка – абсолютно не свята.

Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still,
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour’d ill.

Студенти подали узагальнений варіант перекладу, тобто конктретні образи жінки та
хлопця збережено, проте нема докладного опису, який подає В.Шекспір у сонеті: загублено словесні форми ступенів порівняння прикметників, які й унаочнюють контраст
добра і зла («The better», «The worser»). У сонеті В.Шекспіра не йдеться про власну душу,
автор лише порівнює свою кохану жінку із своїм ліпшим другом, використовуючи порівняння «like two spirits», проте це не вказує, що мова йде саме про нього. За В.Шекспіром,
вони супроводжують його впродовж життя, надаючи складності і горя існуванню.
В інших перекладах студентів узагалі не передано чіткої межі між добром і злом,
втрачено гендерний аспект добра і зла :
Немов два янголи в тобі
Злились в нерівній боротьбі.
Один несе промінь тепла,
А інший – вісник всього зла.
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Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still,
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman colour’d ill.

Аналітично порівнюючи переклади різних знаних майстрів художнього слова,
можна дійти висновку, що ці твори є яскравим прикладом активного діалогу культур,
специфічною формою міжкультурної комунікації. Художній переклад – дивовижний
феномен художньої культури, який здатен на безкінечне творче відродження найкращих її досягнень. Працюючи з українськими художніми перекладами творів інших
культур, читачі вивчають, осмислюючи через власну свідомість та досвід і порівнюючи
з національними стереотипами, інші культури та їх історію і виявляють універсальне
та національно специфічне у їхній міжмовній взаємодії в умовах міжкультурної комунікації, якою поєднано весь світ, усі континенти, країни, регіони, народи.
Художній переклад – це завжди взаємодія та взаємовплив культур, до яких належать текст оригіналу і текст перекладу. Цей вплив не можна звести тільки до мовної
взаємодії, він охоплює всі сторони життя, відображені в художньому творі, зокрема,
особливий національний колорит, національну своєрідність оригінального твору. Перекладна література є найбільш адаптованим набутком чужих культур завдяки особливому матеріалу цього мистецтва – мові. Картина (модель) світу оригінального твору
накладається на картину світу інших культур. Художній переклад – передусім явище
даної літератури, отже, й даної мови. Більше того, переклад художньої літератури
тільки тоді здійснює свої функції, коли є творчим, креативним, коли сягає серця і розуму читача.
Отже, переклад художньої літератури, зіставлення іноземних мов із рідною, чужих
культур зі своєю, рідною, звичною, яскраво унаочнюють усі тонкощі й усю глибину
та різноманітність проблем міжмовної і міжкультурної комунікації. Першоджерело і
вільний переклад у сфері художньої літератури, реалізовуючи принцип адекватності,
мають перебувати не в суперечності, а в гармонії на рівні смислу й форми, забезпечуючи конструктивний діалог культур, завдяки якому збагачується їх функціонування.
Вільні переклади художніх творів, зокрема 144 сонета В.Шекспіра, вписуються в
прогресивну ідею німецького філософа ХХст. Мартіна Гайдеґґера, що мова є «оселею
буття духу» [12:27], а відтак, який дух – така й оселя. Відтак, діалог культур через
переклади художньої літератури – це той канал мовної комунікації, завдяки якому і
зберігається їх рівоправ’я, і формується глобальна загальнолюдська культура.
Перекладач, беручи участь як співрозмовник в уявному спілкуванні з автором художнього першоджерела, створює інтерпретацію художнього тексту засобами іншої (у
наших прикладах – української) мови і для інших користувачів, тобто перекладений
текст як співрозмовників поєднує і перекладача, �������������������������������������
i адресат перекладеного тексту (реципієнта). За цієї комунікативної ситуації перекладач не може не враховувати національні особливості адресата (традиції, культуру, світосприйняття, менталітет, рідну мову
тощо). Звідси художній текст-переклад є завжди скерованим на національні стереотипи і концепти, на неповторну національну мовну картину світу. Це, безумовно, потребує активної творчої роботи перекладача, результатом якої і стає повноцінний переклад
оригіналу, але з обов’язковим додатковим втіленням у ньому всього того оригінального, самобутнього, специфічного, що є в рідній культурі носіїв мови перекладу.
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Дослідження українського художнього перекладу творів У.Шекспіра переконують,
що серед багатьох комунікативних функцій перекладача як своєрідного посередника в
діалозі культур три є основними: функція рецептора оригіналу; функція творця тексту
іншою мовою (мовою перекладу); функція транслятора, коли перекладач, об’єднуючи
комунікативні акти засобами двох мов (мови оригіналу та мови перекладу), демонструє й утверджує комунікативну рівноправність цих двох текстів.
Таким чином, складні процеси перекладу художньої літератури та їх результати повністю й об’єктивно залежать від багатьох чинників, у тому числі і від комунікативної
компетентності та комунікативних потенцій перекладача, його інтелектуального й чуттєвого досвіду, його практичних умінь і мовної / мовленнєвої досконалості. Українські
переклади поезії В.Шекспіра – переконливе свідчення цього як в історичній ретроспективі, так і в сучасному літературному просторі.
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ВЕРШЫ МАКСІМА ТАНКА Ў ПЕРАКЛАДЗЕ
НА ЎКРАІНСКУЮ МОВУ
У артыкуле аналізуюцца ўкраінскія пераклады вершаў Максіма Танка. Разглядаюцца трансфармацыі, якім падвяргаецца арыгінальны тэкст, як апраўданыя, так
і неапраўданыя. Апошнія прыводзяць да пэўных семантычных зрухаў, неадпаведнасці ў перадачы стылістычнай, эмацыянальнай афарбоўкі, а таксама да страты
нацыянальнай спецыфікі аўтарскіх тэкстаў.
Ключавыя словы: адэкватны пераклад, перакладчыцкія трансфармацыі, апраўданыя,
неапраўданыя замены.
The Ukrainian translations of Maxim Tank’s poetry are analyzed in the article.
Transformations, both justified and unjustified, which the original texts were subjected to are
considered. The unjustified transformations lead to certain semantic shifts, discrepancy in
stylistic and emotional connotation as well as to loss of national specificity of author’s text.
Key words: adequate translation, translator’s transformations, justified and unjustified
substitutions.
Вершы аднаго з найбольш выдатных беларускіх паэтаў – Максіма Танка, вобразна і
эмацыянальна насычаныя, вызначаюцца глыбокай філасафічнасцю, шчырай лірычнасцю,
прастатой, стрыманасцю ў выражэнні чалавечых пачуццяў, маюць ярка выражаную
нацыянальную спецыфіку. «Паэт глыбока адчувае дух народа, яго ідэі, думы, пачуцці,
яго жыццёвы ўклад, мову. І гэта ўсё перадаецца фарбамі, уласцівымі толькі Максіму
Танку. У вершах Танка заўсёды ёсць значная думка, свежая, нечаканая метафарычнасць,
багатая, разнастайная рытміка» [1: 155]. І даволі складана данесці іх непаўторны свет
да іншамоўнага чытача, поколькі «асноўная задача перакладу палягае ў неабходнасці
ўзнаўлення сродкамі іншай мовы эстэтычнай паўнавартаснасці арыгінала, г.зн. сэнсу
твора, яго нацыянальнай і стылістычнай своеасаблівасці, яго чыста мастацкіх вартасцяў»
[2: 14]. Украінскія пераклады М. Нагныбіды ў бальшыні захоўваюць названыя складнікі
адэкватнага перакладу. Зразумела, што пераклад паэтычнага тэксту вымагае пэўных
трансфармацый�������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������
вынікаюць���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
з�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
неабходнасці������������������������������������
������������������������������������������������
захаваць���������������������������
�����������������������������������
рытмічную�����������������
��������������������������
арганізацыю�����
����������������
вер����
шаванага радка. Напрыклад, танкаўскія словы Кажуць: дзень без віна – Дзень без сонца,
забыты [3: 212] перадаюцца як Кажуть, день без вина – День, що хмарою вкритий.. [4:
68]; фраза Млын меле, млын меле Ячмень гэты зорны [3: 221] – як Млин меле ті зерна
З небесної ниви [4: 78]; Ударыў гром на голы лес. Гавораць, цяжкі будзе год.. [4: 7] –
Ударив грім на голий ліс – Важкого літа ждати слід.. [4: 128]. Адпаведнасць сэнсавага
напаўнення перакладных тэкстаў арыгінальным тут відавочная.
Ілюстрацыяй апраўданых замен можа паслужыць і пераклад верша «У беларускую
восень»: У беларускую восень Нат і верабей багацее, Лес на грыбы не скупіцца, Пуні
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хмялеюць ад сена, Мёдам вуллі набракаюць, Сцежкі гараць ад лістоты, Скрыпкі звіняць на
вяселлях, І маладзіцы дабрэюць – У беларускую восень [5: 123]. – В дні білоруської осені
І горобець богатіє, Ліс на гриби не скупиться, Клуні хмеліють від сіна, Вулики повняться
медом, Палають стежки від листя, Дзвенять од весіль підлоги І молодиці добрішають – В
дні білоруської осені [4: 225]. Нягледзячы на некаторыя трансфармацыі арыгінальнага
тэксту (лексічныя замены, сінтаксічныя перастаноўкі), у перакладзе захаваны сэнс, эмацыянальны настрой верша, яго мастацкія вартасці, эстэтычныя каштоўнасці.
Але ў некаторых выпадках перакладчыцкія трансфармацыі прыводзяць да пэўных
зрухаў у перадачы зместу арыгінальнага твора. Напрыклад, радкі верша «Пагроза» Старая млынарка не любіць мяне, Што песень замнога пяю па вясне [3: 100] ва ўкраінскай
версіі маюць іншае сэнсавае напаўненне: А стара млинарка не любить мене – Бо співаю
з хлопцями, – хутір не засне [4: 11]. Атрымліваецца, што гераіня верша не проста многа
спявае, а спявае вельмі гучна, прычым у мужчынскай кампаніі. То бок, у перакладным
тэксце цалкам зменены яе характар. Заключныя радкі арыгінальнага і перакладнога верша таксама характарызуюць дзяўчыну па-рознаму: Дальбог, раззлуюся. Усмешкі адной
Мне досыць, каб хлопец навекі быў мой [3: 101] – Дай бог, розізлюся. Підморгну я сину,
Щоб моїм відразу став він до загину [4: 11]. Беларуская дзяўчына апелюе да шчырай
усмешкі, украінская – да хітрага падміргвання; не зусім удалай з’яўляецца і перадача
лексемы навекі словаформай до загину.
Неапраўданыя трансфармацыі назіраюцца і ў перакладзе верша «На вечарынцы»:
Сядзяць будучыя цёшчы, Языкі свае палошчуць, Што ў настаўніцы Аленкі Закароткая сукенка.. [3: 213] – У кутку майбутні тещі Язики тренуют, плещуть, Що у вчительки Марічки Коротесенькі спідничкі.. [4: 69]. Трэба адзначыць, што ў беларускім
варыянце дзеяслоў паласкаць, ужыты ў пераносным сэнсе, у склад фразеалагізма не
ўваходзіць. Ва ўкраінскай жа мове плескати языком – ідыёма, якая мае значэнне `говорити дурниці, поширювати плітки, вигадувати що-небудь, чого не було й немає` (Словник украинскої мови: У 11 т. /Под ред. І. К. Білодіда. – Київ: Видавництво «Наукова
думка», 1970-1980, далей СУМ). Таму дабаўленне перакладчыкам дзеяслова тренувати
(бел. трэніраваць) стылістычна і семантычна неапраўданае, як і ўвядзенне множнага ліку
замест адзіночнага (дзеянне адбываецца тут і цяпер, і на Аленцы закароткая сукенка,
але з гэтага не вынікае, што ў яе ўсе спідничкі коротесенькі). Далей у беларускім тэксце
гаворыцца, Што бухгалтарка Адарка Вусны красіць вельмі ярка.. [3: 213], ва ўкраінскім
жа, Що бухгалтерка Одарка Погляда на хлопців шпарко [4: 69]. Такога кшталту замены, хоць і не маюць глабальнага значэння пры перадачы зместу і настрою арыгінальнага
тэксту, але непажаданыя, бо скажаюць аўтарскае бачанне вобразу.
Пераасэнсаванне вобразу адбываецца і пры перакладзе верша «Сярод хлебаробаў
і дойлідаў слаўных...»: Я нат і табе не сказаў, Што люблю, Стаўшы рэхам тваім,
Стаўшы ценем тваім Неадлучным [5: 96]. У аўтарскім тэксце лірычны герой побач з
любай і гукава, і вонкава, у перакладным – толькі вонкава: Я навіт тобі не сказав, Що
люблю, Ставши луною твоєю, Ставши тінню твоєю невідхідною [4: 223]. Вобразы месяца і ценю тут як бы накладваюцца адзін на аднаго, дублююцца.
У перакладзе радкоў верша «Два арлы» слыхавыя асацыяцыі заменены зрокавымі:
Цішыня. І травы Нат не шалахнуцца [5: 225] – Тихо в поли. Трави До землі не гнуться
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[4: 82]. Аўтар робіць акцэнт на тым, якая абсалютная стаіць цішыня. Перакладчык жа
гэтаму не надае асаблівай увагі, перабудоўваючы назыўны сказ у безасабовы. Да таго ж,
указанне ва ўкраінскім тэксце на тое, што травы не гнуцца, паказвае на адсутнасць ветру,
а не на адсутнасць гукаў.
У некаторых выпадках пераклад мае адрознае ад арыгінала стылістычнае афармленне.
Так, вельмі простыя словы з верша «Перш непакоіўся» Толькі шкада змарнаванага часу [5:
158] перадаюцца занадта ўзвышана і ўрачыста: О марнотратство часу непростиме... [4:
46]. А радкі верша «Бабка» Даланясты ліст кляновы [5: 211] ва ўкраінскай версіі, наадварот, маюць стылістычна зніжаную афарбоўку: Лист кленовий, мов лопату [4: 166].
Часам адно няўдала выбранае слова можа прывесці да непажаданых сэнсавых страт.
Так, радкі верша «На былых папялішчах» Я думаў, болей на месцы гэтым Другіх ніколі
не будзе кветак, Апроч жалобных [3: 128] ва ўкраінскай версіі гучаць наступным чынам: Я думав: тут і в щедре літо Цвісти ніколи не будуть квіти, Оприч жалобних
[4: 24]. Зыходзячы з аўтарскага тэксту, на месца, дзе загінулі салдаты, будуць прыносіць
жалобныя кветкі, перакладчык жа акцэнты растаўляе па-свойму і гаворыць, што кветкі
на гэтай зямлі не будуць цвесці, прычым узмацняе дзеяслоў спалучэннем і в щедре літо,
якое ў арыгінале адсутнічае.
Радкі верша «Ой, харошыя ночы» Ой, харошыя ночы ды зімовыя ночы, Калі белай
дарогай ты ў мяцеліцу крочыш [3: 130] таксама не знаходзяць адэкватнага адпаведніка.
Украінскі варыянт мае іншую семантычную і эмацыянальную насычанасць: ..Коли в
білому полі хуртовина регоче [4: 26]. Выбар перакладчыка не зусім зразумелы, бо спалучэнне хуртовина регоче выклікае непрыемныя пачуцці (реготать – `гучно, нестримно
сміятися` (СУМ) і як бы закрэслівае папярэдні кантэкст.
Неапраўданасць лексічнай замены відавочная і ў перакладзе верша «Зямное прыцягненне»: аўтар гаворыць, што закон гэты трэба папоўніць ..І нат прыцягненнем святла,
Запаленага ў хаціне, Дзе чуцен яшчэ Скрып калыскі тваёй [5: 79], перакладчык – І навіть
тяжінням вогню, Що жаріє в хатині, Де вчувається й досі Скрип колиски твоєі [4: 190].
З аўтарскага тэксту вынікае, што закон зямнога прыцягнення распаўсюджваецца на звычайнае святло, запаленае ў хаце, ва ўкраінскім жа тэксце прыцягвае больш экспрэсіўна
насычаны вобраз агню, що жаріє в хатині.
Па-рознаму расстаўлены акцэнты ў аўтарскім і перакладным варыянтах верша «Маці
з Пірчупіса». Радок Няўжо ты не чуеш, як дождж Твае паласуе плечы? [5: 7] ва ўкраінскім
варыянце губляе аўтарскую экспрэсію за кошт замены эмацыянальна насычанага дзеяслова паласаваць – `удараць, біць чым-н., пакідаючы на целе сляды ў выглядзе палос` (Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. /Пад рэд. акад. К. Атраховіча (К. Крапівы). –
Мінск: БелСЭ, 1977–1984, далей ТСБМ) нейтральнай лексемай падаць: Невже ти не чуєш
сьогодни, Як падає дощ на плечі? [4: 128]. Пры перадачы сказаў Вазьмі мой ад сцюжы
пінжак. Мінае ўжо восеньскі поўдзень [5: 8], наадварот, уводзіцца дадатковая экспрэсія:
Візьми мій піджак, він зігріє. Осінній вітрище аж ріже [4: 129]. Адрозніваюцца па
ступені эмацыйнай насычанасці беларускія і ўкраінскія радкі верша «Выклік на дуэль»:
Дон Гавэнда, прачытаў я Вашы кнігі і, прызнацца, Вырашыў, што нельга болей Так з паэзіі
смяяцца.. [5: 79] – Дон Гавендо, прочитав я Ваші вірші і подумав: Так з поезії знущатись
– Святотатство. Не прощу вам [4: 191]. Перакладчык згушчае фарбы, уводзіць дадат323

ковыя эмацыянальна насычаныя лексемы, і экспрэсія ўкраінскай версіі значна мацнейшая.
Увогуле, натуральнасць, характэрная для вершаў Максіма Танка, «вызначае асноўны тон
яго паэзіі, у тым ліку і само яго імкненне да падкрэсленай строгасці і прастаты верша. Яна
заўважаецца ў той свабодзе і ўяўнай лёгкасці, з якімі аўтар піша пра самыя разнастайныя
жыццёвыя з’явы» [1: 142]. Гэтая стрыманасць, памяркоўнасць, яснасць стылю танкаўскай
паэзіі ў перакладных тэкстах не знаходзіць адлюстравання.
Неапраўданыя лексічныя замены могуць выклікаць значныя семантычныя зрухі. Напрыклад, радкі верша «На радзіме Гамлета» Вечар поўны ценяў, жахаў, Кожны
ўдалячынь глядзіць – На крывавы сонца захад: Быць, не быць? [5: 116] ва ўкраінскай
весіі гучаць так: Хмарні обрії, заграва Всіх тривожить. В далині Сонце котиться
криваво: Бути чи ні? [4: 239]. Аўтар стрварае атмасферу патаемнасці: вечар поўны ценяў,
жахаў; перакладчык жа малюе хмарны небасхіл і зарава, якое всіх тривожить. Далей
арыгінальны тэкст указвае менавіта на роздум пасажыраў судна, з украінскага ж варыянту
вынікае, што гэта сонца задаецца пытаннем, быць яму ці не быць.
У вершы «Перад «Рабамі» радкі Да раніцы яны спрачаліся, чуваць. І бог, разгневаны,
пакінуў гэту стрэчу. Не змогшы запалохаць і пераканаць, Да Мікеланджэла паслаў анёла
смерці [5: 115] перадаюцца наступным чынам: І до світання сперечались вони вдвох. Думки митця були ясні, одверті. Тоді розгніваним вішов безсилий бог, А посланцем його прилинув ангел смерті [4: 229]. Аўтар піша, што Бог разгневаўся з той прычыны, што не змог
запалохаць і пераканаць творцу, таму паслаў да яго анёла смерці. З перакладу ж вынікае,
што прычынай разгневанасці Бога сталі ясні, одверті думки митця.
Філасофскі змест радкоў верша «Можа быў бы асцярожным...» Каб не знаў, што
наша шчасце Пераходзячы жыве [5: 13] таксама не знаходзіць поўнага адлюстравання:
ва ўкраінскай версіі щастя перебіжками гуля [4: 132]. З аўтарскага тэксту вынікае, што
шчасце да нас прыходзіць і пэўны час мы яго адчуваем, бо яно жыве (існуе) разам з намі;
у перакладзе перыяд шчаслівага быцця зменшаны, бо яно перебіжками гуля (гуляти – `ходити не поспішаючи, для відпочинку, задоволеня і т. ін.` (СУМ)).
Неапраўданай з’яўляецца лексічная замена і ў радках верша «Стрэлкі гадзінніка» Якіх
ён [кравец] за век Не нашыў мне дзівосных убораў! Была ў мяне вопратка пастуха, Што
пахла малаком, травой, гулам берасцянкі [5: 94]. Украінская версія гучыць наступным
чынам: Яких він за вік не нашив Уборів мені химерних! Була і пастуша одежина в мене,
Що пахла молоком, травою, Свистом малинівки [4: 218]. Птушка берасцянка – `невялікая
лясная пеўчая птушка атрада вераб’іных; зяблік`, перакладаецца як малінаўка –`невялікая
светла-шэрая пеўчая птушка сямейства драздовых; заранка` (ТСБМ), спевы якіх (гул –
свіст) таксама гучаць па-рознаму. Паколькі аўтар гаворыць пра складнікі жыццёвага
лёсу, то з выбарам паракладчыка наўрад ці можна пагадзіцца, бо «ў мастацкім перакладзе
ўзнаўляецца (перакладаецца) не слова само па сабе, а аўтарскае бачанне акаляючага свету,
выражанае ў слове» [2: 35].
Іншае сэнсавае напаўненне атрымліваюць у перакладзе радкі верша «Ніяк не магу...»
Яно [слова] разам са мной мусіць сеяць І жаць, Каб не было фарысеем. І калі на чале маім
– пот, Я ўзвалю і на плечы слову свайму Вясну і зіму, Цяжкія мяхі смеху, слёз, Чалавечых турбот [5: 45-46] – Віно зі мною мусить лан засівати І жати, Щоб фарисейским
не стати. Якщо в мене піт на чолі, Я и слову своєму подам на плечі Ранок і вечір, Важкі
мішки сміху, сліз, Турботи землі [4: 151]. Перакладчык канкрэтызуе адцягненыя дзеяс324

ловы сеяць і жаць (з шырокім, усеабдымным зместам) і засяроджвае ўвагу менавіта на
апрацоўцы лёну; ідыёма ўзваліць на плечы са значэннем `абцяжарыць чым-н., звычайна
справамі, працай, клопатамі і пад.` (ТСБМ) замяняецца свабодным словазлучэннем подам
на плечі (ступень цяжару меншая); змяншае перакладчык і часавыя прамежкі: вясна і зіма
звужаюцца да ранку і вечару; а чалавечыя турботы, якімі заклапочаны аўтар, наадварот,
пераасэнсоўваюцца ў больш адцягненыя, абстрактныя турботы зямлі, замена гэтая наўрад
ці апраўданая, бо папярэдні кантэкст – таксама пра праявы чалавечых пачуццяў.
Перакладчыцкім трансфармацыям падвяргаюцца некаторыя лексемы, у якіх выразна
праяўляецца нацыянальна-культурны кампанент (у прыватнасці, назвы страў). Асабліва
паказальны ў гэтым плане пераклад верша «У спешцы не тое ты можаш узяць...»: Калі
ж няма дум у запасе ў цябе Ці слова маё не да густу – Тады адлучацца не раю табе Ад
жонкі, ад міскі капусты [3: 174] – Якщо ж ты не маеш думок про запас Чи ради моєї
не втямив, Тоді розлучатись не варто, не час, З дружиною, салом, борщами [4: 48]. Для
беларуса капуста – найбольш даступная, самая звычайная, паўсядзённая ежа, і замена гэтай намінацыі ў перакладзе «пераводзіць рэйкі» на ўкраінскую глебу, дзе, відаць, больш
прывыклі да сала і баршчу. Адбываюцца, такім чынам, непажаданыя зрухі ў перадачы
экстралінгвістычных фактараў.
Падобнага тыпу з’ява назіраецца і пры перакладзе верша «Пасля вяселля», дзе яечня
ператвараецца ў карасёў, а мачанка – `страва з сала, мяса і каўбасы, падкалочаная мукой`
(ТСБМ) – у свежыну: Што ж, госці, нешта сцішыліся? Можа яечня з’едзена ўся, Можа ў
біклагах скупа віна, Ў латках мачанка вымачана, На палумісках мала кілбас, Ці караваем
абнеслі вас? [5: 40] – Чому ви, гости, притихли усі? Може, набридли смачні карасі, Може
в боклагах мало вина, З горщків щезла вже свіжина, На полумисках мало ковбас Чи пирогами обділено вас? [4: 153]. Замяняецца назва стравы і ў вершы «Тэмпература сэрца»: Тэмпература сэрца, я знаю, Не трыццаць сем градусаў, на якой Не прыгатуеш нават чаю, Не
зварыш кашы бульбяной [5: 36] – Температура серця, я знаю, Ступнів не тридцять шість
чи сім – На такім вогні не звариш ні чаю, Ні кандьору не звариш на нім [41: 49]. Нельга
назваць апраўданай лексічную замену беларускай стравы бульбяная каша на ўкраінскую
– кандьор `рідка пшоняна або гречана каша` (СУМ). Перакладчык, відаць, меў на мэце
зрабіць танкаўскую паэзію больш блізкай украінскаму чытачу, але нацыянальны каларыт
арыгінальнага тэксту пры такой падачы страчваецца, асоба аўтара адсоўваецца на другі
план, і на першы выходзіць асоба перакладчыка.
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КУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕКСТОВ В УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье исследуется категория интегративности учебного текста. Показано
действие интеграционных механизмов: креолизации языков и метатекста учителя.
Ключевые слова: интеграция, креолизация, метатекст
У статті досліджується категорія інтегративності навчального тексту. Показана діяльність інтеграційних механізмів: креолізації мов та метатексту вчителя.
Ключові слова: інтеграція, креолізація, метатекст
The category of educational text integrity is researched in the article. It deals with action of
integrational mechanisms: creolisation of languages and teacher`s metatext.
Key words: integrity, creolisation, metatext.
Цель статьи – показать способы реализации текстово-дискурсивной категории интегративности в дидактическом тексте.
Для УПД характерна семиотическая неоднородность входящих в него текстов:
учебно-научные и дидактические тексты противостоят сознанию учащегося по способу
организации языка и интеграционных механизмов. На уроке происходит их соединение
в новый учебный текст. «Мыслящая структура, – пишет Ю.М. Лотман, – должна образовывать личность, т. е. интегрировать противоположные семиотические структуры в некотором едином структурном целом. Единство это необходимо для того, чтобы, несмотря
на кажущуюся невозможность перевода L1 в L2, перевод такой постоянно осуществлялся
и давал положительные результаты. В тот момент, когда общение между данными языками оказывается действительно невозможным, наступает распад культурной личности
данного уровня и она семиотически (а иногда и просто физически) просто перестает
существовать» [4: 39].
В УПД действуют определенные интеграционные механизмы. Ю.М. Лотман назвал
их блоком метаязыка и креолизацией языков.
Важнейшим является метаязык, который, «описывая два различных языка как один,
заставляет всю систему восприниматься с субъективной точки зрения в качестве некоторого единства» [4: 39-40]. В УПД роль метаязыка играют задания учебника или педагога.
Они позволяют проводить условно-адекватные переводы между разноорганизованными
семиотическими областями. Метаязык автора/учителя вбирает в себя основные элементы
всех текстов дискурса и строится на их основе. В то же время он обладает собственной
семиотической организацией. Например, на уроке развития речи используются языки
трех принципиально разных семиотических областей: 1) художественного произведения
или произведения живописи, архитектуры и пр. (эстетическое сознание), 2) филологиче© Габидуллина А.Р., 2009
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ского исследования (рационально-научное сознание) и 3) мышления учащегося («бытовое» сознание школьника). Чтобы провести урок, учитель должен владеть содержанием
и языками произведения искусства и соответствующего научного исследования, учитывать своеобразие языка ребенка и включать его мышление в общее содержание занятия
при помощи вопросов, заданий и т. д.
«Язык учителя, выступая в роли метаязыка, является носителем взрослого сознания. На другом полюсе этой оппозиционной семиотической пары находится детское
сознание. В процессе обучения происходит их постепенное и последовательное взаимопроникновение. Учитель приспосабливает свою речь к уровню мышления ученика. С
другой стороны, учащиеся по ходу обучения осваивают научные понятия, при помощи
языка выстраивают последовательные схемы рациональных рассуждений. Первичное
необразованное детское мышление постепенно осваивает элементы языков науки и искусства – сознание ребенка подтягивается до уровня интегрированного профессионального мышления учителя» [3: 21]. Это явление называется в научной литературе креолизацией языков.
Теоретическую модель интеграции текстов в рамках УПД можно представить следующим образом:
Т1 (первичные текст)
↓
→ перевод →
↓
интегрированный УТ2 (метатекст) учителя или учебника
↓
перевод
↓
интегрированный УТ3 (учащегося)
Т1 – это первичный текст (художественный, публицистический, разговорный и пр.).
Это может быть произведение искусства (живопись, музыка и пр.). В метатексте (УТ2)
учителя осуществляется «перевод» одной семиотической системы в другую (с помощью
вопросов, заданий, речевых клише и пр.), что помогает школьнику создать свой учебный
текст (УТ3), в котором сочетаются элементы разных семиотических систем.
Задача педагога заключается в том, чтобы обеспечить совместимость семантических тезаурусов учащегося и авторов учебника в области смысловых и деятельностных
элементов текста как посредника общения. Это означает, что учитель должен иметь тезаурус (языки и знание предметной области), совместимый как с тезаурусом авторов текста предмета знания, так и с тезаурусом ученика, но работать на его основе не впрямую,
а как переводчик, т. е. косвенно, опосредствованно.
Интеграция в УПД может быть вертикальной (онтологической) и горизонтальной
(гносеологической). В первом случае ее объектом является содержание взаимодействующих текстов. Метатекст учителя и вторичный текст ученика включают всевозможные
трансформации претекста. Горизонтальная интеграция заключается в формировании
общих для ряда дисциплин понятий, приемах работы учащихся с текстом (учебной
информацией).
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Наиболее тесной является интеграция языка и литературы (при этом нужно иметь
в виду, что предмет «литература» соединяет в своих границах два противоположно
организованных языковых пространства: литературу как вид искусства и литературоведение как науку). Эти предметы интегрируют в своих границах два противоположно организованных языковых пространства: науку (лингвистику) и искусство (в
первую очередь, художественную литературу). Основной единицей художественной
литературы и других видов искусства является образ, а основной знаковой единицей
учебно-научного текста – понятие (литературоведческое и/или лингвистическое). Понятия (дискретные содержательные единицы) абстрактны, самодостаточны и автономны
по отношению друг к другу; они всеобщи, независимы от того художественного текста, для анализа которого были применены и могут быть использованы для анализа других текстов. Художественный образ значим в контексте всего произведения, он
континуален. По мнению Ю.М. Лотмана, научный текст отчетливо распадается на
знаки, на единицы-понятия, которые оказываются первичными по отношению к научному сообщению в целом, в то время как образ органично слит с художественным
текстом и вторичен по отношению к нему. Таким образом, названные выше учебные
дисциплины представляют собой внутренне дифференцированную, диалогически напряженную дидактическую систему, интегрирующую две-три предметные знаковые
области с принципиально разными языковыми системами. Внутренняя семиотическая
оппозиционность языка науки и искусства позволяет ей функционировать в режиме
образовательной деятельности.
Художественный текст как интегративная единица отражает русскую культуру, авторское восприятие мира, воплощенное в художественных образах. В нем
объединяются, синтезируются все элементы языковой системы. Для участников УПД
художественный текст выступает как образец употребления литературного языка и как
воплощение идейно-образного содержания, замысла писателя, при этом язык художественного словесного произведения понимается как элемент его формы.
Мы выделяем три уровня интеграции содержания учебных и художественных текстов [2]:
• элементарный уровень (межпредметных связей): для него характерна интеграция
лингвистических и литературоведческих понятий; в УТ учителя/учебника и учащихся характеризуются лишь некоторые особенности функционирования тех или
иных языковых единиц художественной речи, их изобразительно-выразительные
возможности;
• средний уровень (дидактического синтеза) реализуется в системе уроков развития речи: от наблюдения за языковыми средствами, изучения их стилистической
роли в образцовых художественных текстах школьники переходят к созданию
собственных текстов (сочинений и изложений), учатся использовать полученные
знания в самостоятельной текстовой деятельности;
• высший уровень интеграции характерен для дисциплины «Русская словесность»: художественный текст здесь не только дидактическое средство, но и
непосредственный объект изучения (этот предмет в Украине не преподается).
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Треть дидактических текстов в школьных учебниках русского языка являет собой
образцовые произведения русской классической литературы. В роли метатекста, соединяющего ДТ с УТ учащегося, выступают задания к упражнениям. Элементарный
уровень интеграции проявляется в заданиях найти в связном тексте изучаемые лингвистические явления, определить его тему и основную мысль, средства выражения
авторской позиции и т. д.: Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Анчар». Определите его тему и основную мысль. Выпишите из текста старославянизмы. Назовите
признаки их старославянского происхождения. Какой стиль придают стихотворению эти слова? Сделайте синтаксический разбор первого предложения [1]. Средний
уровень интеграции осуществляется в упражнениях по развитию речи: авторы учат
школьников создавать свой текст: первичный (сочинение) или вторичный (изложения
разных видов). В учебниках Е.И. Быковой для этого существует особый раздел «Общение и речь. Текст. Стили и типы речи». В книгах других авторов каждый раздел
имеет свою рубрику, связанную с развитием связной речи, например: «Письменное
изложение художественного текста с элементами описания» (Г.А. Михайловская) или
«Выборочное изложение текста повествовательного характера с элементами описания
природы» (Е.В. Малыхина).
Интеграция лингвистических и литературоведческих дисциплин осуществляется
с целью расширения филологических знаний учащихся: а) формирования смежных
понятий (антонимы – антитеза – прием контраста; лексическое значение слова – переносное значение слова – эпитет, метафора и др.); б) изучения изобразительных возможностей единиц всех уровней языковой системы в тексте (например, звуки речи
– звукопись: приемы аллитерации, ассонанса, использование частей речи, передающих звуки живой и неживой природы и деятельности человека; значимые части слова
– морфемный повтор, слова с суффиксами оценки, индивидуально-авторские слова;
лексические единицы с точки зрения их значения, происхождения, принадлежности к
активному или пассивному словоупотреблению, изобразительных возможностей; имя
прилагательное в роли эпитета, использование форм времени глагола в переносном
значении и др.).
Часто интегрируются учебный текст и изобразительное искусство.
Интеграция русского и украинского языков осуществляется и в текстах учебников,
и на уроках эпизодически и непоследовательно. Как правило, она ограничивается заданиями на сопоставление некоторых грамматических явлений при переводе.
Помимо межпредметной, в УПД наблюдается и внутрипредметная интеграция. В
учебные тексты включаются этимологические справки, словарные статьи, тексты из
научно-популярных лингвистических источников, дополняющие теоретический материал параграфа.
Школьный учебник не может реализовать всех возможностей внутри- и межпредметной интеграции текстов. На уроках русского языка их значительно больше. Интеграция может осуществляться как «погружение», когда один и тот же объект одновременно изучается на уроках по разным предметам. Правда, в условиях Украины такое
«погружение» маловероятно, т. к. школ с русским языком обучения осталось очень
мало, а значит – мало возможностей подобного типа интеграции.
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Еще один вид интеграции реализуется в системе так называемого ноосферного образования, которое позволяет осуществлять воспитание человека, мыслящего системно, интегрально, образно, логично, ‑ человека с развитым воображением, сочетающего
рациональное и поэтичное (т. е. подлинного ученого). Эта задача решается с помощью
эпистем (проблемно-познавательных тем), содержащих в свернутом виде огромную
негомогенную информацию об объекте. В качестве опорных эпистем предлагаются
следующие: вода, воздух, земля, огонь, город, война, болезни, организм; любовь, Бог,
вера; изменение, взаимосвязь, разнообразие. Эти эпистемы охватывают весь ареал проблематики, связанной с суперэпистемой Человек, раскрытие которой и станет содержанием образования ХХI века – ноосферного образования. Эпистемический подход к
получению знания позволяет ученику, в равной мере интенсивно используя правое и
левое полушария, синтезировать логическое и образное в целостное единство развернутой эпистемы.
В Украине больший потенциал есть у так называемых интегрированных уроков.
Это, во-первых, уроки развития речи (подготовки к написанию сочинений и изложений
на основе произведений литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и
пр.). Во-вторых, это уроки формирования общенаучных, общепредметных и тематических понятий (например, «звук» речи на уроках русского языка и физики). Нередко
такие занятия проводятся нестандартно. Например, развитие связной речи (описание
внешности, скульптуры, местности и пр.) может проходить как урок-экскурсия, урокмузейная лекция, урок-вернисаж и пр. Это накладывает отпечаток и на выбор жанра
метатекста учителя, и жанра учебного текста учащегося.
Таким образом, интеграция в УПД – это последовательный перевод сообщения с
одного учебного языка на другой, соединение различных по своей языковой организации текстов, в процессе чего в сознании ученика происходит формирование понятий,
рождение личностных и культурных смыслов. Мыслительный процесс учащегося осуществляется в системе двойного кодирования: вначале информация в тексте оформляется по одним правилам, перекодируется и представляется уже в другом (новом)
тексте.
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Современное содержание обучениЯ языку и
процесс обогащения словарного состава
школьников

Теоретически обосновывается комплексная методика обогащения словарного запаса учащихся V – VIII классов в процессе изучения всех разделов школьного курса
белорусского языка с учетом реализации внутрипредметных связей. Определяется
новое лингвистическое содержание в каждом разделе школьного курса белорусского языка для обогащения словаря учащихся V – VIII классов. Формулируются новые
методические принципы, которые определяют работу по обогащению словаря учащихся: 1) обогащение словаря учащихся на основе осмысления семантики, грамматической оформленности слов; 2) обогащение словаря учащихся на основе выявления лексических, лексико-грамматических системных связей и сочетаемости слов;
3) обогащение словаря учащихся на основе функционирования слова в речи (текстах
определенных типов, стилей). Представляется система вербально-семантических,
тезаурусных и прагматических словарных упражнений.
Ключевые слова: комплексная методика, обогащение словаря, внутрипредметные
связи, словарный запас, принцип семантизации и грамматической оформленности,
принцип осмысления языковых системных связей и сочетаемости, принцип функционирования слова в речи, система упражнений, вербально-семантический, тезаурусный, прагматический уровни обогащения словаря.
Обогащение словарного запаса школьников – одна из важнейших задач обучения языку, от решения которой зависит уровень речевой культуры учеников. Концепция языкового образования в средних общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь и разработанная на ее основе программа по белорусскому языку
ориентируют на формирование речевой культуры школьников, овладение знаниями и
практическими умениями, обеспечивающими эффективную речевую деятельность в
типичных ситуациях коммуникации. Однако в последние годы отмечается влияние на
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речевую практику ненормированной разговорной лексики, просторечий, жаргонизмов, заимствованных слов. Кроме того, школьники с достаточно высоким уровнем
лингвистических знаний сталкиваются со сложностями при создании высказываний.
Это объясняется в первую очередь отсутствием у них надлежащего словарного запаса для использования в различных видах речевой деятельности.
В методической науке 70-х годов ХХ столетия обогащение словарного запаса
школьников рассматривалось как словарная работа, проводимая исключительно на
практической основе при подготовке к написанию сочинений и пересказов [1; 2; 3].
В 70 – 80 годы в связи со включением в программы по белорусскому и русскому
языкам для изучения в пятом классе нового раздела «Лексика. Фразеология» работа
по обогащению словарного запаса школьников расширилась за счет теоретической
основы – усвоения школьниками системных связей лексико-семантического уровня: тематических групп слов, синонимических рядов, антонимических пар [4; 5; 6].
Основными методическими принципами изучения лексики, а значит, и обогащения
словарного запаса были обозначены следующие: экстралингвистический (основанный
на сопоставлении лексемы и реалии), лексико-грамматический (основанный на обязательной грамматической оформленности лексемы), нормативно-стилистический
(основанный на нормативном и адекватном употреблении лексемы в тексте определенного стиля). Практическая работа по обогащению словарного запаса учащихся
состояла из лексических и словарных упражнений. Лексические упражнения содействовали овладению лексической и фразеологической теории, словарные (определение семантики слов; подбор синонимов, антонимов; подбор тематической группы
слов; составление словосочетаний, предложений со словами) – обогащению словарного запаса школьников.
Однако слово является объектом изучения в каждом разделе школьного курса белорусского языка, потому и работа по обогащению словарного запаса школьников закономерно должна проводится на основе внутрипредметных связей, существующих
между единицами всех уровней языковой системы.
Вместе с тем начиная с 90-х годов ХХ столетия объектами языкового образования в средних общеобразовательных учреждениях становятся язык и речь: в процессе усвоения знаний о системе языка и функционирования языковых единиц в речи
(языковое направление) ученики овладевают речеведческой теорией, способами передачи мыслей языковыми средствами в различных видах речевой деятельности в соответствии с целями и задачами общения (речевое и коммуникативное направления).
Каждое направление имеет свою систему понятий, формирующих языковую, речевую и коммуникативную компетенцию, и потому эти понятия должны составлять
современную теоретическую основу обогащения словарного запаса школьников при
изучении всех разделов курса белорусского языка.
Современное содержание обучения языку и речи требует разработки концептуально новой комплексной методики обогащения словарного запаса, основанной на
единстве цели, направлений, подходов, принципов, содержания, средств овладения
учениками комплексом языковых знаний и умений, необходимых для использования
в устных и письменных высказываниях [7].
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Теоретические основы комплексной методики обогащения словарного запаса учеников – это а) лингвистические основы: фонетико-орфоэпические понятия;
понятия лексикологии, отражающие различные подходы к характеристике слова
как элемента лексической системы (семантический, функциональный, генетический); лексико-грамматические понятия – ресурсы внутрипредметных связей между разделами «Лексика. Фразеология», «Структура слова. Словообразование и
орфография», «Морфология и орфография» (многозначные, синонимические, антонимические, омонимические морфемы и грамматические формы); морфемикословообразовательные понятия; морфологические понятия; коммуникативно-речевые
понятия; б) выразительные средства языка (лексические: синонимы, антонимы,
омонимы, лексико-семантические, тематические группы слов, слова и выражения
в переносном значении – аллегория, гипербола, метафора, эпитет и др.; лексикостилистические: стилистически окрашенная лексика, экспрессивная и функциональная; лексико-грамматические: синонимические, антонимические, омонимические
морфемы, словоформы и др.); в) психологические факторы (мотив, речевая интенция, внешняя речь, внутреннее программирование, лексическое развитие, грамматическое конструирование). Речевая интенция как компонент создания высказывания
состоит из внутреннего программирования, лексического развития, грамматического
конструирования. Лексическое развитие обеспечивает механизм выбора слов и механизм конструирования высказывания. С помощью механизма выбора слов осуществляется поиск необходимого слова в памяти говорящего. Поиск основан на семантических и грамматических связях слова, его фонетическом оформлении и частотности
употребления в речи.
Основными подходами, определяющими теоретическую и методическую основы
обогащения словарного запаса учеников, являются системно-функциональный,
обеспечивающий усвоение языковых понятий, и коммуникативно-деятельностный,
помогающий усвоить речевые понятия, создать самостоятельные высказывания
разных типов, стилей и жанров. На основе этих подходов можно сформулировать
принципы обогащения словарного запаса учащихся: постижения семантики и грамматической оформленности; системных связей лексико-семантического, лексикограмматического уровней; лексической и лексико-грамматической сочетаемости;
функционирования слов в речи), осуществимых при условии изучения белорусского
языка с учетом внутрипредметных связей между разделами «Лексика. Фразеология»,
«Структура слова. Словообразование и орфография», «Морфология и орфография»
на уровне многозначности, синонимии, антонимии, омонимии морфем, грамматических форм.
Методическую основу обогащения словарного запаса учеников составляет разработанная система вербально-семантических, тезаурусных, прагматических упражнений, направленных на формирование языковой, речевой, коммуникативной компетенции и умений осмысленно использовать выразительные
лексические, лексико-стилистические, лексико-грамматические средства языка.
Вербально-семантические упражнения направлены на определение семантики слов;
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овладение языковыми и речевыми понятиями (звонкий / глухой звук, шипящий /
свистящий звук, синонимы, омонимы, морфема, корень, суффикс, имя существительное, нарицательное существительное, качественное прилагательное, тип текста
и др.). Тезаурусные упражнения направлены на обучение практическому использованию языковых и коммуникативно-речевых понятий на всех уровнях школьного
курса языка для создания связных высказываний (создание синонимических рядов,
антонимических пар, лексико-семантических, лексико-грамматических и тематических групп слов; осмысление системных связей лексико-семантического, лексикограмматического уровней; употребление слов в словосочетаниях, предложениях).
Прагматические упражнения направлены на обеспечение коммуникативных потребностей школьников: составление со словами текстов различных типов, стилей; описание речевой ситуации; отбор соответствующей лексики, языковых средст���������
в для речевой ситуации; сравнительный анализ языковых отличий речевых ситуаций, типов
и стилей речи.
Материалом для упражнений вербально-семантического уровня являются синонимы, антонимы, омонимы, однокоренные слова, части речи и др., иллюстрационный
языковой материал при изучении этих понятий. Материалом для упражнений тезаурусного уровня служат системные лексико-семантические, лексико-тематические,
лексико-грамматические группы слов, пазволяющие произвести отбор для высказывания определенного типа, стиля соответствующую лексику. Материалом для
упражнений прагматического характера служат функционирующие в речи слова,
соответствующие лексические, лексико-грамматические, лексико-стилистические
средства языка, опирающиеся на языковые знания школьников, приобретенные в
процессе изучения школьного курса белорусского языка и направленные на формирование индивидуально-контекстуальных умений выявления функции слова в
тексте, целенаправленного употребления слова в соответствии с типом, стилем,
жанром речи [8; 9].
І. Упражнения вербально-семантического уровня:
1) на овладение языковыми и речевыми понятиями. Обобщенные формулировки
могут быть следующими: правильно произнесите, найдите, подчеркните, определите, выпишите, выберите правильный ответ и др.;
2) на усвоение формулировок языковых и речевых понятий: ответьте на вопросы,
вспомните, дайте определение, продолжите и др.;
3) на формирование аналитико-синтетических языковых и речевых умений: охарактеризуйте, опишите, сформулируйте, составьте схемы, проанализируйте, объясните, докажите и др.
ІІ. Упражнения тезаурусного уровня:
1) на выявление системных связей лексико-семантического, лексикограмматического уровней. Например:
Является ли слово многозначным? Можно ли пообобрать к слову синонимы, антонимы?
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2) на подбор и группировку слов на определенную тему (составление тематических, лексико-грамматических и лексико-стилистических групп слов). Например:
Составьте лексико-грамматическую группу слов – качественных прилагательных
для описания одежды, определения его цвета; запишите слова, характерные для профессии врача; составьте группу слов на тему «Белорусская природа», используя при
этом качественные прилагательные;
3) на определение валентностных возможностей слова. Например:
С какими словами сочетаются некоторые предлоги?
4) на составление словосочетаний и предложений:
Составьте предложения со словами-синонимами, определите семантические оттенки слов-синонимов.
4) на анализ лексических, лексико-стилистических, лексико-грамматических
средств выразительности текста;
5) на редактирование текста, исправление речевых ошибок.
ІІІ. Упражнения прагматического уровня:
1) определение особенностей употребления слова в определенной речевой ситуации, в тексте определенного стиля, типа;
2) целенаправленный выбор слова для контекста;
3) сравнение речевых ситуаций, определение языковых отличий;
4) создание образного, эмоционального, метафорического высказывания.
Вербально-семантические, тезаурусные, прагматические словарные упражнения
предшествуют заданиям, направленным на создание высказывания, и опираются на
теоретические знания учеников, приобретенные в процессе изучения языковой и речевой теории школьного курса языка.
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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ МНОГОЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ И
ПУТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья посвящена весьма актуальной проблеме обучения второму иностранному языку как лингвистической специальности. Описываются наиболее общие особенности обучения немецкому языку, изучаемому на базе английского. Приводятся
аргументы, что обучение второму иностранному языку не должно строиться точно так, как первому.
Ключевые слова: поликультурная компетенция, обучение второму иностранному
языку, немецкий язык на базе английского
This article is devoted to an up-to-date problem of teaching the second foreign
language as a linguistic specialty. The most common peculiarities of teaching German
language on the basis of English are described here. The arguments are being adduced
that the teaching of the second foreign language should not be based on the principles of
teaching the first foreign language.
Key words: teaching the second foreign language, German language on the basis of
English
На специфику обучения второму иностранному языку в нашей стране неизбежно
оказывает влияние настоящая модернизация образования и внедрение компетентностного подхода к профессиональному обучению.
Причем одной из ведущих компетенций признается коммуникативная, которая
обозначается современными методистами как «…способность организовывать свое
речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения» [1: 43]. К данному понятию примыкает понятие межкультурной компетенции, которое «связано с осмыс© Дубицкая Е.Н., 2009
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лением картины мира иной социокультуры, познанием смысловых ориентиров другого лингвоэтносоциума, умением видеть сходства и различия между общающимися
культурами и применять их в контексте межкультурного общения» [2: 74].
Таким образом, к моменту начала изучения второго иностранного языка как лингвистической специальности на факультете иностранных языков каждого студента
можно охарактеризовать как личность, обладающую «многоязычной или поликультурной компетенцией, иными словами, межкультурной компетенцией, сформированной, как правило, на базе более чем двух языков и культур: родной и иностранной»
[2: 75]. Это значит, что студенты, владеющие свободно родным языком (русским) и
на высоком коммуникативном уровне первым иностранным языком (английским),
могут в соответствии с необходимостью использовать уже имеющиеся у них языковые и поликультурные познания. Данный опыт следует учитывать и привлекать для
успешного овладения вторым иностранным языком (немецким).
В лингвистическом плане, у студента, который уже научился правильно работать
над первым иностранным языком «вырабатывается определенный подход к явлениям
другого иностранного языка, основой которого является обобщенный языковой опыт
изучения предыдущего иностранного языка»; к примеру, ему известно, что «на ошибках можно учиться, и он не теряет времени на рассуждения о том, что иностранный
язык «странный» и «непонятный»; «он, вероятно, знает свои слабые места, а иногда
и как их устранить» [3: 54]. То есть студентам уже знакомо состояние, когда для выражения своих мыслей они не располагают достаточными языковыми средствами.
Исходя из опыта изучения первого иностранного языка, данная ситуация вводит их
лишь только во временное замешательство, так как благодаря приобретенным знаниям и умениям студенты с большой долей вероятности научились распознавать и
уверенно справляться с данными трудностями.
Кроме этого Барсук Р. Ю. отмечает, что у обучаемых, имеющих богатый лингвистический опыт в изучении двух языков, «в определенной степени, уже выработано
умение переключаться с одной системы языка на другую» [3: 54].
Положительно сказывается на изучении второго иностранного языка и тот факт,
что в ходе изучения первого иностранного языка развивались и совершенствовались
такие важные для овладения любым языком психические функции, как мышление
и память. К тому же, студенты, владеющие первым иностранным языком, обладают
опытом эффективного сочетания теоретического знания и практического применения, что значительно сокращает путь к овладению закономерностями функционирования элементов второго иностранного языка.
Так студенты, изучающие второй иностранный язык, ведут себя по отношении
к предложенному тексту для чтения намного увереннее, чем те, кто изучает первый
иностранный язык. Чтобы ускорить и облегчить понимание, они пытаются отыскать
знакомые грамматические структуры и лексические единицы, применить языковую
догадку к незнакомым явлениям и стараются понять не отдельные элементы, а ключевые моменты, основную мысль текста.
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Необходимо выделить и то обстоятельство, что студенты, изучающие второй иностранный язык, уже имеют развитую на довольно высоком уровне языковую и культурную толерантность. Это обстоятельство в значительной мере способно облегчить
процесс разъяснения различных лингвистических и культурных особенностей изучаемого иностранного языка [3: 55].
Таким образом, студенты, начинающие изучать второй иностранный язык, намного
опытнее и компетентнее тех, кто начинает овладевать первым иностранным языком.
Это касается не только обстоятельств, связанных с языком и культурой, но и общих
характеристик личности, будь то жизненный опыт, уровень интеллектуального развития, способность к самоанализу, определение наиболее эффективного субъективного
способа усвоения знаний, в том числе связанных с иностранным языком.
Так, например, схематически факторы, влияющие на овладение вторым иностранным языком (L3), Б. Хуфайзен изображает следующим образом:

называя при этом, для сравнения, факторы, влияющие на овладение родного языка
(L1) и первого иностранного (L2):

[4: 649]
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Отсюда понятно, что факторы, влияющие на изучение второго иностранного
языка, меняются, не только количественно, но и качественно. Присутствуют знания,
связанные с первым иностранным языком, а также особый опыт и стратегия по его
изучению, который едва ли может сравниться как с опытом учения, так и жизненным
опытом в целом.
Однако при обучении второму иностранному языку следует рассчитывать не
только на положительный перенос навыков и умений, но и принимать во внимание,
возникающие у владеющих двумя и более языками, явления интерференции.
К примеру, Э. Хауген определяет интерференцию как «случаи отклонения от
норм данного языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате их
знакомства с двумя или несколькими языками» [5: 23]. Причем нарушение нормы
происходит на всех уровнях языковой структуры от фонетики до синтаксиса.
Выявление и устранение проблем, возникающих в условиях интерферирующего
влияния контактирующих языков, является одной из основных задач методики преподавания второго иностранного языка. Необходимо отметить, что каждую из возникающих проблем следует рассматривать только раздельно, т. е. в связи с каждым
из видов речевой деятельности.
Так, на основании проведенного анализа, так называемых «типичных ошибок»
студентов из собственного опыта, а также примеров, приведенных в литературе [6;
7], следует ожидать интерферирующего влияния английского языка на немецкий
язык:
а) в области орфографии. Здесь специальной тренировки требуют:
– написание существительных с заглавной буквы,
– правописание sch (fresh – frisch, ship – Schuhe и др.),
– правописание немецких сложных существительных, которые студенты попривычке из английского пишут раздельно (англ. summer evening – *Sommer Abend),
– использование апострофа (Anne´s car – Annes Auto).
б) в области фонетики. Особое внимание необходимо:
– произношению немецких звонких согласных на конце слова (Band, blieb, Rand
и др.),
– произношению немецких звонких согласных, если они следуют за глухими (Wer
ist dort? Wie heißt der Schüler?),
– ударению в словах, которые внешне похожи в обоих языках (monologue – der
Monolog, discussion – die Diskussion, scandal – der Skandal),
– некоторым фонемам (cigarette [si-] – Zigarette [tsi-]),
– мелодике предложения и интонации;
в) в области грамматики.
– Порядок слов в простом повествовательном предложении, которое начинается
с обстоятельства. (англ. On Mondae she has a seminar in grammar. – нем. Am Montag
hat sie ein Seminar in Grammatik.)
– Использование немецкой системы падежей.
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– Использование немецких артиклей. Хотя, здесь, ввиду присутствия данного
грамматического явления в английском языке, следовало бы ожидать положительного переноса на немецкий язык. Тем не менее, и в этом разделе студенты сталкиваются
с определенными трудностями, решить которые поможет специальная тренировка.
г) в области лексики.
– С самых первых занятий по второму иностранному языку необходимо указывать
на наличие в немецком и английском языках целого пласта лексики с похожим написанием, но совершенно отличным значением (stay – stehen, become – bekommen, also
– also), на, так называемые, ´ложные друзья переводчика´ (false friends). Это поможет
избежать ошибок по неправильному употреблению немецкой лексики в контексте.
Таким образом, названные языковые явления требуют специального внимания
преподавателя на занятии по немецкому языку как второму иностранному. При этом
не стоит ограничиваться лишь только интерферирующим влиянием контактирующих
языков, а принимать во внимание и положительный перенос различных явлений из
уже знакомого (английского) на изучаемый (немецкий) язык.
Следовательно, особо тщательных и обоснованных размышлений и соответствующих выводов для практического преподавания второго иностранного языка, что может послужить материалом для последующих исследований, требуют те обстоятельства, в каких ситуациях и при каких условиях следует привлекать английский язык во
вспомогательных, контрастивных целях, либо в качестве своеобразного «мостика»,
ведущего к немецкому языку, а в каких случаях во избежание ошибок необходимо
предупредить, а то и вовсе исключить использование английского языка.
Подводя итог вышесказанному, однозначно имеет смысл, четко разграничивать
формы и способы обучения второму иностранному языку, от тех, которые используются для первого иностранного языка. С овладением первым иностранным языком
закладывается своеобразный фундамент многоязычия личности, что оказывает значительное влияние на изучение второго иностранного языка, а также на становление
коммуникативной и межкультурной компетенции каждого студента.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ
ВЗРОСЛЫХ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии способствует
формированию языковой личности, обл адающей способностью к иноязычному общению с представителями других культур. Лингвострановедческие знания, которыми
овладевает взрослый обучаемый при изучении иностранных языков, являются
предпосылкой и гарантией его будущей успешной межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: язык и культура, иностранный язык, социокультурный подход,
межкультурная компетенция, лингвострановедение.
Teaching a foreign language with regard of linguistic cultural studies promotes
the formation of a linguistic personality having an ability to communicate with the
representatives of other cultures using the foreign language. The knowledge of linguistic
and cultural background, which a learner has to acquire, is a precondition and a guarantee
of his future success in intercultural communication.
Key words: language and culture, foreign language, socio-cultural approach, intercultural
competence, linguistic cultural studies.
В последние годы отмечается достаточно устойчивый интерес к исследованию
культурно-национальных особенностей различных сфер человеческой деятельности, отраженных в языке определенного народа. Подобного рода исс ледования проводятся в рамках более общей проблемы – взаимосвязи языка и культуры. Взгляды
на соотношение данных феноменов различны. Есть мнение, что язык практически
не влияет на культуру, а лишь отображает ее как явление действительности. Существует прямо противоположная точка зрения: язык и культура не просто взаимосвязаны, но культура, по существу, детерминирована языком. И если явления
© Дементьева Т.Г., 2009
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окружающего мира отражаются каждым языком присущим только ему способом,
то и сами языки различаются своими языковыми картинами мира, обусловленными наличием уникальных духовных и культурных черт соответствующих языковых
коллективов [1: 4–5].
Культура – объективно существующее, субъективное по своему характеру явление. Связь языка и культуры носит релятивный характер. Культура формирует языковую картину мира ее носителя и репрезентируется в структуре соответствующего
языка, во-первых, в его лексических и грамматических единицах, а во-вторых, в моделях речевой деятельности. Культурный компонент значения языковых единиц отсылает к системе ценностей соответствующей культуры. Поскольку влияние родного
языка и репрезентированных в нем культурных ценностей на человека велико, перенос «родных» культурных представлений на общение на иностранном языке неизбежен. Методика обучения иностранным языкам ставит своей целью формирование
языковой личности, обладающей знаниями о картине мира и системе обусловливающих ее ценностей, представленной в изучаемом языке [2: 146–147]. Для формирования представлений о культурных ценностях, отражаемых в структуре и функционировании иностранного языка, необходимо его культурно связанное описание, т. е.
лингвокультурология, существование и развитие которой необходимо для решения
методических задач.
Современное состояние системы образования характеризуется поиском и утверждением новых подходов к обучению иностранным языкам, где на смену целям формирования навыков и умений, необходимых преимущественно для учебной коммуникации (созданию продукта – образцовой учебной речи на иностранном языке),
приходит задача подготовки к реальному общению с представителями других культур в бытовой и профессиональной сфере. Собственно целью обучения иностранным
языкам становится формирование языковой личности, обладающей способностью к
иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур. Только такая личность может
обеспечить эффективное общение. Критерием эффективности непосредственного
общения является его продуктивность, возможность достижения взаимовыгодных
результатов [2: 3]. Условием достижения последних возможно лишь с учетом культурного компонента, который в отличие от собственно лингвистического, у каждого
из участников общения, принадлежащих к различным культурам, является своим.
Общение на иностранном языке является как межличностным, так и
межкультурным. Однако потребность в межкультурной компетенции зависит от мотивации обучаемых, которая меняется в зависимости от уровня образования и возраста, предполагающих разный жизненный и профессиональный опыт. Наиболее
мотивированы взрослые, для которых включение социокультурных знаний в обучение иностранному языку дает возможность снизить риск непонимания собеседников,
принадлежащих разным культурам.
Обучение социокультурной компетенции слушателей отделения французского
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та иностранных языкам по переподготовке руководящих работников и специалистов
отраслей экономики и социальных сфер Республики Беларусь ИПКиПК УО «Минский государственный лингвистический университет» проходит на протяжении всего
курса обучения. Этому способствует коммуникативная методика, ситуативность и
проблемность обучения. «Теория коммуникации убеждает нас в том, что недостаточно знать язык, систему языка, правила функционирования языкового кода. Чтобы общаться, надо знать, как пользоваться языком в определенном контексте, т.е. выучить
язык означает сегодня овладеть речевым и неречевым поведением в естественных
ситуациях» [3: 170].
Обучение специалистов нацелено на овладение иностранным языком (иногда несколькими) как средством общения в профессиональной деятельности. Целью обучения взрослых учащихся на базовом двухгодичном модуле является формирование
основ лингвистической компетенции (1-й год обучения и коммуникативной социокультурной компетенции (2-й год обучения).
Преодоление межкультурных и коммуникативных барьеров в процессе изучения
иностранного языка достигается с помощью лингвострановедческого насыщения
учебного процесса. Обучение иностранному языку с позиции лингвострановедения
обеспечивает усвоение обучаемыми образцов речевого поведения, а также повышает
мотивацию изучения иностранного языка, пробуждает у обучаемых интерес и развивает творческие способности. Опыт работы со взрослыми обучаемыми показывает,
что они с интересом относятся к истории, культуре, искусству, нравам и обычаям,
традициям, укладу повседневной жизни другого народа, его взглядам на жизнь,
то есть по всему тому, что связано со страной изучаемого языка. Однако, имидж
иноязычной культуры, созданный под воздействием общества (СМИ, телевидение
и т.д.) иногда сильно отличается от оригинала. В связи с этим возникает необходимость усиления лингвострановедческого компонента при обучении специалистов
иностранным языкам.
Обогатив себя базовыми знаниями по фонетике, лексике и грамматике французского языка, полученными на 1-ом году обучения, слушатели 2-го года обучения отделения французского языка готовы к получению новых знаний в различных сферах
деятельности французов и франкоговорящих в других странах. Обучение межкультурной компетенции проходит на уроках страноведения. Иностранный язык является
для взрослых обучаемых источником получения новой информации в сфере профессиональной деятельности, средством общения с представителями различных стран,
возможностью комфортно ощущать себя в условиях интернационализации общественной жизни, причем реализация полученных знаний осуществляется уже в процессе обучения или планируется в ближайшем будущем. Исходя из этого целью 2-го
года обучения является овладение навыком ведения дискуссий по тематике, определенной сферой социально-познавательного и профессионально-делового общения.
Это фактически свободное владение иностранным языком в рамках определенной
тематики.
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При использовании языка важно иметь в виду и правила речевого поведения,
которые связаны с установившимися в каждом обществе неписаными законами ситуативного применения языковых единиц.
Правила речевого поведения связываются с речевым этикетом – национально
специфичными и социально закрепленными стереотипами общения, позволяющими
выбрать те или иные формы общения, уместные в данной ситуации приветствия и
прощания, извинения и благодарности, поздравления и пожелания, разного рода проявления вежливого, доброжелательного отношения к собеседнику. Такой выбор наиболее уместного стереотипа определяется социальным статусом и социальной ролью говорящего и его партнера, применением соответствующего официальному или
неофициальному общению регистра языковых средств, личностными отношениями
коммуникантов и другими факторами [4].
Речевой этикет проявляется в речи, в тексте общения на всем его протяжении. Он
проявляется в самых частотных обиходных ситуациях, на самых различных стадиях
общения. Обучение этикетному общению проходит на базе французского учебника
А. Шамберлена «'Практический гид коммуникации» [5] и учебно-методического пособия Т.Г. Дементьевой «Речевой акт в упражнениях и диалогах» [6].
У взрослых обучаемых есть необходимость не только в приобретении нужных
для межкультурной компетенции знаний, умений правильно сказать, выразить свою
мысль в той или иной ситуации, но и в обучении «умению жить». Этот термин
охватывает совокупность социальных и антропологических фактов, которые составляют оригинальность культуры. Умение жить, или умение вести себя подразумевает знания (обычаев, традиций), отношения (сознательная готовность следовать
обычаям) и поступки (реальные действия).
Говоря об обучении межкультурной компетенции, нельзя не сказать об использовании видеофильмов в учебном процессе. Помимо того, что видеофильм представляет собой практически единственный источник звучащей речи носителей языка,
представленной в реальной ситуации речевого и неречевого поведения участников
общения, он является богатейшим источником знаний о культуре речи и поведения
носителей языка.
Лингвострановедческие знания, которыми овладевает взрослый обучаемый при
изучении иностранных языков, являются предпосылкой и гарантией его будущей
успешной межкультурной коммуникации.
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