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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 81’373

Качур М.С.
(Мозырь, Беларусь)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ
В статье на материале фразеологических единиц с компонентом цвета английского, немецкого, русского и белорусского языков рассматривается взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов вторичной номинации. Оно проявляется в роли психологических, физиологических, природных, символических, культурных
и лингво-социальных факторов колористической категоризации явлений окружающей
действительности в семантических преобразованиях цветонаименований в структуре
фразеологического значения.
Ключевые слова: фразеологические единицы, лингвистические и экстралингвистические факторы, вторичная номинация, цветонаименования.
The article deals with the phraseological units with a colour component of English,
German, Russian and Belarusian languages. On this material the linguistic and extralinguistic
factors of the second nomination are observed. The interconnections between mentioned factors
reveal themselves in psychological, physiological, natural, symbolic, cultural and linguisticsocial role of colorful categorization of the surrounding world phenomena in semantic relations
of the colour names in the structure of the phraseological units.
Key words: phraseological units, linguistic and extralinguistic factors, second nomination,
colour names
В рамках когнитивной лингвистики, изучающей когнитивные структуры средствами языка, актуальным представляется рассмотрение взаимодействия лингвистических
и экстралингвистических факторов в процессах номинации. Под экстралингвистическими знаниями мы понимаем когнитивный план содержания информации, противоставляя
его лингвистическому. Лингвистический анализ выступает как средство, метод доступа
к когнитивным структурам в сознании человека. Взаимодействие проявляется в роли
когнитивных феноменов, таких как концепт и концептуализация, система категорий и
категоризация, структура представления знаний, лексикон в языковых преобразованиях
и в самом факте наличия языка, как средства хранения и упорядочения информации.
В свою очередь для распознавания глубинных процессов означивания актуальной
является задача выявления механизмов вторичной номинации, так как на современном
этапе развития языков первичная номинация применяется крайне редко и общество в
своей номинативной деятельности, сообразуясь со смысловым заданием, использует уже
существующие знаки и правила их комбинирования [1]. В этом плане особенно важно
изучение на материале различных языков процессов фразообразования, т.е. исследование
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образования фразеологизмов, составляющих значительный разряд единиц вторичной
номинации, в частности косвенной номинации. Однако ввиду необъятности фразеологического фонда круг наших интересов сузился до переосмысленных значений цветонаименований в структуре фразеологического значения. Использование материала
цветонаименований продиктовано задачей изучения особенностей соотношения языка
и экстралингвистической реальности, что позволяет, с одной стороны, ставить вопросы
о механизме репрезентации цвета в сознании человека, а с другой – исследовать влияние экстралингвистических факторов на развитие языка. Вследствие чего материалом
исследования послужили фразеологические единицы с компонентом цвета (ФЕКЦ) английского, немецкого, русского и белорусского языков, полученные методом сплошной
выборки из фразеологических и толковых словарей.
В современных исследованиях отмечается, что отличительной чертой когнитивного
подхода к языку стало понимание языка как небольшой части «того целостного явления,
которое мы стремимся познать, и что для его познания необходимо привлечение понятий
не только памяти, физиологических, психологических, психофизиологических свойств
человека, но и знаний о мире, социального контекста высказываний, способов взаимодействия и организации всех типов знаний, а также всей деятельности человека» [2: 92].
В семантическом пространстве языка представлена значительная часть концептосферы народа, что и делает его предметом изучения когнитивной лингвистики. По отношениям между значениями в семантическом пространстве языка можно судить об отношениях концептов в национальной концептосфере, получать сведения о некоторых
особенностях когнитивной деятельности человека, конкретизировать содержание и
структуры знаний, находящихся в концептосфере людей. Наукой установлено, что семантика языка – это не набор, не инвентарь семем, а сложная их система, образованная пересечениями и переплетениями многочисленных и разнообразных структурных
объединений и групп, которые объединены в цепочки, циклы, «ветвятся как деревья»,
образуют поля с центром и периферией и т.п. [3; 4; 5]. Эти отношения отражают отношения концептов в концептосфере.
Именно потому, что процесс вторичной номинации совмещает в себе абстрактное и
конкретное, логические сущности разных порядков и синтезирует такого рода сведения
в новые концепты, он может рассматриваться как механизм, который приводит во взаимодействие и познавательные процессы, и эмпирический опыт, и культурное достояние
коллектива, и его языковую компетенцию, чтобы отобразить в языковой форме чувственно воспринимаемые объекты и сделать наглядной невидимую картину мира – создать ее
языковую картину, воспринимаемую за счет вербально-образных ассоциаций. Поэтому
взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов рассматривается
нами с позиций взаимодействия языка и мышления, с точки зрения когнитивно отраженных закономерностей формирования вторичных наименований, что позволяет изучать
содержательные отношения цветонаименований, участвующих в процессах вторичной
номинации в составе фразеологических единиц с позиций изучения механизмов переработки сознанием человека всей воспринимаемой информации об окружающем мире,
с точки зрения анализа когнитивной сущности вторичных наименований и способа концептуальной организации.
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Лингвистическими факторами вторичной номинации фразеологических единиц с
компонентом цвета являются типы их семантических преобразований. В основе любого типа вторичной номинации цветонаименований лежит признак, актуализирующийся
в переосмысленном значении фразеологической единицы. Признак (внутренняя форма
наименования) выступает в качестве исходной точки в акте наименования. Огромное
значение имеет проблема выбора признака. Он (выбор) зависит от конкретных практических условий. Интерпретация признака цветонаименования, положенного в основу переосмысления, в соотношении с конкретными представлениями об источнике фразеологической номинации (буквальное значение ФЕ), ложится в основу выявления конкретных
знаний о предметах, явлениях и событиях, послуживших источником для соответствующих образных обобщений, и представляет собой выявление экстралингвистических
факторов вторичной номинации фразеологических единиц с компонентом цвета.
Исследование процесса формирования структур знания об окружающей действительности цвета, определение оснований опытной когниции, выявление содержательных компонентов цветовых концептов и форм их репрезентации в сознании ложится в
основу интерпретации экстралингвистических факторов.
Таким образом, механизм выявления взаимодействия лингвистических и экстралингвистических факторов вторичной номинации предполагает изучение типов семантических преобразований цветонаименований в структуре фразеологического значения,
соответственно выявление содержательных характеристик цветонаименований, которые
являются отражением содержательных компонентов цветовых концептов и знаний об
окружающем мире цвета, положенных в основу вторичной номинации. Содержательные
характеристики цветонаименований отражают отношения между предметами/явлениями реальной действительности.
На уровне вторичной номинации слово имеет «правила содержательного варьирования первичного (исходного) значения в трех полях: импликационном, гипонимическом и
симилятивном» [6: 71; см. также 7].
Импликационный тип семантического преобразования цветонаименований актуализирует в значении ФЕ интенсиональные цветовые признаки, представляя собой видовую часть (гипосему) производного значения, имплицитно индуцируя его гиперсему
(родовую часть). Например, исходное значение следующих ФЕ англ. blue coat, нем. blaue
Jungs, рус. голубые мундиры, бел. сінія мундзіры «синий мундир» составляет гипосему
«имеющий синий мундир, ливрею, форму» производного значения «солдат, моряк, полицейский, жандарм», индуцируя гиперсему «род занятий».
Гипонимический тип связи исходного и производного значений цветонаименований
отличается от импликационного ролью общей семантической части в структуре преобразования: в метонимии общая сема составляет гипосему производного значения, а при
гипонимии – гиперсему. Например: бел. цемны ды чорны – ‘темноволосый человек’ (гипосема исходного значения «оттенок черного цвета (цвета сажи, угля)» становится гиперсемой производного значения «цвет волос человека»), сравни также чорны ад загару.
В преобразовании семантических признаков цветонаименований симилятивного
характера в производном значении актуализируются периферийные (обычно) или интенсиональные (реже) признаки информационного потенциала первичного значения
7

цветонаименования, преобразованные в дифференциальные признаки (гипосема) производного значения. Гиперсемой производного значения выступает понятие о классе, в
котором выделяется подкласс, определяемый гипосемой. Например, цветонаименование
«черный» в значении ФЕ реализует разнообразные импликации из своего прямого значения: ‘принадлежащий темным силам, дьявольский’ (англ. black devil; нем. der schwarze
Mann; der schwarze Ritter – ‘злой дух-искуситель’; рус. черный шут; бел. чорны, як чорт);
‘смертельный, траурный’ (рус. черное платье; англ. black flag – ‘черный флаг, поднимаемый над тюрьмой в знак совершившейся казни’); ‘злой’ (англ. to look black – ‘выглядеть
сердитым’; нем. ein schwarzer Feind – ‘коварный, злостный, неприязненный’; рус. черные мысли; бел. чорна ў роце – ‘очень злой’); ‘плохой’ (рус. черное дело – ‘худое, подлое’;
черная душа – ‘о ком-либо как о дурном, худом, злом, бессовестном’; англ. Black (bad,
evil or guilty) conscience – ‘нечистая совесть’ нем. Ein schwarzes Herz; ein schwarzer Plan
– ‘грязный план’; бел. чорныя старонкі біяграфіі); ‘опасный’ (нем. Schwarze Ahnungen
– ‘плохое предчувствие’; ein schwarzer Feind – ‘коварный, злостный, неприязненный’;
рус. черный глаз – ‘худой, завистливый, который портит’; черный глаз опасный; бойся
черного да карего глаза); ‘грязный, неопрятный’ (рус. с черными руками, да за хлеб);
‘нелегальный, тайный’ (англ. black market – ‘черный рынок (спекулятивный рынок)’; the
black economy; рус. черная крупка – ‘порох, мак ружейный, в тайной продаже’; черная
дань; черные концы – ‘что прячут, таят’; нем. schwarz kaufen (verkaufen) – ‘купить (продать) по спекулятивной цене на черном рынке’); ‘служебный, неглавный, непарадный’
(рус. черная лестница, черный ход, черный двор, черное крыльцо) и многие другие.
Изучение содержательных отношений цветонаименований в структуре фразеологического значения, с целью выявления знаний об окружающем мире цвета, положенных в
основу вторичной номинации, позволяет говорить о следующих экстралингвистических
факторах, обуславливающих процессы вторичной номинации фразеологических единиц
с компонентом цвета: психифизиологические характеристики цветоощущения и цветовосприятия, референтно-прототипическая отнесенность цветонаименований с объектами/
предметами естественными носителями цветовых признаков, культурно-национальная
цветосимволика, лингво-социальная обусловленность.
Референтно-прототипическая отнесенность цветонаименований проявляется в актуализации в семантике цветонаименований в структуре переосмысленного значения
семантических признаков, указывающих на объекты/предметы естественные носители
цветовых признаков. Например, референтно-прототипическая отнесенность цветонаименования «черный» с землей, грязью, углем, сажей, вороном (универсального для четырех рассматриваемых языков характера); чернилами, тучей, шляпой, нефтью (у англичан);
лесом (у русских и белоруссов), видом грибов, медведем, белкой, видом дичи, хлебом,
черносливом (у русских) актуализируется в семантике следующих ФЕ: англ. (as) black as
a crow (as a raven, as a raven’s, wind, as coal, as ink) – ‘черный, как сажа, как вороново
крыло, как смоль’; black as ink; (as) black as hell (as my или your hat; as black as night, as
midnight или as pitch) – ‘совершенно темно, непроглядная тьма, тьма кромешная – хоть глаз
выколи’; (as) black as sin (as thunder или as a thunder cloud) – ‘мрачнее тучи; туча-тучей’;
the Black Country – ‘каменноугольный и металлургический районы Англии (Стаффоршир
и Йоркшир)’; black diamonds – ‘каменный уголь’; black gang – ‘кочегары; группа рабочих,
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разгружающих уголь’; black gold – ‘нефть’; black wax – ‘земля, липкая после дождя’; black
frost – ‘мороз без инея’; нем. schwarze Diamanten – ‘(каменный) уголь; das schwarze Gold –
‘уголь’; рус. напился, чернее матушки грязи (чернее государевой шляпы); черен, как сажа,
как уголь, как смоль, как ворон, как ночь, как земля; чернее грязи, сажи, угля и пр.; черный
лес – ‘лиственный лес’; черные грибы – ‘волвянки, совики, сыроежки и свинухи’; черный
хлеб – ‘ржаной’; черный зверь – ‘медведь’; черная дичь – ‘утка, кулики, куропатка и пр.’;
черный чугун – ‘серый, мягкий’; ворон, да не конь; черен, да не медведь; шесть ног без копыт, рогат, а не бык – ‘черный таракан’; чернослив – ‘сушеная слива’; бел. чорнае золата;
на чорны пазногаць; як чорны вол (працаваць, рабіць); чорнае дрэва; чорны кофе (чорная
кава); чорны лес; чорныя металы – ‘чыгун, жалеза, сталь’ и др.
Психофизиологическая особенность человека изменять цвет кожи (лица) находит своё
выражение в использовании цветонаименований для обозначения эмоциональных концептов, концептов физического состояния, результатов воздействия на кожу. Реализация цветоощущения и цветовосприятия актуализирует в переосмысленном значении соответственно
эмоционально-оценочное значение. Например, «белый»: «страх, ужас»: англ. white terror;
нем. weißer (grauer) Schrecken – ‘страх, ужас’; «ярость, гнев»: англ. white rage; white fury –
‘ярость, бешенство’. Бледный цвет кожи становится основанием образования производного
значения «нездоровый, болезненный, аномальный»: англ. (as) white as a sheet (as ashes
или as death) – ‘бледный, как полотно, смертельно бледный’; (as) white as chalk (as driven
snow, as milk, as snow или as wool) – ‘белый, как снег, белоснежный’; bleed white – ‘1) сделать
сильное кровопускание; 2) обескровить; сделать нежизнеспособным, бессильным, дезорганизовать, обезглавить; 3) выкачать все деньги, обобрать до нитки’; pус. бел как лунь, как
плат (полотно, скатерть, полотенце), как стена, как снег; белее снега и др.
Символьное цветообозначение, как высокоинформативный культурный источник,
этносоциокультурологически значимый элемент, играет ведущую роль в формировании
смысла устойчивой единицы. За каждым цветонаименованием в национальном сознании
носителей языка закрепляется определенный цветовой образ, который формируется на
основе символических ассоциаций, и обнаруживает тесную связь с народным мировидением, с одной стороны, и традициями, обычаями, культурой народа, с другой. Например:
образ «черной овцы» (англ. a black sheep; нем. das schwarze Schaf – ‘«паршивая овца»;
позор в семье; негодяй, человек, разлагающе действующий на других’; англ. it is a small
flock that has not a black sheep (there is black sheep in every flock); there is a black sheep in
every flock; нем. in jeder Herde findet sich ein schwarzes Schaf; es läuft überall ein schwarzes
Schaf mit unter – ‘в семье не без урода’; англ. every family has a black sheep – ‘и от доброго
отца родится бешеная овца’); образ «синей птицы» (англ. blue bird (of happiness); нем.
blauer Vögel; бел. сіняя птушка; рус. синяя птица – являются символом счастья, воплощением идеала счастья, прекрасная, но недостижимая мечта’).
Синий цвет как символ сухости, излишнего педантизма, пуританства, а также мужеподобности присутствует в англ. blue stocking, нем. der Blaustrumpf, рус. синий чулок, бел.
сіняя панчоха – ‘сухая, черствая женщина-педантка, ученая женщина, всецело поглощенная книжными, учеными интересами, старая дева’.
Blaues Blut / blue blood / голубая кровь / блакітная кроў – ‘голубая кровь’ становится символом аристократического происхождения, основываясь на том, что через светлую
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кожу аристократов просвечиваются кровеносные сосуды. Сравни также нем. j-d hat
blaues Blut in den Abern – ‘у кого-л. в жилах течет голубая кровь’; in jmds Adern fliesst
blaues Blut – ‘кто-л. дворянского происхождения’; рус. быть голубых кровей.
Лингво-социальная обусловленность преобразований цветонаименований в структуре фразеологического значения проявляется в конвенциональном характере значений
цветонаименований во фразеологических единицах и свойственных им коннотаций. Например, к преобразованиям цветонаименования «белый» социальной направленности
можно отнести примеры вербализации концептуального содержания «чистый, опрятный» (например, рус. белая изба – ‘где печь устроена с трубой’); «чистый, без примесей» (рус. белое серебро – ‘самое чистое, не содержащее заметного количества иного
металла’); «чистый, покаянный» (англ. white sheet – ‘покаянная одежда’; put on (или
stand in) a white sheet – ‘публично каяться’; нем. weißer Sonntag – ‘первое воскресенье
после пасхи, день первого причастия’); «чистый, неиспачканный, незапятнанный (о
репутации)» (рус. рубаха черна, да совесть бела; нем. Eine weiße [saubere, reine] Weste
haben – ‘иметь незапятнанную репутацию’); «чистый → ухоженный → неработающий» (рус. белые ручки чужие труды любят); «квалифицированный» (рус. белая швея
– ‘белошвейка, чистая швея, но не портниха’); «неисследованный» (рус. белое пятно;
бел. белая пляма – ‘неисследованная территория, район, край; неисследованная, неразработанная часть (вопроса, проблемы)’; нем. ein weißer Fleck auf der Landkarte).
Таким образом, содержательными компонентами цветовых концептов являются психифизиологические характеристики цветоощущения и цветовосприятия; референтнопрототипическая отнесенность цветонаименований с объектами/предметами естественными носителями цветовых признаков; культурно-национальная цветосимволика,
лингво-социальная обусловленность. Они репрезентированы в сознании в форме архетипов, прототипов, стереотипов, эталонов и символов. Психологические, психофизиологические, природные, символические, культурные и лингво-социальные факторы
колористической категоризации явлений окружающей действительности оказывают воздействие на процесс вторичного наименования и проявляются в структуре переосмысленного значения в виде содержательных характеристик цветонаименований, являющихся семантическими признаками цветонаименований в структуре фразеологического
значения.
Взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов в процессах
вторичной номинации проявляется в роли психологических, физиологических, природных, символических, культурных и лингво-социальных факторов колористической
категоризации явлений окружающей действительности в семантических преобразованиях цветонаименований. Названные факторы выступают основой образного переосмысления цветонаименований. Осмысление и преобразование колористической картины
мира в процессе познавательной деятельности, а также оперирование существующими
цветовыми концептами приводит к обращению ко всему комплексу знаний, состоящему
из особого национально-специфичного преломления психофизиологического, предметного, культурного, лингвистического и социального опытов взаимодействия языкового
коллектива с естественными цветовыми сигналами.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ІЗ РЕТРОСПЕКТИВНОЮ СЕМОЮ ТА ЇХ
ФУНКЦІОНУВАННЯ У МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ ХРИСТИЯНСЬКОГО
ПРОРОЦТВА
Стаття продовжує дослідження англомовного біблійного пророцтва як мовленнєвого жанру профетичного дискурсу (на основі Книги Великих Пророків, версії перекладу Королем Яковим). У ній розглянуто дієслова, до семантичної структури котрих
входить ретроспективна сема, виявлено їхні додаткові семи та функції у мовленнєвих
актах християнського пророцтва.
Ключові слова: мовленнєвий жанр християнське пророцтво, ретроспективна сема,
додаткова сема, семантична структура слова.
The article is the sequential of the investigation of English Bible Prophecy as a speech genre
of prophetic discourse (based on King James Bible, the Book of the Prophet Jeremiah, Isaiah,
Ezekiel). Verbs the semantic structure of which includes retrospective seme are discovered,
their supplementary semes and functions in speech acts are investigated.
Keywords: English Bible Prophecy as a speech genre, retrospective seme, supplementary
seme, semantic structure of the word.
Кожна одиниця мови при використанні у мовленні, набуває властивостей, які визначаються її відношенням до елементів тексту, місцем у мовленнєвому ланцюгу,
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поєднуваністю з іншими елементами цього ланцюга. Розглядаючи функціонування як
поведінку мовної одиниці в усному чи писемному мовленні, сукупність усіх характеристик, яких вона набуває в мовленні: ступінь уживаності (частота), поєднуваність з іншими
одиницями (сполучуваність), позиція в мовленнєвому ланцюгу, ступінь реалізації її системних властивостей (словозмінних форм), комунікативна призначеність, прагматичне
навантаження та стилістична забарвленість [1: 138], спробуємо дослідити особливості
дієслів із ретроспективною семою та їх функціонування у мовленнєвих актах християнського пророцтва.
Семантика слова представляє собою сукупність смислів, кожен з яких формується
шляхом абстрагування від певного класу фрагментів ситуації та виділенням тих семантичних признаків, які являються спільними для даного класу [2: 22]. Аналізуючи тексти
пророцтв, звертаємо увагу на дієслова, семантичним признаком яких є ретроспективна
сема, яка суттєво впливає на значення слова. Отже, метою цього дослідження є систематизувати функції дієслів, до семантичної структури котрих входить ретроспективна сема
у мовленнєвих актах християнського пророцтва.
Біблійне пророцтво є особливим мовленнєвим жанром, структура якого включає
в себе чотири мовленнєві блоки: нагадування про діяння Божественної сили та життя
людини, примноження віри в людини, скерування людини до певного вчинку та майбутні події [3:144]. Детальний аналіз текстів християнських пророцтв показав високу
частотність з’ясувальних речень, яка найбільше притаманна першому мовленнєвому
блоку нагадування про діяння Божественної сили та життя людини. Проте, оскільки,
з точки зору прагмалінгвістики, речення являє собою елемент складної надсистеми, підпорядкованої у своїй організації більш високому в ієрархічному відношенні принципу
[4: 5] то надалі у цій статті будемо застосовувати термін «з’ясувальне висловлювання»,
на позначення повідомлень про певні факти (з минулого). У висловленнях-нагадуваннях
мовець (Божествена сила) з метою відтворення у пам’яті адресата певних фактів або
подій вважає за потрібне нагадати йому про них. Ключовими предикатами цих висловлювань є дієслова із ретроспективною семою, які вказують на темпоральну перспективу
висловлювання, а саме задають певну часову орієнтацію процесу в минулому.
Методика дослідження:
• Виділяємо дієслова з ретроспективною семою
• Встановлюємо смисл дієслова у кокретному контексті, тобто намагаємось виявити
всі інші семи, що беруть участь у формуванні смислу
• Перевіряємо наявність ретроспективної семи у словникових дефініціях [5]
Зважаючи на те, що контекст пророцтва відіграє роль сита, спробуємо виявити у деяких дієслів саме те значення (чи диференційну сему), яке (яка) актуалізується в даному
конкретному тексті, а інші значення (диференційні семи), властиві лексемі «відсіяти».
Відповідно до класифікації ЛСГ дієслів у текстах пророцтва було виділено чотири ЛСГ
дієслів першого блоку, а саме дієслова мовленнєвої семантики (усної та писемного мовлення) to say, to speak, to command, to write (як універсальні дієслова, що належать до усіх
мовленнєвих актів першого блоку), дієслова семантики розумової діяльності to know,
to remember, to bring to remembrance, to forget (мовленнєвий акт зберігання у свідомості (пам’яті)), дієслова сприйняття і розуміння (фізичне та розумове) to see, to hear, to
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understand (мовленнєвий акт сприйняття та розуміння), дієслова забуття поганого і зберігання доброго to pardon та to forgive (мовленнєвий акт забуття поганого і збереження
життєвих цінностей).
Розділемо усі вищезгадані дієслова на ті, які несуть репрезентативну (інформативну) та експресивну функції у мовленнєвих актах пророцтва, розглянемо детальніше
семантичну структуру кожного дієслова, визначимо спільну для них ретроспективну
сему та додаткову сему.
Дієслова мовленнєвої семантики (усної та писемного мовлення) to say, to speak, to
command, to write у пророцтві містять ретроспективну сему «image of the past» та додаткову сему «to mention»:
For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out
of the land of Egypt, concerning burnt-offerings or sacrifices: but this thing I commanded
them, saying, Hearken unto my voice, and I will be your God, and ye shall be my people; and
walk ye in all the was that I command you, that it may be well with you (Jeremiah 7:21-23).
Дієслова семантики розумової діяльності to know, to remember, to bring to
remembrance, to forget мають також ретроспективну сему «image of the past» , тоді
як додатковими семами є відповідно «to bring», «to lose» , «to have a particular
understanding of»:
Shall evil be recompensed for good? for they have digged a pit for my soul. Remember
how I stood before thee to speak good for them, to turn away thy wrath from them (Jeremiah
18:20).
And they, whether they will hear, or whether they will forbear, (for they are a rebellious
house,) yet shall know that there hath been a prophet among them (Ezekiel 5:2)
And they shall know that I am the Lord, and that I have not said in vain that I would do
this evil unto them (Ezekiel 6:10).
Shall evil be recompensed for good? for they have digged a pit for my soul. Remember
that I stood before thee to speak good for them, and to turn away thy wrath from them
(Jeremiah 18:20).
Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in
thy ways: behold, thou art wroth; for we have sinned: in those is continuance, and we shall
be saved (Isaiah 64:5).
Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not
be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the
reproach of thy widowhood any more(Isaiah 54:4).
Дієслова сприйняття і розуміння (фізичне та розумове) to see, to hear, to understand
несуть в собі ретроспективну сему «image of the past», а також додаткову сему «to
perceive»:
And thou shalt know that I am the Lord, and that I have heard all thy blasphemies which
thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are
given us to consume (Ezekiel 35:12).
Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance: for thou hast
discovered thyself to another than me, and art gone up; thou hast enlarged thy bed, and made
thee a covenant with them; thou lovedst their bed where thou sawest it (Isaiah 57:8).
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Розглянувши лексичну сполучуваність усіх вищезгаданих дієслів із ретроспективною семою у тексті християнського пророцтва, можемо стверджувати, що у 40% за
ними слідує підрядне з’ясувальне речення, у 40% вони сполучаються з іменником з
присвійним займенником (your ways, all your doings, thy blasphemies, the reproach of
thy widowhood, my covenant ), тоді як у решта 20% з займенником в обєктному відмінку
(me, them, him). Іншою спільною для цих дієслів особливістю є те, що вони несуть
репрезентативну (інформативну) функцію у мовленнєвих актах пророцтва, а саме відновлення фактів, які з певних причин є актуальними.
Окремо розглядаємо ЛСГ дієслів мовленнєвого акту забуття поганого і збереження життєвих цінностей, оскільки вони несуть не репрезентативну (інформативну), а
експресивну (емотивну) функцію у пророцтві. Дієслова цієї групи, а саме to forgive,
to pardon – to bear punishment of, to pity, to have compassion, to have mercy, to spare, to
repent також включають ретроспективну сему «image of the past» і мають відповідні
додаткові семи «to excuse» (to forgive, to pardon), «to be guilty of»( to bear punishment
of), « to be sorry for» (to pity, to have compassion, to have mercy, to spare), «to turn from»
(to repent):
And I will cleanse them from all their iniquity, whereby they have sinned against me; and
I will pardon all their iniquities, whereby they have sinned against me, and whereby they
have transgressed against me. And this city shall be to me for a name of joy, for a praise and
for a glory, before all the nations of the earth, which shall hear all the good that I do unto
them, and shall fear and tremble for all the good and for all the peace that I procure unto it.
(Jeremiah 33:8-9).
I the Lord have spoken it: it shall come to pass, and I will do it; I will not go back, neither
will I spare, neither will I repent; according to thy ways, and according to thy doings, shall
they judge thee, saith the Lord God (Ezekiel 24:14)
But I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the
heathen, whither they went. Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God;
I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name’s sake, which ye have
profaned among the heathen, whither ye went. And I will sanctify my great name, which was
profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen
shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before
their eyes (Ezekiel 36:21-23).
Особливістю цих дієслів є те, що у 80% вони сполучаються з іменником з присвійним займенником (their iniquities, mine name, thy ways, thy doings ), тоді як у решта
20% після них слідує підрядне з’ясувальне речення. Експресивна (емотивна) функція
цих дієслів в мовленнєвих актах пророцтва полягає у тому, що вони допомагають адресантові влучно, логічно, емоційно або й асоціативно передати думку, відтворити стан,
емоційне навантаження і акумулюють у собі семантичну інформацію щодо минулих
подій.
В результаті проведеного дослідження можемо систематизувати функції дієслів,
до семантичної структури котрих входить ретроспективна сема, у мовленнєвих актах
християнського пророцтва у вигляді таблички.
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Назва
мовленнєвого
акту
1
1. Зберігання
у свідомості
(пам’яті)

2. Сприйняття
та розуміння

3. Забуття поганого і збереження життєвих
цінностей

Дієслова, які
входять
до мовл.акту
2
-семантики
розумової
діяльності:
-to know;
-to remember;
-to bring to remembrance;
-to forget
- сприйняття
і розуміння
(фізичне та розумове):
- to see;
- to hear;
- to understand
- дієслова забуття поганого
і зберігання доброго:
- to pardon;
- to forgive;
- to bear punishment of;
- to pity, to have
compassion, to
have mercy, to
spare;
- to repent;
- дієслова
мовленнєвої семантики (усної
та писемного
мовлення) (як
універсальні
дієслова, що належать до усіх
мовленнєвих
актів) :
- to say;
- to speak;
- to command;
- to write

Ретроспективна сема
3
Image

Додаткова
сема

of the
past

- to have a
particular
understanding of;
– to lose

Image

-to perceive

Репрезентативна
(інформативна)

- to excuse;
- to be guilty
of;
- to be sorry
for;

Експресивна
(емотивна)

4
- to bring;

of the

Функція

Репрезентативна
(інформативна)

past
Image
of the
past

- to turn from

Image
of the

- to mention

Репрезентативна
(інформативна)

past
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Іванченко Н.О.
(Київ, Україна)

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК КЛАСИЧНОГО АРАБСЬКОГО
МОВОЗНАВСТВА: ВИДАТНІ ПОСТАТІ
Стаття визначає основні засади розвитку та становлення арабських мовознавчих
наук, зокрема арабської філології й граматики, а також ті аспекти і принципи, що передували їх виникненню в середньовічні арабські часи; розглянуто діяльність видатних
арабських мовознавців, які вплинули на становлення арабської лінгвістичної думки.
Арабське мовознавство зародилось у VIII столітті, досягло своєї вершини в XI – XII
століттях, та до XV століття вичерпало свій теоретичний репертуар. Його принципіальні
положення знайшли відображення в більшості підручників класичної арабської мови, які
продовжують використовувати як на Сході, так і на Заході.
Менше ніж через сто років після заснування Халіфату в головному місті Месопотамії
Басрі, а трохи пізніше і в Куфі можна констатувати існування нової для арабів науки –
філології. Ця наука займалась як збиранням словникових матеріалів для пояснення доісламської та післяісламської поезії та коранічної лексики, так і дослідженням звуків і
синтаксичного устрою арабської мови.
Питання про обставини та умови виникнення цієї науки залишається не достатньо
зрозумілим: джерела та її початковий розвиток знаходяться в тіні історії, а перші твори
відомі нам лише за заголовками.
Прослідкувавши за впливом зовнішніх факторів на розвиток класичного арабського
мовознавства можна визначити, що до числа найважливіших подій лінгвістичної історії
© Іванченко Н.О., 2009
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людства в середні віки належить розповсюдження арабської мови на значній частині Євразії – Південного Середземномор’я та деяких материкових частин Південної Азії – ця
подія представлена черговою зміною міжнародної мови: перш за все, одна мова змінювала іншу, послідовно змінювались аккадська, арамейська, грецька, латинська мови, хоча
зони їх розповсюдження співпадали лише частково.
Арабська мова перетворилась в одну з найбільш вживаних мов світу завдяки Ісламу. Іслам відрізняється від усіх інших релігій тим, що має тісні зв’зки лише з однією
мовою.
Серед різноманітних галузей наук, природничих та гуманітарних, арабська мова займає
особливе місце, філологія стає основним заняттям видатних вчених середньовічного Сходу.
В арабів спостереження за своєю мовою повинні були зародитися лише тоді, коли
вони почали помічати різницю між розмовною мовою та мовою доісламської та ісламської поезії, а потім – і мовою Корану.
Басрійський та куфійський напрямки в розвитку граматики арабської мови є передумовами для становлення не лише арабської граматики, а й арабської лінгвістичної традиції
взагалі. З появою інтересу до вивчення класичної арабської мови та діалектів, велике значення надається саме граматиці. Отже з’являються два основні напрямки розвитку граматики арабської мови, а саме Куфійський та Басрійський. Назви їх пов’язані з тим, що
граматичні школи було створено в двох великих містах Басрі та Куфі. Завдяки тому, що ці
школи існували одночасно і між ними існувала конкуренція, ми маємо змогу спостерігати
якими темпами відбувався розвиток дослідження арабського класичного мовознавства.
Арабська лінгвістична традиція складає одну з трьох головних лінгвістичних традицій світу. Існує величезна кількість робіт з історії лінгвістики класичного арабського
мовознавства, яким, нажаль, відводиться незначне місце, що не відповідає реальній важливості цієї традиції в загальному мовознавстві.
Сучасне мовознавство сформувалося в XIX – XX століттях і відноситься до європейської лінгвістичної традиції, яка сформувалася ще в античну епоху. Лінгвісти, історики
граматичних теорій та дослідники ісламської культури до цих пір не оцінили наскільки
цінним є класичне арабське мовознавство. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що до
цих пір не стимулюється додатковий інтерес до спеціалізованої літератури, яка сприяє
розумінню змісту текстів оригінальних арабомовних трактатів.
Разом з тим, ми можемо впевнено вважати, що більшість напрямків сучасного арабського мовознавства також являються подальшим розвитком методологічних принципів
класичного мовознавства. Враховуючи, що сучасна арабська мова є багатокомпонентним
утворенням, вивчення її теперішнього стану неможливе без знань історії мови та теоретичних поглядів мовознавців минулого.
Визначення спільних та відмінних рис в процесі виникнення лінгвістичних ідей та становлення методів вивчення мовних явищ у різних народів світу складає необхідний елемент
побудови історії мовознавства, яка може стати настільки загальною за своїм обсягом, наскільки загальною являється сама мова. Не дивлячись на те, що в історії арабського мовознавства
іноді виникали опозиційні напрямки, в ній ніколи не переривалась послідовність наукових
поглядів. Спадщина минулих часів постійно знаходила відбиток в нових дослідженнях філологів. Як принципіальні теоретичні ідеї, так і ілюстративний мовний матеріал сприймалися,
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запозичувалися, вдосконалювалися та переосмислювалися. В рамках єдиної традиції діяльність арабських філологів обумовила значну різноплановість концепцій, методів, прийомів
та підходів до аналізу мовного матеріалу, способів вирішення проблем.
Необхідність вивчення традиційного арабського мовознавства обумовлена в першу
чергу тим, що вивчення історії науки, яка склалася на Сході, та подолання «наукового
європоцентризму» має суттєве значення для розвитку загальних основ наукового знання.
Цей напрямок лінгвоарабістики має неабияку актуальність нині. Про це свідчить той
факт, що збільшується інтерес до даного питання. Розвиток даної теми ми знаходимо в
роботах таких відомих лінгвістів XX століття як А. Г. Бєлова, Х. Бланк, М. Картер, Ч.
Фергюсон, Д. В. Фролов та багато інших.
Розгляд нами певних аспектів класичного арабського мовознавства є досить актуальним. Інтерес до проблеми відновлення історії давніх лінгвістичних вчень, особливо
на Сході, став досить актуальним в сучасному мовознавстві.
В своїй роботі ми ставимо перед собою наступні завдання:
1.
2.
3.
4.

Ознайомитися з основними принципами розвитку арабської лінгвістичної думки.
Прослідкувати за історією зародження арабського мовознавства.
Розглянути Басрійський та Куфійський напрямки в розвитку граматики арабської
мови.
Розглянути джерела розвитку арабського мовознавства.

В даній статті ми використаємо методи індукції та дедукції.
Арабська лінгвістична традиція складає одну з трьох головних лінгвістичних традицій світу. Очевидно, що існує величезна кількість робіт з історії лінгвістики класичного
арабського мовознавства, яким нажаль відводиться незначне місце, що не відповідає реальній важливості цієї традиції в загальному мовознавстві.
Сучасне мовознавство сформувалося в XIX – XX століттях і відноситься до європейської лінгвістичної традиції, яка сформувалася ще в античну епоху. Лінгвісти, історики граматичних теорій і дослідники ісламської культури до цих пір не оцінили наскільки
цікавим є класичне арабське мовознавство. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що до
цих пір не стимулюється додатковий інтерес до спеціалізованої літератури, яка сприяє
розумінню змісту текстів оригінальних арабомовних трактатів.
Разом з тим, ми можемо впевнено вважати, що більшість напрямків сучасного арабського мовознавства також являються подальшим розвитком методологічних принципів
класичного мовознавства. Враховуючи, що сучасна арабська мова є багатокомпонентним
утворенням, вивчення її теперішнього стану неможливе без знань історії мови і теоретичних поглядів мовознавців минулого.
Методи, принципи і концепції арабського мовознавства, які склалися в середні віки,
продовжують свою дію і в більш пізні періоди, аж до нового часу – до ознайомлення традиційного арабського мовознавства з проблемами та методами європейської лінгвістики.
Арабська лінгвістична традиція представлена величезною кількістю робіт. Ці роботи
різняться за типом, об’ємом, композицією тощо. В рамках єдиної традиції інтенсивна діяльність арабських філологів обумовила значне різноманіття концепцій, методів, прийомів,
підходів до аналізу мовного матеріалу, способів постановки та вирішення проблеми.
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Арабське мовознавство зародилось у VIII столітті, досягло своєї вершини в XI – XII
століттях, і до XV століття вичерпало свій теоретичний репертуар. Його принципові положення знайшли відображення в більшості підручників класичної арабської мови, які
продовжують використовувати як на Сході, так і на Заході.
Документально засвідчена історія середньовічного арабського мовознавства починається з VIII століття, але найбільш важливим періодом в розвитку арабської лінгвістичної традиції слід вважати VIII – XIII століття, тобто період до монгольських завоювань. Можна з упевненістю сказати, що саме за цей час було створено все найкраще і
найоригінальніше.
На момент завоювання території Сирії й Месопотамії араби вступили в контакт з
носіями більш високої культури, оскільки народи, які вони завоювали і які ввійшли до
складу мусульманської імперії, вже мали Священне Писання. Оскільки араби на той час
ще не усвідомлювали філологічні завдання, виникає питання, яким чином вони достатньо рано оволоділи такою тонкою дисципліною, як філологія й граматична теорія. Точну
відповідь на це питання до цього часу дати не вдалося, і це питання викликає чимало
труднощів у вчених.
Передусім, нелегко визначити, коли саме араби почали цікавитися звуками власної
мови. Найбільш раннє свідчення такого інтересу, швидше за все, пов’язане зі спробами зафіксувати свою мову в письмовому вигляді. Спочатку мав виявитися інтерес до того, щоб
відрізнити один звук мовлення від іншого та використати для їх позначення різні знаки.
Зацікавленість граматикою, ймовірно, стала наступним етапом вияву інтересу до
мови. Щойно мусульмани ввійшли в тісніший контакт з покореними ними народами,
інтерес до аспектів мови у них активізувався .
Серед народів, з якими араби могли мати якісь, хоч і непрямі, зв’язки була Індія, де
граматичне вчення отримало значного розвитку [1].
Для санскриту його розробив Паніні й критики, ідеї яких залишалися продуктивними не лише для санскриту, але й для пракритів аж до XIII століття.
У Греції більш пізні граматисти виявляли інтерес не лише до класичної мови, а
й до діалектів. Християнські школи, як в Александрії, так і в Антиохії, застосовували
цей лінгвістичний інтерес до вивчення надписів. Від греків він перейшов до сіромовної церкви, де як несторіани, так і якобіти, а пізніше й малікіти інтенсивно проводили
граматичні дослідження.
Створення арабської філології асоціюється переважно з діяльністю представників
неарабських народів, які в місті Басра, часто відчували необхідність в точному знанні та
розумінні мови Корану та господарюючої нації.
Мусульманська традиція визначає інтерес до граматичних проблем вже на стадії
розробки орфографії. Серед причин, які наштовхнули розробити та внести спеціальні
знаки для позначення голосних, називається вокалізація Священного Писання згідно з
правилами синтаксису.
Згідно з уявленнями авторів історичних і бібліографічних трактатів, історія арабської
філології починається із зятя й двоюрідного брата Мухаммада, четвертого праведного халіфа ‘Алі. Він виробив сукупність певних правил граматики Абу аль-Асваду ад-Ду’алі, і
лише потім на арені з’являються ас-Сакафі, аль-Халіль б. Ахмад і Сібавейхі. Майстерність,
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яка пропонується ранніми середньовічними авторами, і простота, з якою вони вирішують
питання становлення граматики є очевидною. Адже, згідно з встановленими писаннями,
початок спостережень за граматичними явищами починається з правління четвертого праведного халіфа: він нібито самостійно зробив арістотелівське спостереження над тим, що
слова поділяються на дієслова, імена й частки та доручив продовжити це спостереження
своєму учневі Абу аль-Асваду ад-Ду’алі.
Роботи, які дійшли до нас від Абу аль-Асвада ад-Ду’алі, свідчать про його інтерес до мови. Згідно з писаннями, він залишався вірним Алі навіть і в філологічному
відношенні. Він вважається творцем діакритичних крапок та ташкілей для арабського
письма. Йому приписується також встановлення законів арабської мови та навіть декілька робіт з граматики.
У списку назв трактатів ас-Сірафі, Ібн-Надімачі ас-Суйуті, ми бачимо, що ще в ті
часи всі граматисти мали справу не лише з граматикою, морфологією та фонетикою, а й
з лексикою. Філологи цікавилися діалектними формами, семантикою, орфографією, правильним вживанням рідкісних чи застарілих слів, словотвором і навіть такими виключно
фонетичним явищами, як неправильна вимова та звуки.
Учнем Абу аль-Асвада був Абу Амр б. ‘Умар ас-Сакафі. Він був тонким знавцем
мови, знаходив помилки навіть у доісламського царя поетів Набігі аз-Зубйані. Він написав дві граматичні праці – «Al-Gami» («Збірка») та «Al-Ikmal» або «Al-Mukmil» («Доповнення»), але вже Ібн ан-Надім говорить про те, що ці дві книги давно втрачені і ніхто
їх не бачив.
Двома учнями ас-Сакафі були аль-Халіль б. Ахмад і Сібавейхі, філологічна діяльність яких не викликає жодного сумніву. Як запевняють араби, відома праця Сібавейхі
«Al-Kitab» («Книга») – базується на праці ас-Сакафі «Al-Gami» («Збірка»), в якій вже
були встановлені закони арабської мови.
Таким чином, ми можемо спостерігати таку тенденцію наслідування: Сібавейхі –
учень аль-Халіля, вони обидва наслідували ас-Сакафи, який був учнем Абу аль-Асвада,
який продовжив діяльність ‘Алі – двоюрідного брата Пророка Мухаммада. На всьому
цьому лежить відбиток вченої вигадки, яка пояснюється відомим бажанням мусульман
підносити все, що відноситься до ісламської культури, якщо не до самого Мухаммада, то
до його найближчого оточення. Оскільки мусульманська ортодоксія інтерпретує слово
«ummi», яке належить до Мухаммада, як «неграмотний», той що не вміє ні читати, ні
писати, він сам, очевидно, не міг претендувати на роль творця граматичних правил арабської мови. Тому халіф ‘Алі і став наступним, кого обрали на роль носія цієї «місії». Однак немає документальних свідчень вважати засновниками арабської філології ні самого
‘Алі, ні Абу аль-Асвада. А якщо брати до уваги слова Ібн ан-Надіма, то немає жодних
підстав вважати, що Сібавейхі дійсно міг скористатися «Збіркою».
Як би там не було, безперечними залишаються наступні спільні риси: менше ніж
через сто років після заснування Халіфату в головному місті Месопотамії Басрі, а трохи
пізніше і в Куфі можна констатувати існування нової для арабів науки – філології. Ця
наука займалась як збиранням словникових матеріалів для пояснення доісламської та
післяісламської поезії та коранічної лексики, так і дослідженням звуків і синтаксичного
устрою арабської мови.
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Питання про обставини й умови виникнення цієї науки залишається не достатньо
зрозумілим: джерела та її початковий розвиток перебувають у тіні історії, а перші твори
відомі нам лише за заголовками.
Сібавейхі був далеко не першим арабським граматистом. Істинним засновником
арабської філології в головних її розділах був його вчитель Халіль б. Ахмад ал-Фарахіді
(719-791). Араби присвоїли йому винахід арабської метрики та її правил, але ця система
дійшла до нас лише в додатках від інших авторів [2].
Довгий час учені вважали, що його граматичні праці до нас не дійшли, але зберігся
і вже виданий його перший загальний тлумачний словник арабської мови «Kitab al-‘Ayn»
(«книга букви ‘ayn»), вступ до якого включає не скільки інформацію про покладені в
його основу принципи, як загальнотеоретичні дослідження аль-Халіля в області арабської мови. У цьому невеликому лінгвістичному трактаті, який дещо відділяється від
основного змісту самого словника, викладене бачення автора фонетики арабської мови,
структури арабського кореня, принципів словотворення тощо. Аль-Асман (740 – 828) –
учень Халіля, який згодом також став учителем, охопив усі області науки свого часу. Він
написав велику кількість монографій, де слова розміщені за предметною ознакою. АльАсмана наслідував його учень Абу-Убайда (740 – 837), який написав велику збірку приказок. Аль- Мубаррад (826 – 898) постійно змагався з представником Куфійської граматичної школи Таллабом, звідси і суперництво між Басрійською та Куфійською школами.
Більшість його робіт пов’язані з роботами Сібавейхі. Основна його праця називається
«Kamil» – книга про класичну арабську мову, це типовий зразок робіт того часу – робота
позбавлена будь-якої хронології, це просто лексичні й граматичні коментарі.
Що стосується одного з найстаріших творів достатньо громіздкого об’єму, який
дійшов до наших днів, – «Книги» Сібавейхі, то в ній арабська граматична система постає
перед нами вже в завершеному вигляді, практично в тому, якого дотримуються й досі.
Але цю роботу, без сумніву, можна вважати обробкою лекцій аль-Халіля, до того ж у ній
безліч посилань на нього. Тому «Книгу» Сібавейхі варто розглядати як продукт діяльності двох авторів, в якому лінгвістичні ідеї вчителя й учня нерозривно переплітаються.
Одночасно в Куфі вела своюнавіть діяльність група філологів, які також займалися
мовознавчими дослідженнями. Але роботи цієї граматичної школи дійшли до нас в малому обсязі. Система Куфійської школи була менш послідовною, більша увага зверталася
на живу арабську мову, можна спостерігати відхилення від граматичних норм класичної
арабської мови. Найвідомішими представниками цього напрямку були аль-Кіса’і та альФарра’. Вони обидва були вчителями при багдадському дворі та виховували дітей халіфів. Їм належить ряд творів, з яких до наших часів мало що дійшло.
Основоположником цієї школи вважається ар-Руаси, хоча немає достовірної інформації про його наукову діяльність.
Найдавніша робота, яка дійшла до нас – це «Трактат про помилки народної мови»
аль-Кіса’і. В цій роботі вперше розглядаються відхилення (діалекти) від класичної арабської мови. Вважається, що бедуїнська мова є взірцем класичної арабської мови, тому
він тривалий час жив серед бедуїнів. Його традицію продовжив Ібн ас-Сікіт, який також
певний час жив з бедуїнами з метою вдосконалити свою мову. Його основна праця –
«Про покращення мови», стала популярною і багато разів перевидавалася. Його учень
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Ібн аль-Анбарі прославився своїми працями про слова з протилежним значенням і про
слова діалектного походження.
На початку IX століття більшість філологів Басри й Куфи з’їхались в столицю, місто
Багдад, де вони плідно працювали, вели творчу полеміку стосовно певних граматичних питань. Роботи басрійців отримали великий авторитет, куфійські вчені меншою мірою вплинули на розвиток арабської граматичної теорії. Її остаточне формування завершилось в X
– XI століттях працями Ібн Дуруставайхі, ас-Сірафі, ар-Румані, аль-Фарісі, Ібн Джинні та
інших науковців [3]. З Іраку ця область знань розійшлася по іншим мусульманським країнам, повсюди вона посилено вивчалася і підтримувалася завдяки діяльності сотень граматистів, стала обов’язковим предметом у школі; таким чином, вона дожила до наших днів і
посідає одне з перших місць в науковій та педагогічній практиці на Арабському Сході.
З появою інтересу до вивчення класичної арабської мови та діалектів, велике значення
надається саме граматиці. Отже з’являються два основні напрямки розвитку граматики
арабської мови, а саме Куфійський і Басрійський. Назви їх пов’язані з тим, що граматичні
школи було створено в двох великих містах Басрі й Куфі. Завдяки тому, що ці школи існували одночасно і між ними існувала конкуренція, ми маємо змогу спостерігати, якими
темпами відбувався розвиток дослідження арабського класичного мовознавства.
Фундаментальне вивчення класичного арабського мовознавства передбачає, насамперед, детальне вивчення лінгвістичних першоджерел. Ми вже згадували вище про роль
видатних діячів арабської лінгвістичної думки аль-Халіля і Сібавейхі. Тому ми пропонуємо поглянути на подальший розвиток і дослідження арабського мовознавства [4].
Вивчення теоретичного спадку арабського мовознавства в Європі розпочалось в
XVI столітті. До цього часу такої дисципліни, як наукова арабістика, там фактично не
існувало, якщо під цим поняттям розуміти не просто практичне володіння арабською
мовою, а й філологічні заняття арабською мовою з завданням впорядковано описати
її граматичну будову або спробувати порівняти дані про неї з іншими мовами. Проте і
практичне знання арабської мови в Європі до кінця XV століття стало достатньо рідкісним і навіть явищем незвичайним: до того, поки араби ще не були витіснені з Європи,
арабська мова арабська мова вивчалася завдяки науковому, культурному, торгівельному й
політичному впливу. Звичайно, в Європі іноді зустрічались ті, хто вивчав арабську мову:
наприклад, деякі лікарі, залишаючись невідомими для історії, вивчали арабську мову для
своїх професіональних цілей, щоб мати змогу користуватися авторитетними арабськими
творами мовою оригіналу. Особливим чином історія арабської мови склалася в Іспанії.
Після завоювання півострова арабами (маврами), іспанські християни вивчали його з
неабияким захопленням. Це доходило до того, що в усій християнській общини важко
було знайти людину, яка могла б написати листа на рідній мові. В той самий час існувало
немало людей, які могли пояснити всі тонкощі арабської мови.
У результаті зусиль католицького духовенства та в результаті поступового витіснення маврів на крайній південь Піренейського півострова, вивчення арабської мови серед
іспанського населення ослабло, і навіть мусульмани стали «іспанізуватися».
Між 1592 та 1631 роками в Європі вже з’являються чотири національних підручника арабської граматики, написані мовою оригіналу. Це були наступні, широко розповсюджені й досить популярні в мусульманському світі твори:
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1. «Muqaddama» («Вступ»), Мухаммада Ібн Давуда б. Аджуррума ас-Санхаджі
(помер 1323 року).
2. «Al-Kafiya fi –n-nahw» («Достатнє [керівництво] по синтаксису») єгиптянина
Усмана б. Умара б. аль-Хаджіба (1175-1249 рр.).
3. «At-Tasrif » («Відмінювання») або «Mabada at-tasrif» («Основи відмінювання»)
‘Абд аль- Ваххаба б. Ібрахіма б. ‘Абд аль- Ваххаба аз-Занджані (помер після 1257 року).
4. «Al-‘Awamil al-mi’a» («Сто керівників») ‘Абд аль-Кахира аль-Джурджані (помер після 1078 року).
Починаючи з 1610 року, було перекладено чисельні граматичні роботи на латинську
мову. Арабістика як комплекс гуманітарних наук, які вивчають не лише арабську мову,
але й релігію, історію, культуру, літературу, наукові дослідження арабомовних народів,
сформувалася в якості окремого напрямку в Західній Європі в XVI столітті. У XVII –
XVIII її основними центрами стали Рим, Париж і Лейден, а сама вона продовжувала
зберігати тісний зв’язок з богослов’ям: арабська мова вивчалася, в першу чергу, для розуміння і тлумачення Корану.
Семітське мовознавство XVIII століття можна охарактеризувати як період поступового переходу до історизму. Ця тенденція стала особливо очевидною в 80 – 90 роках XIX
століття, коли Самуель Фрідріх Гюнтер Валь в праці «Загальна історія східних мов і літератури» запропонував нову класифікацію семітських мов. У цей період в європейській семітології вперше обговорювалося питання іменної та дієслівної флексій в арабській мові.
Наприкінці XIX, на початку XX століття в європейській арабістиці зроблені великі
досягнення в області граматики, лексикографії та літературознавства. У цей період прославилися роботи Сільвестера де Сасі, Х.Ельварда, К.П.Каспарі тощо [5].
Друга половина XIX ст. відома також критичним виданням важливого граматичного трактату аз-Замахшарі (помер в 1144 році) «Al-Mufassal» («Поділений на розділи»),
який є добре відомим в арабській лінгвістичній традиції, а також коментарів на нього Ібн
Йа’іша, а потім «Книги» Сібавейхі.
Далі теоретичне вивчення арабської мови та арабської лінгвістичної традиції продовжилося в працях Т. Ньольдеке, К. Брокельмана, Е. Лейна тощо.
Початком арабської філології в Росії вражається видання в 1827 році арабської граматики та хрестоматії А.В. Болдирєва (Москва). Важливу роль в розвитку лінгвоарабістики відіграли праці В. Гіргаса та В.В Розена (Санкт-Петербург). Також видатними
діячами саме в Росіі стали М.Т. Навроцький, Н.В. Юшманов, І.Ю. Крачковський. Видатний український сходознавець А.Є. Кримський досліджував арабські діалекти. Вивчення арабської мови та класичного арабського мовознавства в СРСР пов’язано також з
іменами А.Я. Борисова, Д.В. Семенова, В.І. Біляєва тощо.
У другій половині XX століття в світ вийшли діалектологічні публікації ряду західноєвропейських та американських арабістів і семітологів: Т. Мітчела, Д. Коена, Х.Бланка
тощо. Різноманітні аспекти фонетики та фонології, граматичного устрою та словникового складу сучасної арабської літературної мови в той період стали об’єктом дослідження
арабістів Європи й США – Ш. Пелла, Й. Фюка, Ч. Фергюсона, Г. Вера тощо.
Пізніше в світовій арабістиці помітно посилюється інтерес до сучасної літературної
арабської мови й арабської літератури. Відбувається подальший спеціалізований поділ
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між мовознавством і літературознавством, а лінгвоарабістика поступово виділяється як
самостійний науковий напрямок. Її об’єктом стає арабська мова в її різноманітних структурних і функціонально-стилістичних варіантах.
У СРСР після Другої Світової війни були опубліковані дослідження в області арабського мовознавства Б.М. Гранде, Г.Ш. Шарбатова. Видані книги з граматики сучасних
арабських діалектів Ю.Н. Завадовського, Е.Н. Мішкурова. Опубліковані підручники
арабської мови Х.К. Баранова, А.А. Ковальова, Г.Ш. Шарбатова, В.М. Бєлкіна тощо [6].
Таким чином, першочерговою методологічною основою сучасної інтерпретації
спадщини класичного арабського мовознавствамстає комплексний підхід до об’єкта вивчення, всебічне і пропорційне врахування всіх мовних та немовних моментів: будь-яка
з перечислених проблем не може вирішуватись окремо від інших і без оцінки ролі національних і традиційних зовнішніх утворень (поетична традиція, способи й системи
передачі інформації в суспільстві, філологія, риторика тощо), а також характеру впливу
релігійних і суспільно-політичних доктрин, етносоціальних та міграційних факторів, духовних вимог суспільства тощо.
Обрана нами тема знаходиться на початковому етапі розвитку та дослідження, тому
існує ще велика кількість видатних пам’яток арабського класичного мовознавства, які
можна вивчати та перекладати. Історія та розвиток класичного арабського мовознавства та
граматики прдовжує викликати неабиякий інтерес у сучасних арабістів та граматистів.
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Історія лінгвістичної думки знаходить своє відображення у різних за жанром наукових і науково-методичних працях – монографіях, нарисах, підручниках, статтях. Окремі
свідчення про персоналії можна знайти у філософських та загальноосвітніх словниках
і енциклопедіях. Існує і практика укладання довідників енциклопедичного типу, присвячених мовознавцям, але вони, як правило, обмежені або за часовим, або за територіальним принципом, див. [1]. Метою Словника персоналій із загального мовознавства
є висвітлення історії загального мовознавства у знакових постатях від давніх часів до
сучасності. Кожна стаття містить біографічні свідчення, перелік основних праць, характеристику поглядів із урахуванням галузей, охоплених творчістю вченого, цитати
з текстів, короткий словник найхарактерніших термінів, список найважливіших праць
ученого і наукової літератури, присвяченої вивченню його діяльності. Рубрикації статей
можуть варіюватися залежно від особливостей творчості вченого та періоду його життя;
разом із тим структура кожної статті підпорядкована загальній концепції Словника. У
скороченому вигляді подаються дві чергові статті запланованого Словника: П. Абеляр
(Л. Сваричевська), Ф. Шлегель (О. Ясіновська).
Абеляр П’єр (лат. Petrus Abaelardus; франц. Pierre Abelard, Abailard) (1079 –
1142) – французький філософ, теолог і поет, учень Росцеліна і Гільйома з Шампо. Засновник нової філософської школи, велику увагу приділяв питанням мови. У суперечці про
природу універсалій розвинув вчення, яке пізніше названо концептуалізмом. Розробляв
схоластичну діалектику (твір «Так і ні»). Раціоналістична скерованість ідей А. («розумію, щоби вірити») викликала протест ортодоксальних церковних кіл, і вчення А. було
засуджено соборами 1121 та 1140 рр. Трагічна історія кохання А. до Елоїзи описано в
автобіографії «Історія моїх нещасть».
Твори. Книга «Так і ні» висунула вимогу обмежувати релігійну віру «розумними обгрунтуваннями» і розкривала непримиримі протиріччя у судженнях церковних авторитетів. Філософські погляди на мову та її сутність містяться у творах: «Міланські глоси»,
«Логіка для початківців», «Коментар до Боеція», «Коментар до Категорій Арістотеля»,
лінгвістичні погляди були викладені у втраченому трактаті «Граматика».
Загальні положення. А., як і його сучасники філософи, звертався до проблем зв’язку
мислення, мови і предметного світу крізь призму питання про роль ідей, абстракцій, загальних понять (універсалій) і про модус їх існування. Спирався на ідеї номіналізму (Росцелін)
та реалізму (Гільйом) і об’єднав їх у концептуалізмі: «Ідеї – концепти розуму і виражають
суттєві властивості думки». На противагу Ансельму, намагався «розумом перевірити віру»,
зрозуміти таїнста віри для того, щоби вірити. Для вчення А. характерним є стремління до
гармонізації, примирення віри і знання, розуму і авторитета, античності та християнства.
Про сутність універсалій. В дискусії про універсалії висунув свою формулу: «Універсальне – це є слово», маючи на увазі не тільки слово, що звучить (як вважав Росцелін),
але й слово, що має значення. У своєму визначенні спирався на положення Арістотеля
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про те, що «не річ промовляється (dicitur), а слово». Стверджуючи, що «тільки іменам
властива універсальність», А. просунувся далі від своїх вчителів, оскільки мав на увазі
слово із його значенням, яке встановив людський розум: універсаліїї – це те, що може
бути висловлено про багато що (praedicari de pluribus). У Росцелліна vox позначало лише
«вимовлене» слово, звук; А. замінив слово vox словом sermo, а потім nomen, створивши
не тільки новий термін, але й нове розуміння універсалій. За А., слова із загальними значеннями можливі тому, що вони відповідають загальному в речах; багато в чому різні
речі є у чомусь подібними; слово і висловлює цю подібність. Універсалії – це не речі (як
думали реалісти) і не слова (як стверджували номіналісти), а будови розуму, і в цьому
вся їх реальність. Однак, вважав А., загальні поняття немислимі без чуттєвих образів. За
сприйняттям почуття слідує уявлення з його невиразними образами. На їх основі розум
(ratio) будує поняття (intellectus); це – абстрагування «форми» (для А. форма = індивідуальне) від «матерії» (= загальне). За А., найменування сутності загальним поняттям
не обов’язково свідчить про те, що ця сутність є річчю. Він припускав існування певної
реальності, яка є ніби «зовнішньою» стосовно категорії речей. Він порівнює ствердження такої реальності з називанням якоїсь дії, яка в дійсності не відбувалася, наприклад,
речення «Його побили, тому що він не хотів йти на форум» позначає реальність, яка не
існувала. Таким чином, універсалії припускають певне «об’єктивне» підґрунтя, яке, однак, не є конкретною річчю; але А. не повторює тут поглядів реалістів, оскільки для нього ця «об’єктивність» випливає з людського досвіду, який і є істинним. Для А. універсалії
є абстракціями, узагальненнями, виявленими в результаті порівняння речей; але будь-яке
узагальнення на основі порівняння вимагає роботи пам’яті, яка закріплює цю роботу за
допомогою знаків, слів, що позначають роди і види; без мови все це є неможливим, тобто
діяльність розуму, думки, спирається на мову.
Погляди на мову. Для А. мова – певна самостійна сутність, далека від того, щоби
бути простим знаряддям розуму. Пізнання речі є актом душі, яка осягає природу речі.
Але робить це за допомогою слів, які називають ці речі. А. брав до уваги зв’язок мови
і з речами і з думкою. Він вказував, що мова є не стільки засобом спілкування, скільки
свідченням активного мисленнєвого процесу, завдяки якому відбувається співвіднесення речі, поняття і значення. А значення може бути інтелектуальним (побудова понять),
уявленим (виникнення образа речі в уяві) і істинним, або реальним (референтна співвіднесеність, коли образ стає знаком речі). Мова для А. – особлива галузь, яка є відмінною
від світу речей та понять. Якщо правильно вживати мову, вона може відкрити людині
реальні зв’язки речей, про існування яких вона раніше не підозрювала.
Погляди на граматику. А. – теоретик тривіуму. В його творах можна знайти зауваги стосовно граматики і питань стилю. Універсалії співставляються з найменуваннями
в граматиці, а конструкції (об’єкт граматики) – з предикацією (об’єктом логіки). Зміст
речення (диктум) для А. має передусім логічний характер: dictum (те, про що йдеться
в реченні) не є певною зовнішньою річчю (res), і не просто мисленнєвим актом, але
об’єктивованим змістом цього акту, який, може бути позначений як квазі-річ (quasi res).
У реченні розмежовує акт думки, акт мовлення і зміст самого речення; в «Логіці для початківців» А. наводить два приклади: Socratum sedere та Socratum non sedere, кожний із
яких може бути як об’єктом думки, так і мовлення, хоча зміст їх є взаємно виключним.
26

Про природу найменувань. А. стверджував, що слово не відповідає речі, яку воно називає, «за природою», але стає її позначенням лише через силу людського встановлення.
А. підкреслює, що слова можуть позначати як загальні поняття, так і індивідуальні речі,
але робить це з позицій реалізму (наприклад, «Сократ» позначає сполучення людини і
«сократності»; прикметники «розумний» і «білий» є формами і називають речі, в яких
перебувають «розумність» і «білість»). Для А. головним у питанні про словопозначення
є мисленнєва сфера, породженя уявлень, тобто різні модуси мисленнєвих уявлень про
речі, а речі, позначені за допомогою слів, – це речі в думках людини у вигляді образів
(уявлень). Прообразом сучасного «семантичного трикутника» можна вважати твердження А.: «окрім речі та поняття про неї існує ще значення імен».
Значення творчості. А. вважається знаковою фігурою в розвитку філософії, оскільки його вчення стало кульмінаційним пунктом суперечки між номіналістами та реалістами, яке показало переваги і недоліки обох напрямів; А. окреслив нові напрями подальшого розвитку науки філософії і підкреслив значення та роль людського розуму в
пізнанні об’єктивного світу. Теорія концептів А. розкрила наявність «того, що мислиться» (= значення) стосовно світу дійсності, виявилася продуктивною в загальному розвитку логіко-філософського підходу до мови.
Цитати. «Імена та дієслова мають подвійне значення: одне стосується речі, інше –
пізнання. Вони позначають речі й ведуть до пізнання їх природи та їх властивостей. Слово відтворює уявлення, що знаходяться в розумі людини, і породжує аналогічні уявлення
в розумі слухача. Речі природним чином передують поняттям; людина перед тим, як знайти слово для найменування речі, осягає її природу. Ім’я дається речі для того, щоби могло
виникнути поняття» («Міланські глоси»). «За наявності такої великої кількості існуючих
слів дещо, висловлене навіть святими, може здаватися не тільки відмінним одне від одного, але навіть протилежним…»; «Що ж дивного в тому, якщо за відсутності в нас того
самого духу, за допомогою якого все це було записано й висловлено, а також навіяно тим,
хто писав, нам не вистачає їхнього розуміння, досягнути якого нам все більше заважає
незвичний спосіб мовлення і різноманітне значення тих самих слів, оскільки одне й те ж
слово з’являється висловленим то в одному, то в іншому значенні…» («Так і ні»).
Терміни. Універсалія – те, що може бути висловлено про багато речей (praedicari de
pluribus); це будови розуму, основані на подібності речей; dictum – зміст речення; те, про
що говориться в реченні; nomen – ім’я речі; назва; quasi res – квазі-річ; об’єктивоване
в реченні за допомогою слів уявлення про щось; res – 1) зовнішня стосовно мови і мислення річ (у сучасній термінології – денотат); 2) позначене (significatum); sermo – слово
із значенням, значуще слово; мовлення; vox – звукове слово; звук.
Література. Абеляр Петр. Теологические трактаты. М.: «Прогресс», «Гнозис»,
1995. С. 50–97; 266–282. Антология мировой философии. М.: «Мысль», 1969. Т. 1. Ч. 2.
С. 794–809. Жильсон Э. Философия в средние века. М.: «Республика», 2004. С. 211–224.
Ивановский В. Н. Мистика и Схоластика XI–XII вв.: Ансельм Кентерберийский, Абеляр, Бернард Клервосский. М., 1897. История лингвистических учений. Средневековая
Европа / Отв. ред. А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон. Л.: Наука, 1985. С. 257–268. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М.: «Энигма», 1997. С. 97–103. Суини М.
Лекции по средневековой философии. Лекция «Абеляр об универсалиях». Abaelard P.
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Logica ingredientibus / Ed. B. Geyer, Münster, 1919. Jolivet J. Abélard ou la philosophie dans
le langage. Paris, 1969. Jolivet J. Arts du langage et théologie chez Abélard. Paris; Vrin, 1969.
Pietro Abelardo Scritti Filosofici / Ed. M. Dal Pra. Milano, 1954. Rijk L.-M. de. La signification
de la proposition (dictum propositionis) chez Abélard // Abélard Pierre. Pierre le Vénérable.
Paris, 1975. P. 547–555.
Шлегель, Карл Вільгельм Фрідріх фон (нім. Schlegel, Karl Wilhelm
Friedrich von) (1772, Ганновер – 1829, Дрезден) – німецький критик, філософ культури,
письменник і поет, найяскравіший ідеолог і теоретик романтизму, мовознавець – автор
епохальної праці «Про мову і мудрість індійців», 1808 («Von der Sprache und Weisheit der
Inder»), яка виявила вплив на розвиток німецької індології (її засновник Август Шлегель, брат Ш.) та європейського порівняльно-історичного мовознавства, а також створила ґрунт для типологічного дослідження мов у майбутньому.
Сфера зацікавлень. Вивчав право і класичну філологію (давні мови й літературу)
в Ґеттінґені (1790-1791) і Ляйпцизі (1791-1793). Відмовившись від кар’єри юриста, захоплюється письменницькою творчістю, філософією, мистецтвом, філологією, релігією.
Відповідно до періоду життя (берлінсько-єнського, кельнського, віденського), кардинально міняє свої творчі, філософські, релігійні переконання та наукові зацікавлення:
ранньоромантичний утопізм (захоплення грецькою поезією і відкидання сучасного мистецтва) змінюється захопленням модерним мистецтвом (його джерело Ш. віднаходить у
давньоіндійській культурі), від якого повністю відходить у третій період, захопившись
універсально-християнською філософією. Ш. створив значну кількість творів, які в
1822-1825 видав у 10-ти тт.; посмертне видання творів Ш. вийшло 1846 у 15-ти тт.
Велику роль у творчій і науковій діяльності Ш. відіграли романтичні ідеї. 1796 Ш.
стає одним із засновників єнського гуртка романтиків, філософські принципи якого викладав у статтях на шпальтах популярного журналу «Атенеум» (1798-1799), що його
започаткував разом із братом Августом, у кількох курсах лекцій, які виходили окремими книгами, спеціальних працях з історії літератури та мистецтва, численних критичних статтях. 1799 Ш. публікує резонансний філософський експериментальний роман
«Люцинда», в основі якого романтична теорія любові та шлюбу як духовно-тілесного
гармонійного злиття і взаємодоповнення чоловіка й жінки. За яскраве відоображення
естетичних і етичних поглядів романтиків, цей незавершений роман, що мав автобіографічну цінність (відображено почуття Ш. до його майбутньої дружини Доротеї Фейс), був
названий маніфестом романтичної школи. 1808 створює важливу для лінгвістики працю
«Про мову і мудрість індійців», винятковість якої зумовлена засвідченим у ній першим
в історії європейського мовознавства досвідом освоєння неєвропейської традиції; праця
поклала початок німецькій санскритології та компаративному вивченню мов у Європі.
Погляди на мову. Основні ідеї про мову Ш. викладає у книзі «Про мову і мудрість
індійців» у зв’язку із питанням про санскрит і давньоіндійську культуру. Для Ш., як провідного теоретика романтизму, захоплення цією мовою і давньоіндійською старовиною
було закономірним, оскільки відповідало основній настанові романтизму (в контексті
пануючих там містичних настроїв) шукати ідеал розумного та прекрасного в давнині.
Однак така скерованість суперечила іншим ідеям романтиків, зокрема, сформульованим
ними принципам народності та історизму. Підвищена увага романтиків до санскриту
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пояснюється їх баченням структури цієї мови, в якій вирізняли чітку диференціацію
форм, зумовлену розвинутим чергуванням голосних у корені, що сприяло розрізненню
окремих граматичних значень. У явищі внутрішньої флексії романтики вбачали сліди
божественного походження, знаходили докази першопочаткового символіко-магічного
значення звука як такого.
Книга Ш. посилила увагу до санскриту. Ідеалізуючи флективність цієї мови (вважає
її будову «абсолютно органічною»), Ш. перебільшує роль внутрішньої флексії і розглядає санскрит, як ідеальну мову. На думку Ш., до цього ідеалу наближаються деякі інші
мови, передусім грецька й латинська, меншою мірою – німецька й перська, ще меншою
– слов’янські та кельтські. Усіх їх Ш. називає «благородними органічними мовами» і
вважає результатом божественного одкровення. Цим мовам протиставляються всі інші,
«неорганічні», які характеризуються афіксацією; походження останніх Ш. пояснює їх
поступовим розвитком із грубих тваринних і звуконаслідувальних криків. Ідея оцінки
естетичної досконалості мови, яка займає у концепції Ш. центральне місце, відповідає
загальноприйнятим філологічним поглядам епохи.
Порівняльно-історичні погляди. Виявивши подібність санскриту з рядом європейських мов (грецькою, латиною, перською, германськими, слов’янськими та ін.), Ш. для
доведення їх спорідненості наводить ряд лексичних співпадінь між ними. Найбільшу
увагу звертає на подібність граматичних елементів і особливо форм дієвідмінювання,
які, на думку Ш., вказують на схожість внутрішньої структури цих мов, або, словами Ш.,
їх «порівняльної граматики», а отже, дають нове пояснення їх генеалогії. Хоч Ш. і поставив чітко питання про необхідість порівняльно-граматичного вивчення мов, закцентував увагу на їх внутрішній структурі та прозірливо висловив думку про методологічну
вартісність форм дієвідмінювання, сам він не здійснив цієї своєї вимоги і не показав
системи граматичних зв’язків, обмежившись тільки кількома поверхневими порівняннями окремих форм. Результатом цього стало помилкове припущення Ш. про походження
досліджуваних ним мов від санскриту. Незважаючи на неправильність загальної концепції порівняльно-історичні погляди Ш. посприяли розвитку компаративістики великою
кількістю поставлених питань і цікавих думок; ввів термін «порівняльна граматика»
Типологічні погляди. Ш. пропонує першу типологічну класифікацію мов, якою теж
завдячує ідеям, сформульованим у романтичному напрямі, де вперше було поставлено
питання про «тип мови» у контексті «духу народу», що може проявлятися в міфах, мистецтві, літературі, мові. Звідси робився природний висновок, що через мову можна пізнати «дух народу». На основі порівняння мов, зробленого В. Джоунзом, Ш. співсталяє
санскрит з грецькою, латиною, тюркськими мовами і приходить до висновку, що: 1) всі
мови можна розділити на два типи: флективні й афіксальні; 2) будь-яка мова народжується і залишається в тому ж типі; 3) флективним мовам властиве «багатство, витривалість
і довговічність», а афіксуючим властиві «бідність, мізерність і штучність», оскільки
останнім із самого їх виникнення «не вистачало живого розвитку».
Загальні підстави типологічного вчення Ш. такі: поділ мов на флективні й афіксальні
робиться з урахуванням наявності/відсутності змін кореня; флексії й афікси протиставляються як 2 типи морфем, які створюють граматичну форму слова; нефлективні мови
оцінюються за ступенем їх «еволюційної близькості» до флективних і розглядаються як
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той чи інший етап на шляху до флективної будови мови, яку вважає найдосконалішою.
Ш. з трудом визнавав наявність афіксів у флективних мовах, а утворення граматичних
форм у цих мовах витлумачував як внутрішню флексію, бажаючи цим підвести даний
«ідеальний тип мов» під формулу романтиків: «єдність у багатоманітті».
Класифікація Ш. має цінність як одна із перших спроб подібного роду, однак вона
заснована на неправильних мовних спостереженнях: ідеалізований принцип внутрішньої флексії, який, за Ш., абсолютно властивий санскриту, засвідчуючи його «органічну»
мовну будову, насправді відіграє у санскриті зовсім незначну роль, навпаки, пріоритет
у будові цієї мови має афіксація, що, за Ш., є основною ознакою «неорганічної» будови
мов; Ш. не врахував також те, що внутрішня флексія відіграє дуже велику роль у семітських мовах, які, однак, відносить до «неорганічних» мов.Уже для сучасників Ш.,
зокрема Боппа, було зрозумілим, що всі мови світу розприділити на два типи не можна. Класифікацію удосконалює брат Ш. Август, який додатково виокремлює мови «без
граматичної структури» (згодом їх назвали аморфні, або ізолюючі); це уможливило виокремлення ще одного важливого параметра типологічної класифікації мов – синтетизм/
аналітизм. У доповненому вигляді типологічна класифікація виявила вплив на Боппа,
Шляйхера, Гумбольдта.
Вплив на лінгвістику. Незважаючи на неправильність загальної концепції, книга Ш.
«Про мову і мудрість індійців», відіграла велику роль у розвитку мовознавства: привернула увагу до найдавнішої відомої у той час індоєвропейської мови санскрит, розвинувши цікавість до її вивчення, що незабаром посприяло виникненню німецької індології;
сформульовані Ш. порівняльно-історичні ідеї та теоретичні типологічні побудови підготували ґрунт для виникнення компаративістики і типологічного мовознавства.
Цитати. «...У мовах, які мають замість флексії афіксацію, корені зовсім не такі; їх
можна порівняти не з плідним сім’ям, а тільки з грудою атомів... їх зв’язок часто механічний – шляхом зовнішнього приєднання. З самого їх виникнення цим мовам не вистачає
зародку живого розвитку... і ці мови, байдуже – дикі чи культурні, завжди тяжкі, сплутувані і часто виділяються своїм зухвало-довільним, суб’єктивно-дивним и міцним характером»; «Вирішальним моментом, який має все освітити, є, однак, внутрішня структура
мов або порівняльна граматика, яка дасть нам зовсім нові пояснення генеалогії мов, подібно до того, як порівняльна анатомія пролила світло на вищу історію природи»; «Можна
було б сказати, що всі слова в них [ізолюючих, «кореневих» мовах] – корені, але корені
безплідні, які не створюють ані рослин, ані дерев»; [одиниці нефлективних мов] – «груда
атомів, які розсіюються і змітаються разом будь-яким випадковим вітром» («Про мову і
мудрість індійців»).
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(Запоріжжя, Україна)
КОНЦЕПТ: ПОРІВНЯННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА
ЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДІВ

В сучасній лінгвістиці навколо концепту склалася досить типова ситуація. Типова
вона через те, що майже з кожним новим відносно уживаним терміном спостерігається
майже така ж ситуація (наприклад, термін «дискурс»), тобто існує низка дефініцій,
часто розпливчате тлумачення; новий термін переважно створює більше запитань, ніж
дає на них відповідей.
У науковій літературі термін «концепт» є одним із найвідоміших термінів. Він аналізується у різних векторах, у межах яких виділяють численні дефініції та властивості
концепту. Це певним чином створює труднощі для взаєморозуміння між вченими різних
галузей науки. Незважаючи на це, введення в науковий обіг терміну «концепт» позначило новий етап в дослідженні засобів, закономірностей та особливостей взаємодії мови,
пізнання, культури і як наслідок відкрило нові аспекти взаємодії лінгвістики, когнітології, культурології, психології, філософії тощо [7: 27].
Метою даної статті є розглянути та порівняняти основні конкретизатори концепту у
філософії і лінгвістиці та виявити «дотичності» та розбіжності у сприйнятті концепту в
лінгвістиці та філософії.
Перш за все, слід відзначити, що хоча концепт – це поняття логіко-філософське, яке
було введене у філософію ще П. Абеляром, у сучасній філософії обмаль робіт, присвячених поняттю «концепт», які давали б належне теоретичне обґрунтування цьому терміну.
Це можна пояснити тим, що починаючи з XIV ст., з виникненням онтологічного припущення про однозначність буття (еквівокація), ідея концепту стала зникати. У Новий
час, що характеризується науковим способом пізнання, концепт повністю був заміщений
поняттям як найбільш адекватним збагненням істинності речі, представленої як об’єкт і
яка не потребує обговорення [8].
У XX ст. ідеї концепту простежуються в персоналістських філософіях, які на перший
план ставлять ідею твору. Як термін концепт присутній у постмодерністській філософії.
Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі звернули увагу на те, що філософи недостатньо займалися природою концепту як філософської реальності.
© Коваленко Р.В., 2009
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Автори книги «Що таке філософія?» стверджують, що тільки філософія має справу з
концептами, які творець оригінальної концепції створює для того, щоб сформувати свою
позицію, тобто на думку Дельоза та Гваттарі концепти завжди несли та несуть в собі
такий собі персональний ідентифікатор: арістотелівська субстанція, декартівське cogito,
лейбніціанська монада, кантівське апріорі, бергсонівська тривалість... [5:17]. Тобто Арістотель, Декарт, Лейбніц, Кант, Бергсон тощо задля позначення своїх концепцій використали замість терміну «концепт» інші більш «екзотичні» позначення.
Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі тлумачать концепт як пізнання і пізнається в ньому чиста
подія, що не збігається з тим станом речей, в якому воно втілюється. Виділяти подію з
речей і живих істот, будувати з них нові події – це завдання тільки філософії, а наука, досліджуючи об'єкти, розглядає їх не з погляду концепту і не створюючи концепти. Тому
концепт – це прерогатива лише філософії і тільки її однієї [5:14]. Вчені переконані, що
концепт наділений наступними конкретизаторами:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

концепт безтілесний, хоча втілюється у тілах (він має лише інтенсивні ординати);
концепт позбавлений енергії, при цьому наділений інтенсивністю;
концепт визначається як неподільність певного числа різнорідних складників,
об'єднаних концептуальною точкою; концепт може включати в себе лише обмежену
кількість складників, інакше його структура буде хаотичною;
концепт одночасно абсолютний і відносний; абсолютний як ціле (завдяки конденсації),
відносний у своїй фрагментарності, до власних складників, до інших концептів, до
проблем, які концепт створений вирішити;
концепт – не стабільний; філософ постійно реорганізує свої концепти, навіть змінює
їх; іноді через розростання окремого пункту концепту відбувається нова конденсація;
додаються нові чи вилучаються старі складники; тут слід додати, що раніше Ж. Дельоз у своїй книзі «Логіка смислу» визначав концепт як стійкий згусток смислу (курсив наш – К. Р.) [цит. за: 4];
концепт реальний без актуальності, ідеальний без абстрактності;
концепт позбавлений дискурсивності;
концепт відсилає до певної проблеми або до проблем, без яких він не мав би сенсу;
концепти не вічні; зміни у природі концепту, як і проблеми, на які він покликаний
давати відповідь, залежать від змін порядку думок;
концепт – це множинність, абсолютна автореференційна, утворена з певного числа
інтенсивних варіацій, неподільно пов'язаних між собою відношеннями сусідства і
рухомою концептуальною точкою;
концепт – це контур, конфігурація, констеляція певної майбутньої події.
кожний концепт має свою «історію», він проходить становлення, відмирання,
відродження, старий концепт, що опинився в новому середовищі, зникає, втрачає
свої складники, у той же час набуває нових;
концепт не існує ізольовано, він перебуває у постійній взаємодії з іншими концептами [5:32].

Підсумовуючи усе вищезазначене, можна дійти кількох висновків щодо філософського вектору дослідження концепту. По-перше, у філософії концепт не знайшов належного
32

теоретичного обґрунтування, яке дало б чітке визначення цьому явищу, на відміну від
лінгвістики (про що нижче).
По-друге, на думку таких постмодерністів, як Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі, концепт – це
суто філософське поняття, яке можна виявити лише у філософії і більше ніде інде.
По-третє, концепти завжди несли та несуть в собі певний персональний ідентифікатор, філософ створює їх для того, щоб сформувати свою позицію. В цьому твердженні
криється одна з найголовніших відмінностей в осягненні концепту лінгвістикою та філософією, а саме, в розумінні останньої концепт є індивідуальним утворенням.
По-четверте, концепт часто ототожнюється з поняттям. Так, у Найновішому філософському словнику концепт має наступну дефініцію: концепт (лат. conceptus – поняття)
–1) формулювання, ментальний образ, загальна думка, понятття (концептуалізм); 2) в
логічній семантиці – смисл імені [8].
Однак, оскільки концепт – це і мовна категорія, тож, неможна розглядати концепт
окремо від лінгвістики. Незважаючи на те, що концепт як поняття вперше був застосований саме у філософії, все ж в лінгвістиці він отримав більш ширше теоретичне обґрунтування. Це можна пояснити тим, що термін «концепт» був запозичений лінгвістикою дуже
вчасно. А саме у той час, коли на зміну структуралізму, в межах якого мова розглядалася
як чітко структурована знакова система, прийшла когнітивна лінгвістика, яка розглядає
мову не як «систему в самій собі і для самої себе», а у зв’язку з людиною, без якої виникнення і функціонування цієї системи було б неможливим. Мова розглядається як явище
суспільне, тісно пов’язане з історією народу, його культурою [6:146-147].
Виникла потреба у застосуванні нового терміну «для позначення змістовної сторони мовного знаку, який зняв би функціональну обмеженість традиційних значення та
смислу, і в якому б органічно поєднувалися логіко-психологічні і лінгвістичні категорії»
[2: 7]. У зв'язку з розробкою зазначеної проблеми в лінгвістичній теорії з'явилося багато
нових понять і, відповідно, термінів.
Ще в XІ ст. починаються перші спроби визначити основну одиницю мовної ментальності. Лінгвісти і філософи писали про «внутрішню форму» і «найсильніші» поняття
(О.О.Потебня), про «закруглений об'єкт» (Г.Г. Шпет), «позачасовий зміст» (С.Л. Франк),
«принципове значення» (А.Ф. Лосєв), про «концепт» ( С. А. Аскольдов-Алексєєв) та
«ключові слова» (Р.А. Будагов, О.Н. Трубачев). У результаті пошуків наприкінці XX ст.
лінгвістика збагатилася такими термінами, як концепт, культурний концепт, константа,
лингвокультурема, концептуальна картина світу, мовна картина світу, мовна особистість,
мова культури, концептосфера, мовна ментальністъ та багато інших. Це й дало поштовх
до теоретичної розробки концепту.
Варто зазначити, що якщо порівняти «лінгвістичний» концепт з «філософським», то
ми помітимо значно більше відмінностей, аніж спільних рис.
Так, по-перше, в лінгвістиці, як вже зазначалося, концепт для практичного застосування має більше теоретичного підґрунтя. Розробці теорії концепту в сучасній
лінгвістиці присвячені роботи багатьох вчених: Н.Д. Арутюнової, Р.І. Павільоніса,
А.Вежбицької, Д.С. Ліхачова, Ю.С. Степанова, В.В. Колесова, Е.С. Кубрякової, В.Н. Телії, С.Г. Воркачова, А.П. Бабушкіна, А.Г. Лісіцина, В.В. Воробйова, В.И. Убийко, P.M. Фрумкіної, В.А. Маслової, И.А. Стерніна, С.Х. Ляпіна, Ю.Д. Тільман та ін.
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Р.О. Будагов у свій час помітив: «Добре відомо, що кожний новий термін у будьякій науці, якщо він не має строго певного, тобто самостійного значення, звичайно
виявляється мертвонародженим і не втримується в науковому обігу». Термін «концепт» продовжує жити й – більше того – розробляється в різних наукових напрямках.
В мовознавстві, окрім численних визначень концепту, розроблені також і критерії їх
класифікації: 1) з точки зору їх лінгвістичного оформлення (Бабушкін, Болдирєв); 2) з
точки зору дискурсу для їхнього мовного існування (Карасик); 3) з точки зору їх актуальності для всіх націй чи окремо взятої нації (Ліхачов); 4) за своїм змістом (Бабушкін,
Болдирєв, Мінський).
Теоретичне обґрунтування отримала і методологія дослідження концепту. Аналіз
концепту має ряд сталих підходів, які з певною долею умовностей можна об’єднати в
наступні напрямки і школи:
1) культурологічний, в якому мова розглядається як одна із джерел знань про концепти. Одним з прикладів цього підходу слугує «Словник російської культури» Ю. С. Степанова.
2) лінгвокультурологічний (В. І. Карасик, С. Г. Воркачов) об’єктом якого є концепт культури, який характеризується предметно-образним, понятійним та ціннісним складником.
3) логіко-ейдетичний (С. А. Жаботинська, а також теорія семантичних примітивів А. Вежбицької), який фокусує увагу на базових фреймах (онтологічних схемах) побудови лексично представлених концептів;
4) семантико-когнітивний (М. М. Болдирєв, О. В. Рахіліна, Й. А. Стернін), в рамках якого усі мовні форми вважаються концептами через те, що всі лексеми мають значення;
переважає вектор «від семантики – до концепту», а мова розглядається як інструмент
дослідження концептів;
5) когнітивно-поетичний (О. П. Воробйова, Л. І. Белехова, Є. М. Кагановська), який
досліджує образний простір концептів в художньому тексті, текстові концепти художньої прози;
6) когнітивно-дискурсивний (О. С. Кубрякова, Є. І. Морозова, І. С. Шевченко та інші),
які розглядають концепт через його існування в дискурсі, де синтезуються когнітивний і комунікативний плани;
7) філософьсько-семіологічний (А. В. Кравченко), який досліджує когнітивні основи
знаковості.
8) логічний підхід пов'язаний з ім'ям Н.Д. Арутюнової і відбитий у збірниках «Логічний
аналіз мови» (більше 10 випусків). При логічному підході протиставляється не індивідуальне й колективне, а наукове й «наївне» знання. Зважаючи на те, що концепти утворюють «свого роду культурний шар, що є посередником між людиною й світом», дослідники аналізують ключові концепти культури по текстам різних часів і народів з позиції
зовнішнього спостерігача.
9) психологічний підхід відбитий у роботах С.А. Аскольдова- Алексєєва й Д.С. Ліхачова,
які бачать виникнення концепту в зіткненні словникового значення з особистим і народним досвідом. Цей підхід дозволяє врахувати багатство асоціацій і значеннєвих переносів, встановити роль творців мови (насамперед, письменників, поетів, носіїв фольклору,
людей окремих професій і станів).
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Спільним для всіх напрямків є те, що вони визнають концепт базовою одиницею
свідомості, відмінності стосуються фокусування на тому чи іншому типі концептів, а
також різного трактування відношень між концептом як елементом етнокультурної картини світу і лексичним значенням [12: 192-193].
По-друге, не всі дослідники вважають, що концепт виступає суто філософським поняттям, наприклад, О. Харитонова переконана, що концепт має ряд властивостей, що дозволяють розглядати його у межах різних галузей науки: еволюційність (спрямованість
на розвиток); раціональна аксіологічність (оцінка в категоріях позитивно/негативно);
проспективність (прогнозування майбутніх винаходів); гіпотетичність (необмеженість
пізнання та неоднозначність знання); суперечливість (несумісність різних видів знання);
інтелектуальність (побудова теоретичної моделі знання); логічність.
По-третє, однією з відмінних рис «лінгвістичного» концепту є його приналежність
«наївній» свідомості, тобто народу. Таким чином, «лінгвістичний» концепт аж ніяк не
є індивідуальним утворенням.
По-четверте, будь-яка спроба осягнути природу концепту призводить до
усвідомлення факту існування цілого ряду суміжних понять та термінів, наприклад,
символ, поняття та значення. Однак, це не тотожні речі. Кожний символ є концептом,
проте не кожен концепт є символом [11: 17]. Л.Ужченко вважає, що «символ» та «концепт» – поняття різноплощинні: термін «символ» релевантний до образно-поетичного
світосприйняття, в той час як «концепт» є ментальним оператором трохи ширшого
плану, пов’язаним з пізнавальною діяльністю суб’єкта, незалежно від наявності чи
відсутності символічного значення і який виходить за суто лінгвістичні рамки, тому
вони можуть зіставлятися лише в деяких аспектах, зокрема, коли вони вербалізуються і
стають одиницями одного рівня – мовного [11: 19]. Концепт відрізняється від значення.
Концепт властивий свідомості нації і окремій людині, а значення властиве слову [1: 42].
Поняття також відрізняється від концепту. Концепт поєднує інформацію про всі ознаки
реалії, а поняття охоплює сукупність основних істотних ознак [1: 42]. Як відзначає
А. М. Приходько, поняття лише тоді стає концептом, коли воно валоризується, тобто
обростає національно-ціннісними конотаціями [9: 95]. Спільним у визначенні концепту, поняття і значення є їх приналежність до сфери ідеального [3: 275]. І, нарешті,
по-п’яте, концепт має певну структуру. Те, що концепт має певну структуру, визнають
як когнітологи, так і культурологи. Проте, відкритим залишається питання яким саме
чином структурований концепт.
Так, І. Стернін та З. Попова стверджують, що концепт організований по принципу поля і включає чуттєвий образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне поле.
Структура концепту визначається когнітивними ознаками, які відрізняються за ступенем яскравості в свідомості носіїв концепту і впорядковуються в структурі концепту за принципом поля [10: 48]. Вчені пропонують зображати концепт за допомогою
ядра та периферії. Так, ядро складають первісно найбільш яскраві образи, в той час, як
периферію складають більш абстрактні ознаки. Схематично концепт можна зобразити
наступним чином:
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Де 1 – це ядро концепту, прототипний образ, який може мати статус універсального,
загальнонародного, групового чи індивідуального;
2 – це базові шари, які неначе «огортають» ядро концепту від менш абстрактних до
більш абстрактних;
3 – інтерпретаційне поле концепту, яке в свою чергу містить оцінку та трактування змісту ядра концепту різними типами свідомості (національною, груповою,
індивідуальною).
Незважаючи на те, що схематично зобразити структуру концепту досить просто, все ж
створити тривимірну модель концепту неможливо на даному етапі розвитку науки, оскільки
невідомо яким саме чином знання людини про навколишній світ зберігаються в її мозку.
Ю.С. Степанов пропонує власну структурацію концепту. На думку дослідника,
концепт складається з трьох шарів, а саме з актуального (активного), пасивного (додаткового) та етимологічного. В актуальному (активному) шарі концепт актуально існує для всіх, хто користується мовою даної культури, як засіб їх спілкування та
взаєморозуміння. Так, російськомовні люди знають, що «8 березня» та «23 люте» – це
святкові, а отже неробочі дні. Будучи засобом спілкування, концепт в актуальному шарі
включається, окрім духовної культури, ще й у структури спілкування та мисленнєві
категоризації, пов’язані саме із спілкуванням. В пасивному, додатковому шарі концепт
актуальний лише для певної соціальної групи. Так, концепт «23 люте» актуальний
для військовослужбовців, особливо старшого покоління, а концепт «8 березня» – для
учасниць феміністичного руху. Етимологічний шар (етимологія або внутрішня форма)
відкривається лише дослідникам, проте це аж ніяк не означає, що для користувачів даною мовою цей шар концепту взагалі не існує. Він існує опосередковано як основа, на
якій тримаються усі інші шари концепту. Етимологічний шар є найбільш об’ємним. Щоб
його реконструювати необхідно дослідити власне історичний шар концепту, ментальні
репрезентації, а також вмотивованість імені концепту. Історичний шар складають дані
екстралінгвістичного характеру, такі як, наприклад, соціальні або духовні фактори фор36

мування концепту. Ці дані водночас відображають національно-культурні передумови,
які зумовили виникнення та еволюцію концепту. Поняття ментальних репрезентацій
тісно пов’язане з теорією категоризації. Ментальні репрезентації (франц. mental – мислений, розумовий, від лат. mens, mentis – розум, думка, мислення і representation – наочне зображення) – одне з ключових понять когнітивної науки, яке стосується процесу
репрезентації світу в голові людини й одиниць цієї репрезентації; умовні функціонально
визначені структури свідомості та мислення людини, що відтворюють реальний або
вигаданий світ у свідомості, втілюють знання про нього й почуття, які він викликає,
відображають стани свідомості та процеси мислення [6: 429]. Ментальні репрезентації
відображають колективне уявлення про артефакт, який формує концепт.
Проаналізувавши концепт у лінгвістичному та філософському векторах, ми
дійшли висновку, що концепт як категорія почав своє формування в рамках саме логікофілософського вчення, проте свій подальший розвиток і теоретичне становлення продовжив вже в лінгвістиці. «Філософський» концепт відрізняється тим, що сприймається як
індивідуальний конструкт, який використовується для рішення різних теоретичних та практичних задач, покладених на нього своїм творцем, у той час, як «лінгвістичний» концепт
є утворенням більшого масштабу. До того ж, на сьогодні когнітивна лінгвістика є одним з
пріоритетних напрямків мовознавства, тому поняття «концепт» досліджується дуже активно, що підтверджується його розробкою як в плані аналізу, так і структури та типології.
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«ОБЩИЙ ЖАРГОН» В СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКЕ
У статті робиться спроба висвітлити найважливіші проблеми, пов’язані з функціонуванням російського феномену так званого «загального жаргону» в рамках сучасної
публічної комунікації. З аналізу випливає, що на початку ХХІ ст. відбувається усереднення мовного стандарту за рахунок перш за все жаргону, розмовних вставок, просторіччя. Згадані елементи об’єднуються за ознакою «знижений» порівняно з нейтральним
рівнем літературної мови.
Ключові слова: засоби масової інформації, розмовні вставки, загальний жаргон.
The article is an attempt to present the most topical issues connected with the functioning of
Russian «common parlance» within the framework of present-day public communication. The
conclusion which can be drawn from the analysis is that the early 21st century is witnessing the
lowering of the standard of usage caused by the use of slang, colloquial inclusions and common
parlance. The above elements can be grouped together and present an opposition to the neutral
layer of the literary language.
Key words: mass media, public communication, slang, colloquial inclusions, common
parlance.
В научной литературе неоднократно отмечалась тенденция, связанная с излишним
употреблением сниженной лексики и стремлением к огрублению речи современного
публичного общения (см., напр.: Костомаров [1], Земская [2], Нещименко [3]). Эта проблема, как правило, связана со статусом средств массовой информации (далее – СМИ), в
рамках которых устная публичная речь с ее жанровым многообразием (радио- и телепередачи, репортажи, комментарии, беседы, дискуссии, сериалы и т.д.) заняла центральное
положение в системе российской этнической коммуникации. Многие «новации» этой
формы общения мгновенно были подхвачены и письменной речью – газетно-журнальной
публицистикой, которая, как известно, также подверглась заметному стилистическому
снижению: «Сейчас признаком хорошего тона, демократичности в общении с читателем
многие журналисты считают пренебрежение языковыми нормами, эпатаж, неоправдан© Лисовска Гражина, 2009
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ное нарушение стилей речи, грубость, ненормативную лексику…» – констатирует Е.А.
Титаренко [4:6]. В связи с этим справедливо и мнение И.В. Коробушкина, который отмечает, что «…Если в период перестройки язык газетных текстов отличался подвижностью, нестабильностью, что было связано как с экстралингвистической ситуацией, так и
с поиском новых форм и средств выражения, то теперь можно говорить об определенной
сформированности «нового русского» публицистического стиля» [5:260].
Немаловажное значение в этом контексте имеет привлечение массового читателя,
активизация его коммуникативных отношений с автором, «аттрактивность» газеты
и отдельной статьи, что отражается не только на всей структуре газетного текста (обращение, например, к прецедентным текстам), но особенно на лексике, что очень
часто выражается в вовлечении в ее круг иностилевых, стилистически сниженных и
экспрессивно окрашенных пластов. По мнению Е.Ю. Скороходовой освоение таких
элементов в письменной речи дает новые способы сочетаемости слов, обнаруживает
дремлющие в них возможности и создает новые словообразовательные модели [6:103].
Именно явлению обращения к разговорной и жаргонной лексике в современном
российском публицистическом дискурсе будет уделено внимание в настоящей статье.
Актуальность такого рассмотрения вопроса обусловлено, главным образом, аспектами
межъязыковой коммуникации, выражающейся в потребности понимания новых пластов
русской лексики. Для наблюдений над языком публицистики был использован материал
газетно-журнальных публикаций за последние 8-9 лет.
Нельзя не признать, что публицистика в настоящее время стала тем мощным каналом, через который идет вторжение субстандарта в лексикон и тезаурус современной
языковой личности. В этом контексте наблюдается отчетливая ориентация в сторону
некодифицированных средств и смены нормативной основы печатного текста, в котором
совсем не редкими стали не только экспрессивы разговорной речи, но даже грубая, бранная лексика. По словам А.В. Величко «нарочитое употребление жаргонной, вульгарной,
сниженной лексики стало непременным условием и критерием «современности» у молодежи» [7:56], для которой доминантной характеристикой общественного бытия является
естественное стремление к диалогичности, динамичности и экспрессивности. В этом
смысле структура дискурса отражает, как зеркало, социокультурную среду со всей совокупностью принадлежащих ей идей.
Таким образом, формирование стереотипов речевого поведения, системы речевых
практик, уже содержащей в себе определенное ценностно-смысловое отношение к миру,
происходит в последнее время под влиянием средств массовой информации, которые
отбросили большинство из привычных для читателя или слушателя нормативных,
стилистических и этических ограничений. Не следует, однако, думать, что массовое
снижение речевого стандарта – исключительное следствие объективных социальных
и демографических процессов. Как отмечает В.В. Химик: «резко возросшая популярность
низкого – грубого, комического, ненормативного – связана и с особым функциональным
потенциалом единиц этой сферы коммуникации, с их особой выразительностью, привлекательностью и доступностью для самого широкого круга носителей русского языка»
[8:6]. Следовательно, современные средства массовой коммуникации являются той средой речевого обитания подавляющего большинства россиян, для которых «чтение газет
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и журналов, а также просмотр телепередач и пространство Интернета – часто единственная сфера речевой деятельности, в которой для массового носителя языка задаются речевые «эталоны», «нормы», эстетика» [9:85]. Такая ориентация на язык СМИ
несомненно играет значимую роль в формировании речевой культуры общества [10:20].
Поэтому чрезвычайно важным представляется изучение языкового материала печатных
текстов, систематизация и описание стихийного притока разговорных включений, прежде всего арготизмов и сленга, также в контексте их возможных разрушительных последствий для российской общеэтнической коммуникации.
Функциональные процессы в рамках современного публицистического дискурса,
связанные со снижением речевого стандарта, отчетливо проступают в области жаргонной, некодифицированной лексики, включенной в газетный текст.
Проведенный нами анализ показал, что направленность употребления субстандартных
единиц заключается в осознанном, преднамеренном использовании «непристойных слов»
для выражения, например, особой экспрессии снижения и упрощения речи, для разного
рода осуждения или языковой игры и пр., т.е. мотивировано авторской коммуникативнопрагматической установкой.
Итак, современный язык газет активно «сотрудничает» с просторечием, к контингенту которого принадлежат слова: алкаш (‘алкоголик’), босота (синоним слова братва –
‘преступная группировка’, перен. ‘бедность, нищета’), бодун (‘похмелье’), лопухнуться
(‘ошибиться, сделать глупость, попасть впросак’), тормознуть (‘остановить’), по качану
(шутливый ответ на вопрос «Почему?» иногда с продолжением «и по сырой капусте»),
по барабану (негативная оценка безразличия – ‘все равно’) и многие другие, которые,
несомненно, являются общеэтническими, но при этом остаются субстандартными, не
входящими в сферу литературного лексикона, хотя и тяготеют к разговорной норме.
Отметим и пример из «Независимой газеты» (1999), в которой в составе заголовка
статьи Академический ужастик, обнаруживаем образованный от слова ужас жаргонизм, значение которого ассоциировано со ‘страшным произведением искусства, напр.
фильмом, рассказом и др.’, относящийся, однако, в данном контексте, к рецензии на издание стихотворений В.А. Жуковского. Слово ужастик использовал также журналист,
описывающий факт показа в Европарламенте документального фильма Советская история, представляющего время сталинских репрессий, расстрел польских офицеров в
Катыни, проявления нацизма в современной России. В тексте читаем: «Евродепутатам
показали сталинский ужастик» («Известия, 2008). Знаменательным кажется и следующий газетный заголовок: «Бобры» ушли в Сбербанк («Коммерсантъ», 2004) или цитата
из газеты «Время» (2000): «Банк России… выпустил собственные облигации, названные
в кругах общественности бобрами», наименование которых вероятно произошло от словосочетания бескупонные облигации Банка России.
Как известно, в современных условиях, основным источником жаргонных манифестаций являются частные жаргонные подсистемы, социальные и профессиональные
диалекты. Однако особенно шокирует применение слов криминального жаргона: «Сегодня
у нас [т.е. в России – Г.Л.] общественное сознание становится уже не просто даже
криминальным, а отмороженным, маргинальным», «(...) ни в одном языке мира нет в таком количестве воровского сленга – заметьте, на этом сленге говорят все слои общества»,
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пишет в своей статье, посвященной динамике речевого стандарта современной публичной
вербальной коммуникации, Г.П. Нещименко [3:107]. О частотности употребления включений из криминального жаргона можно судить на примере нижеследующей газетной статьи, заглавие которой «Братков» разыскивают дома, чтобы посадить на «нары» вводит
в определенный ментальный мир. В самом тексте читаются нами такие строки: «И Дания
вздрогнула. Здесь впервые столкнулись с разборками (‘выяснение отношений путем применения физической силы или оружия’ – Г.Л.) нашей братвы (‘преступная группировка’
– Г.Л.)», а также «(...) Таких называют мошенниками, или по-русски кидалами (‘обманщиками’ – Г.Л.)» и пр. («Новая газета», 1998). Вопреки сказанному Е.А. Земская формулирует
противоположную точку зрения, указывая в частности на фактор выразительности текста:
«Если сын говорит матери: Не наезжай на меня, используя жаргонизм, или лингвист говорит о каком-либо симпозиуме: Это была большая лингвистическая тусовка, то это – шутка, образность, но никак не включение говорящего в воровской мир» [2:4].
В ином случае, например, в специальных репортажах или информационных заметках
о жизни заключенных в тюрьмах, уголовный жаргон используется для усиления достоверности. Так, в репортаже С. Дюпина Михаил Ходорковский воспользуется правом на
труд, в подзаголовок вынесен жаргонизм ходка, имеющий по словарю жаргонизмов значение ‘судимость с отбыванием наказания в местах лишения свободы’ (толкование дано
по: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. [11]). Однако, как справедливо отмечает Е.И. Беглова,
в самом тексте слово употребляется в другом значении, не отмеченном в словарях, т.е.
как ‘проход между нарами в бараке’ [12:73], ср.: «Каждые четверо нар разделены «ходками» – небольшими проходами (…) Тех, кто занимает образованный «ходками» блок,
в колонии называют «семьей». Члены «семьи» общаются между собой и поддерживают
друг друга как экономически, так и физически» («Ъ», 2005).
Часто специальные субноминации, т.е. криминонимы находят применение в целях
характеристики среды. Так, представляя быт заключенных в Краснокаменской тюрьме,
корреспондент употребляет слова из речи людей, связанных с этим местом, например
уголовные жаргонизмы, отражающие иерархию заключенных: «Всего в колонии 12
отрядов, состоящих примерно из ста человек каждый. От остальных отличаются только
отряды № 7 и № 12. Первый из них состоит из «авторитетов» и «блатных». В 12-й входят так называемые росконвойники... «Авторитеты» живут на первом этаже, «мужики»
на втором» (цит. по: Беглова Е.И. [12:73]). Заметим, что многие слова в статье употреблены
без разъяснения, видимо, автор рассчитывает на знания читателя. Итак, блатные – это
‘осужденные, принадлежащие к одной из средних прослоек в тюремной иерархии’,
мужики – ‘простые заключенные в отличие от тюремной элиты’, т.е. «авторитетов»,
пользующихся непререкаемой властью и влиянием (наблюдаем специализацию значения литературного слова, ибо авторитет – ‘лицо пользующееся общепризнанным влиянием в какой-нибудь области’), росконвойники – ‘арестованные заключенные с правом
передвижения без конвоя за пределами ИТУ’ (ср. толкование: Ермакова О.П. и др. [13]).
Некоторые жаргонизмы анализируемого нами пласта настолько часто используются
в СМИ, что уже не требуют специального разъяснения и даже «закавычивания». Они подвергаются социализации, становятся общеизвестными. В этом случае их рассматривают
как интержаргон, или «общий жаргон», формулировка которого сводится к следующему:
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«Под общим жаргоном понимается тот пласт современного русского жаргона, который,
не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или,
по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности
образованными носителями русского литературного языка» [13:IV]. Значит, «общий жаргон» – это совокупность ненормативных, но социализованных – общеизвестных или даже
общеупотребительных слов, а также фразеологизмов, пополняющих общеэтнический
субстандарт, а в ряде случаев и разговорно-литературную речь. Им пользуются
бизнесмены, журналисты, политики, общественные деятели, «поп-звезды» и даже писатели. Феномен «общего жаргона» охватывает, например, такие ныне нормативные образования, как беспредел (‘беззаконие’), мент (очевидно, исходно усечение полисмен: мен
с последующим добавлением -т; синоним: мусор – ‘милиционер’), обуть (‘ограбить,
обобрать’), отмазать (‘выручить кого-нибудь, часто с помощью денег, ср. подмазать
– дать взятку’), кинуть или взять на понт (‘обмануть’), по блату (‘возможность совершить что-нибудь в обход закона или правил’), лох (‘разиня, потерпевший’; возможно
происходит от слова олух – ‘доверчивый человек, которого легко обмануть’), замочить
(‘убить’), бабки (слово интересно обыграно в рекламе пельменей: «И волки сыты, и бабки целы») или капуста (‘деньги’; первоначально только о долларах – из-за их зеленого
цвета), ксива (‘документ, чаще всего паспорт’; часто ‘поддельность’) и пр. Большинство
из вышеприведенных номинаций – это элементы недавнего просторечия, прежде служившие в более узком смысле обозначениями криминальных реалий, теперь – получают
развитие в литературном языке.
Эти и подобные слова можно увидеть почти в любом типе газет, как принадлежащих к таким, которые принято называть «желтой» прессой, в молодежной периодике, так
и в вполне авторитетных изданиях. В следующем примере из полемической статьи «Независимой газеты» (2005) они явно в избытке, ср.: «Президент, оказывается, просто кинул
лохов-коммунистов». В иной раз игра с цитатами позволила реализовать принцип сочетания стандарта и экспрессии: «Масхадова замочили практически в сортире» («Аргументы
и факты, 2005), ср. «Террористов будем мочить в сортире» – слова В.В. Путина из
выступления перед журналистами в Астане 24.09.1999 г. Примечательной иллюстрацией
может служить также употребление криминонима обуть в нижеприводимом отрывке: «По
сути США уже давно банкрот. Есть такое ощущение, что пока весь мир успокаивается, в
недрах Белого дома зреет план, как всех обуть и вылезти из кризиса с минимальными потерями» («Известия», 2008). Обращает на себя внимание и жаргонное выражение поставить на счетчик или включить счетчик, которое в криминальном мире обозначает: ‘назначить срок выплаты денег, по истечении которого неуплатившему грозит смерть или другое
жестокое наказание’. В общем жаргоне смысл этого выражения модифицируется, получая
значение: ‘грозить применением санкций; начать ежедневно увеличивать проценты от неуплаченного вовремя долга’, о чем свидетельствует заголовок из газеты «Время»: Россию
ставят на счетчик. Западные лидеры угрожают введением санкций («Время», 1999).
Нельзя не отметить и использование включений из сленга наркоманов, что, кстати, также говорит о нарастающем, причем «в мирных масштабах, социальном напряжении» (по
определению: Нещименко Г.П. [3:108]), ср. напр.: наркота (‘наркотик’) с ударенной флек42

сией, передознуться (‘принять дозу наркотика’), вмазаться (‘принять наркотик’): «Ехала
из больницы вмазанная» («Новая газета», 1999), торчать (‘находиться в состоянии наркотического опьянения, экстаза’), ширяться (‘колоть наркотики; употреблять наркотик внутривенно’), сидеть на колесах (‘постоянно принимать наркотики’) по аналогии с сидеть на
игле, т.е. ‘быть наркоманом; иметь наркотическую зависимость’: «Джимми и Джонни давно на игле, и один уже довел себя до цирроза печени» («Московский комсомолец», 1999).
Показательным кажется и тот факт, что фразеологизм сесть на иглу, попадая на страницы
газет, «обрастает» производными, употребляется в переносном смысле, напр.: «Область
села на дотационную иглу», «Нельзя все время сидеть на игле инвестиций» или «Одно
дело сидеть на игле административного ресурса и совсем другое – настоящая политическая борьба за симпатии избирателя» («Независимая газета»), о тогдашнем положении
партии «Единая Россия» по отношению к поддержке ее деятельности обществом.
В языке современных СМИ можно обнаружить следы влияния и некоторых других
профессиональных и социальных жаргонов. Например, из «языка» спортивных болельщиков в литературный речевой обиход проникли существительные качалка в значении
‘спортклуб, где занимаются культуризмом’ (произведено от глагола качать по образцу
разговорных читалка, курилка) и качок (‘человек с развитыми (иногда чрезмерно), хорошо
заметными бицепсами’), а также определение жучки в значении ‘менеджеры, заключающие контракты на переход спортсменов из одного спортивного клуба в другой’, ср.: «Спору
нет – легионеры нужны. Но, наверное, уже все прекрасно знают, что «жучки» от футбола
готовы привезти в Россию кого угодно» («Сов. спорт», 2005). Интересным кажется факт, что
в общем жаргоне последний из рассматриваемых арготизмов употребляется с присущим
ему презрительным оттенком, характеризуя ‘перекупщика, спекулянта’ и вообще человека,
занимающегося темными делами; из «языка» медиков – сочетанные травмы, проколоть
больному пенициллин (т.е. ‘провести курс лечения пенициллином’), скоропомощные мероприятия (действия) и др. (примеры цит. по: Крысин Л.П. [14:34]); из молодежного сленга
– двинутый (‘сумасшедший, ненормальный, помешанный’), депрессуха, кумекать (‘понимать, соображать’), вешать лапшу на уши (‘болтать чепуху; рассказывать небылицы’):
«Целый год россиянам вешали лапшу на уши» («Новая газета», 2000), балдеть (‘находиться
в расслабленном, приятном состоянии’), ср.: «(…) новая поросль тут же начала балдеть,
оттягивалась не по-детски» («Аргументы и факты», 2000) и др.; из жаргона компьютерщиков распространяются слова: скачать – ‘списать из Интернета’, распечатать на принтере, геймить, т.е. ‘играть в компьютерную игру’ (от англ. game – ‘игра’), клава – ‘клавиатура’, бродилка – от англ. browser ‘программа просмотра файлов в Интернете’, искалка – от
англ. searcher, букв. ‘искатель’ и пр.
Последний, названный нами жаргон, ввиду поступающего процесса компьютеризации разных сторон человеческой деятельности, становится особо активным по своей
коммуникативной роли.
Влияние на литературную речь некодифицированных сфер языка – просторечия, социальных и профессиональных жаргонов – наблюдается не только в лексике
и фразеологии, но и, например, в словообразовании.
Язык письменных СМИ наглядно иллюстрирует сближение с обыденной речью через использование, типичных для образования форм разговорной речи, номинативных
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моделей. Проявлением этого можно считать замену описательных конструкций «прилагательное + существительное» более компактными универбатами, т.е. суффиксальными
существительными, напр.: «Я объездил несколько обменников» (‘обменный пункт; пункт
обмена валюты’), «Максималка равна 160 километров в час» (‘максимальная скорость’;
«Эхо», 2002), «Всех поразили десятки миллиардов долларов, прокачивавшиеся через
«оффшорку» (‘оффшорная зона’; «Новая газета», 1999), «В июле прошлого года решили пугнуть тех, кто занижал усредненную величину таможенных платежей. Ввели в
аэропортах обязательный осмотр всего груза, если «усредненка» меньше $2 за кг» («Новая газета», 2001), страшилка (синоним слова ужастик) и многие другие.
Симптоматичной является также легализация универбатов в печатном тексте, видимо из-за того, что они способствуют не только особенно актуальной тенденции
языковой экономии, но и коммуникативной функции «насыщенности» передаваемой
информации. Так, нейтральные номинации атрибутивных словосочетаний модели «прилагательное + существительное» все чаще вытесняются суффиксальными универбатами
на -к(а), которые без всяких ограничений употребляются даже в заголовках газетных
статей, напр.: Московский проект реконструкции пятиэтажек медленно отмирает
(‘пятиэтажный дом’; «Сегодня», 1998). Такому же способу образования слов подвергаются сочетания мокрое дело – мокруха (‘убийство’), бытовое преступление – бытовуха,
записная книжка – записнуха, в которых четко выделяется формант -ух(а), придающий
дериватам выразительность, экспрессию и некоторый оттенок грубости.
Разговорный язык оказывает свое влияние и на активизацию словопроизводства
феминативов, в рамках которого наблюдается использование суффиксов «женскости»:
-ш(а), -их(а), но также -щиц(а) и -ин(я). Сравни: молодая дизайнерша, интервьюерша,
девушка-боксерша (и конкурирующий дериват – боксерка), дискжокейша, предпринимательша («...подъехала к дому»), снайперша (новообразование появившееся в связи
с военными действиями в Чечне), завучиха («На пороге возникли учитель физкультуры
и завучиха, запыхавшиеся, как революционные матросы» – «Новая газета», 1999), детективщица («удачливая детективщица, без агрессивных намерений потеснившая не
только «серьезную» прозу, но и мастеровитых работников своего цеха» – «Новая газета», 1999), фотографиня (заголовок очерка о женщине-фотографе), монархиня и под.
Неуклонное повышение продуктивности словообразовательных типов наименований
лиц женского пола связано, несомненно, с активным участием женщин в общественной
жизни и «современным положением женщин в российском обществе» [15:87].
Итак, приток соответствующих новообразований, включающих и окказионализмы,
не является новым процессом в развитии русского языка, но впервые с такой силой он
проявил себя в публичной коммуникации, в частности в газетно-журнальной публицистике. Примечательно, что аналогичные процессы и конвергентные тенденции к «оразговариванию» и усреднению языкового стандарта наблюдаются, по мнению Л.Б. Никольского, в большинстве языков мира [16:201]. Проникновение в язык нелитературных
единиц, разговорных включений и прежде всего жаргонизмов, является специфической
приметой языкового развития вообще [3:99]. В связи с этим в языке произошло смещение функциональных стилей: резко сузилась сфера высокого и пафосного, а центральное место занял нейтральный стиль речи, в свою очередь потесненный экспрессией
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разговорных и разговорно-сниженных элементов. Таким образом, язык СМИ, характеризующийся большей открытостью текстов, чем художественная литература, стал нормотворческим фактором, влияющим на уровень языковой культуры. В социальном плане
этот переход есть звено вечного процесса приспособления языка к меняющимся условиям жизни, установкам и вкусам общества.
Надо отметить и тот существенный факт, что употребление сленговых и жаргонных
включений в современных газетных текстах чаще всего обусловлено потребностью привлечь внимание к публикации и в то же время продемонстрировать «лексикон», «доминирующий» в общении людей не только в обиходно-бытовой, но и в публичной сфере» [12:72].
Таким образом, они «стремятся максимально приблизиться к уровню потребителя массовой
культуры, стараются говорить на его языке и вполне в этом преуспевают» [17:248].
Благодаря употреблению в газетном тексте корпоративные черты жаргонизмов часто
нейтрализуются и одновременно происходит определение круга слов, ставших частью
нормированного языка. Основным фактором, способствующим селективному действию
языковой нормы, как нам кажется, является рациональное актуализирование «новаций
неформального регистра», в котором главенствующая роль принадлежит средствам массовой информации.
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Статтю присвячено дослідженню особливостей організації та розвитку словотвірної системи сучасної англійської мови з погляду синергетики. Застосування синергетичної парадигми для вивчення вербокреативних процесів дозволило визначити принципи
самоорганізації словотвірної ендосистеми, які детермінують її розвиток.
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The article deals with the problem of organization and development of the Modern English
word-building system from the synergetic point of view. The use of synergetic paradigm for
word-building processes study has provided with the opportunity to reveal self-organization
principles of word-building endosystem which determine its development.
Key-words: attractor, verbocreation, synergetics, self-organization, fluctuation, bifurcation
point.
Основною рушійною силою мовної еволюції є індивідуальне і суспільне мислення її носіїв, яке відбиває нові явища і процеси буття. При цьому, як зазначають науковці, прогрес
мови виявляється насамперед у розвитку і поповненні її словникового складу [1: 4]. Здатність
лексичної ендосистеми адекватно реагувати на виклики позамовного середовища багато в
чому залежить від вербокреативних можливостей кожної мови. Саме тому ми схильні розглядати словотворення як процес породження лексичних інновацій, що спричинюють кількісні та якісні зміни у лексиконі, і можуть певним чином впливати на мовному еволюцію.
Слід зазначити, що новий погляд на сутність мовної еволюції пропонує синергетика,
яку, узагальнивши ряд існуючих визначень [2: 79; 3: 99], можна охарактеризувати як
трансдисциплінарний напрям досліджень, метою якого є пізнання загальних принципів,
що лежать в основі процесів самоорганізації у системах різної природи. На тлі застосування ідей і принципів синергетики, сучасної теорії складних нелінійних систем у дослідженні мовних явищ сформувалася нова прикладна галузь, яку називають лінгвосинергетикою [4: 3]. Новизна моделі постановки проблем і методів їх вирішення зумовлюють
актуальність дослідження різнорівневих лінгальних явищ та процесів, спрямованого на
визначення їх ролі у самоорганізації і саморегуляції мовної аносистеми.
У нашій статті ми ставимо за мету розкриття синергетичної сутності розвитку системи
словотвору. Для досягнення поставленої мети ми маємо виконати такі завдання: розглянути поняттєвий апарат синергетики, виявити синергетичні принципи організації системи
словотвору, встановити механізми саморегуляції і самоорганізації словотвірної макросистеми. Об’єктом аналізу ми обрали словотвірну систему англійської мови, з огляду на її
роль у процесі формування номінативних одиниць, які у сучасних умовах експансії «англосфери» мають не лише інтралінгвальне, але й екстралінгвальне значення.
Синергетичний підхід, як відомо, являє собою «принцип дослідження, згідно з яким
предметом аналізу є складні, відкриті нелінійні суперсистеми, що функціонують за рахунок взаємодії їхніх підсистем і перебувають у стані більшої чи меншої рівноваги, а
об’єктом – механізми, що регулюють динаміку, самоорганізацію та збереження цих систем» [5: 538]. Мовна система являє собою саме таку складну, динамічну, нерівноважну нелінійну суперсистему, що складається з ендосистем, що взаємодіють між собою.
Ендосистеми мовної суперсистеми також є складними утвореннями і являюють собою
макросистеми, що включають до свого складу відповідні мікросистеми конституентів
мови. Така складність, ієрархічність мовної суперсистеми допомогають їй протидіяти
руйнівному впливу позамовного середовища, з одного боку, адекватно відповідаючі на
дію екстралінгвальних факторів, а з іншого, – зберігаючи свою єдність і усталеність.
Стійкість мовної суперсистеми, підтримання її комунікативної ефективності
пов’язані з нерівномірністю темпів та інтенсивності розвитку її окремих рівнів. Ця
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специфіка розвитку системи мови зумовлена кількісними та якісними відмінностями
між її окремими рівнями. Науковці наголошують на тому, що якісно рівні і моделі мови
розрізняються між собою за характером їх залежності від потреб мисленнєвої діяльності
і за ступенем їх схильності до впливу екстралінгвальних та інтралінгвальних факторів,
а якісно вони розрізняються за обсягом і ступенем відкритості для надходження нових
одиниць [6: 16-17]. За цими ознаками найбільшу динамічність і відкритість демонструють лексична і словотвірна ендосистеми, а більш стабільними залишаються синтаксична, морфологічна і фонетична ендосистеми.
Відкриття нових явищ дійсності, поглиблення нашого знання про оточуючий і внутрішній світи людини спричинюють необхідність їх відбиття у мовній картині світу, яке
головним чином здійснюється через вербалізацію інноваційної інформації. Для того,
щоб залишатися ефективним комунікативним засобом мовна система змушена реагувати
на зовнішні виклики, створюючи мовні інновації (головним чином лексичні), поява яких
спричинює перебудову цієї суперсистеми на мікро- і макрорівнях.
Формування нових лексичних одиниць залежить від багатьох екстралінгвальних та
інтралінгвальних чинників. Серед зовнішних факторів вербокреації слід виділити актуальність інноваційного явища, що потребує номінації, для культури носіїв цієї мови,
ступінь функціональної розвинутості даної мови тощо. До внутрішньомовних факторів
слід віднести типологічні особливості мови, її вербокреативні можливості, зокрема, багатство арсеналу словотворчих засобів, досконалість механізмів словотворення.
Система словотвору є унікальною і за складом конституентів, і за своєю архітектонікою, і за механізмами функціонування. На відміну від інших, базових, рівнів мовної
суперсистеми (фонетичного, морфемного, лексичного, синтаксичного) словотвір не має
власних конститутивних одиниць і тому заради створення лексичних інновацій «змушений» використовувати в якості будівельного матеріалу конституенти інших рівнів. Словотвір набуває трансрівневого характеру, оскільки генеративною базою для вербокреації
слугують одиниці морфемного, лексичного, синтаксичного рівнів, які під дією різноманітних вербокреативних дериваційних механізмів утворюють нові лексеми.
Така трансрівнева організація зумовлює відкритість системи словотвору, її нерівноважність та нелінійність. Словотвір як система здатен обмінюватися з близьким (у межах
мовної суперсистеми) і дальнім (позамовним) середовищем матерією, енергією, інформацією. Надходження «речовини» відбувається, наприклад, у процесі формування нових
словотворчих засобів шляхом афіксалізації лексем та їх фрагментів, шляхом залучення
до вербокреативних актів ідеографічних знаків тощо.
Так, у сучасній англійській мові спостерігається зростання продуктивності вербокреативних елементів, створених шляхом афіксалізації компонентів композитів: -abuse,
-based, -free, -friendly, near-, -speak, -style, -watcher, та фрагментів телескопізмів: -(a)holic,
-crat, -cracy, cyber-, docu-, -erati, -gate, Euro-, info-, -naut, -nomics, -preneur, -zine. Формування нових словотворчих елементів відбулося у результаті функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць, у результаті якої мовна «речовина» проникла до складу системи словотвору, збагативши арсенал словотворчих афіксів новими одиницями. До речі,
такий перерозподіл матеріальних ресурсів, що здійснюється між ендосистемами мовної
суперсистеми свідчить про її здатність до самрегуляції і самоорганізації.
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У текстах SMS-повідомлень та інтернет-комунікацій часто вживаються акроніми з ребусними елементами, представленими цифровими знаками (омофонами відповідних лексем), наприклад, B4 > before, B2B > business-to-business, B2C > business-to-customer, sk8 >
skate, CYL8R > see you later. Такі інновації свідчать про можливість використання у якості
будівельного матеріалу для формування абревіатур знаків інших (немовних) систем.
Відкритість системи словотвору виявляеться не лише у її функціональній спрямованості на перетворення «речовини» (різнорівневих конституентів) на якісно нову субстанцію – слово, яке «скидається через відтоки» до лексичної системи, але й у енергетичній
та інформаційній «провідності» цієї системи. У процесі когнітивної діяльності носії мови
добувають нові знання, які потребують номінації. Така інформація потребує матеріалізації
на мовному рівні. Для адекватної відповіді на такий зовнішній виклик система словотвору
має достатньо ресурсів для лінгвальної семіотизації нової актуальної інформації.
З моменту, коли у суспільстві виникає потреба найменування якогось явища або процеса, у колективній свідомості носіїв мови зростає «психічне занепокоєння», спричинене суперечністю між потребою у комунікації (тобто передачі певної інформації) і відсутністю вербальних засобів для її задоволення. Енергетичне напруження «працюючої»
свідомості трансформується у напружений пошук механізмів і засобів, за допомогою
яких можна створити лексему, яка б повно і адекватно, на думку комунікантів, відбивала
б сутність явища, що поребує найменування. Виконавши це завдання, тобто створивши
на базі існуючого у мові арсеналу вербокреативних засобів і механізмів нову лексему,
стовотвір «звільняється» від готового продукту, таким чином «скидаючи» енергетичне
напруження за межи своєї системи.
Слід зазначити, що іноді для найменування одного явища може створюватися навіть ціла
низка слів. Таке явище, що у лінгвістиці набуло назву поліномінації [1:188], на наш погляд,
свідчить про величезний вербокреативний потенціал мови, про її здатність виконувати
номінативні функції шляхом залучення достатньо великого арсеналу словотворчих засобів та використання різних механізмів і моделей словотворення. Прикладом такої поліномінації може слугувати низка слів, створених для позначення Інтернету в англійській мові:
Internet, net, e-Bahn, e-superhighway, Infobahn, Info-highway, I-Way, web, world wide web.
Відкритість словотвірної системи зумовлює її нерівноважність і динамізм. Система
словотвору має декілька джерел підживлення (конституенти морфемного, лексичного,
синтаксичного рівнів) і лише один, проте дуже потужний, відток – словниковий склад
мови. Оскільки за синергетичними принципами структурою є «локалізований у певній
ділянці середовища процес» [7: 31], таку організацію вербокреативного процесу можна
розглядати як структуру словотвірної системи. Таким чином, структуру системи словотвору формують упорядковані і взаємозв’язані механізми і способи вербокреації, оскільки саме вони регулюють відносини між конституентами генеративної бази словотвору та
похідними лексемами – продуктом вербокреативної деривації.
З погляду синергетики структура словотвору є процесом, тому його система «приречена» на варіювання та зміни. За принципом позитивного зворотнього зв’язку, будьяка відкрита система здатна засвоювати зовнішній вплив, перебуваючи у постійному
змінюванні – флуктації. Під флуктацією вчені розуміють випадкові відхилення миттєвих значень величин від їх середніх значень, тобто від стану рівноваги [8: 19; 9: 240],
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показчиком хаотичності процесів на мікрорівні системи [9: 240]. Прикладом флуктацій
у мові можуть слугувати різноманітні оказіональні утворення. Якщо інновації вдається
довести свою необхідність як засобу комунікації, може розпочатися її узуалізація, і вона
перетворитися з оказіоналізму в неологізм, який з часом може стати звичайною одиницею лексикону. У цьому зв’язку науковці зазначають, що «фактично всі нові одиниці
починають своє життя як «оказіональні», оскільки вони виникають саме в конкретному
акті мовлення. Тому термін «оказіональне слово» може констатувати лише результат, той
факт, що певна одиниця виникла в мовленні, але не закріпилася в мові» [10: 5]. Для того,
щоб зайняти належне місце у мовній системі інновація має пройти випробування і довести свою комунікативну необхідність.
Проте, якщо нове слово слугує лише «випадковою», «одноразовою» одиницею комунікації, створеною задля задоволення ситуативних потреб комунікантів, вона зникає, як
тільки події та явища, для номінації яких було стоворено цей оказіоналізм, втрачають свою
актуальність. На прикладі прийняття / неприйняття оказіоналізмів ми можемо переконатися, що флуктації можуть привести мовну систему до змін (адаптації інновації, пов’язаної
з модифікацією структурних видносин між конституентами системи), проте якщо вони
виявляються недостатньо великими (інновації не вдається інтегруватися до словника) система повертається до попередньої рівноважної структури, до попереднього атрактора.
У процесі вербокреації флуктації, як правило, вносять елемент невизначеності в упорядковану систему словотвору, і надалі через формування нових словотворчих засобів,
моделей і навіть способів словотворення можуть спричинити реорганізацію всієї системи. Таким чином флуктації на мікрорівні детермінують вибір одного певного напрямку
еволюції з цілого спектру можливих напрямків» [7 : 27]. У сучасній англійській мові спостерігаються різні «випадкові відхилення», що можуть призвести до формування нових,
переважно комплексних, способів словотвору і нових засобів вербокреації.
Наприклад, новим для англійської мови є способ утворення лексичних одиниць шляхом поєднання «комбінуючих форм» (combining forms) [11 : 60]: bio + friendly = biofriendly, bio + nomics = bionomics, cyber + erati =cyberati, eco + friendly = eco-friendly, Euro
+ crat = Eurocrat, Euro + speak = Eurospeak, info + naut = infonaut, techno + crat = technocrat.
Механізм формування цих лексем схожий на основоскладання, але замість звичайних
основ використовуються службові морфеми, точніше словотворчі елементи перехідного
характеру (афіксоїди). У процесі вербокреації один з афіксоїдів (ключовий у семантичному плані) виконує роль основи, а інший (уточнюючий, модифікуючий значення ключового компонента) функціонує як словотворчий елемент. Таким чином, флуктації на
рівні елементів – формування афіксоїдів, їх інтеграція і, як наслідок, формування нового
способу вербокреації – можуть у випадку інтенсифікації цих процесів, спричинити перебудову всієї словотвірної макросистеми.
Критичний, зламний момент розвитку системи називають точками біфуркації – «точки «розгалуження» можливих шляхів еволюції» [8: 19]. Увесь процес розвитку системи
є чергуванням зон розгалуження шляхів еволюції, коли з тієї чи іншої причини система втрачає рівновагу й основною її ознакою стає віртуальний характер альтернативних
сценаріїв подальшої еволюції, та періодів усталеності, рівноваги, коли система організується навколо атракторів. Зона біфуркації характеризується принциповою непередба50

чуваністю: вибір шляху подальшого розвитку залежить від випадкових факторів і передбачити його фактично не можна. Наявність зон біфуркації детермінує нелінійність
еволюції відкритої нерівноважної системи.
Точками біфуркації, що спостерігаються на мікрорівні системи словотвору можна
вважати зони розгалуження шляхів утворення вербальних одиниць для номінації певного об’єкта дійсності. Як вже зазначалося, явище утворення цілої серії вербальних знаків
для найменування певного предмета (явища, ознаки, процеса) називають поліномінацією. Така поліномінація, наголошує Ю.А. Зацний, може здійснюватися і під впливом
чинників, пов’язаних із розгалуженістю мовної системи, із її соціальною і територіальною варіативністю (існуванням національних і соціальних варіантів) із дією емоційної
функції мови» [10: 3-4]. Особливо багато таких «номінативних синонімів» зустрічається
серед «кібернеологізмів», наприклад, фахівця в області сучасної комп’ютерної техніки
називають cyberguru, cybernerd, geek, supernerd, übernerd, а людину, що активно користується Інтернетом cyber-citizen, cyber-surfer, e-surfer, netter, nethead, netsurfer. Які саме з
вищезазначених лексичних одиниць витримають конкуренцію і залишаться у словнику
англійської мови зараз передбачити важко, проте можна припустити, що більшість з них,
зазнавши семантичної модифікації, стилістичної спеціалізації, залишаться у мові, але
частина номінативних синонімів імовірно зникне.
Аналізуючи вербокреативні процеси з погляду синергетики, слід також зосередитися на явищах хаосу й випадковості. Синергетика розглядає хаос як протилежність
усталеному порядку і характеризується як конструктивний механізм. На нашу думку,
вербокреативна діяльність кожного окремого носія мови являє собою прояв процесів
конструктивного хаосу в системі. Сам результат пошуку оптимальних, на думку носіїв
мови, способів і механізмів утворення нових лексем, відбір необхідних для реалізації
вербокреативного акту мовних засобів часто має випадковий характер. Система словотвору може продукувати різні потенційні варіанти експонента знаку для найменування
нового предмету або явища, і лише носії мови шляхом узуалізації однієї з інноваційних
одиниць можуть визначити той варіант, що має право на життя.
Оскільки пошук оптимального варіанта триває у часі, інколи носії мови одночасно користуються двома (декількома) семіотичними одиницями для номінації певного
об’єкта дійсності, однак, як правило, у результаті конкуренції неологізмів у літературній
мові залишається лише одна лексична одиниця. Інші лексеми, зазнавши стилістичної
спеціалізації та семантичної модифікації, можуть залишитися на периферії словникового складу мови, або ж, поступово вийшовши із вжитку, зникнути.
Науковці підкреслюють, що конструктивізм хаосу полягає у тому, що «хаотичні процеси на мікрорівні, на рівні елементів неначе «пробиваються» на макрорівень, на рівень
системи, набувають значущість для системи в цілому» [7: 26-27]. Так, незважаючи на
те, що система словотвору сучасної англійської мови має багатий арсенал словотворчих
афіксів, словотвірних моделей, різноманітні механізми вербокреації, у процесі словотворення іноді виникають лексичні інновації, способи утворення яких суперечать існуючим
правилам і регламенту, або складові елементи не належать до інвентаря словотворчих
засобів. Такий «мікрохаос» також має конструктивний характер, оскільки може спричинити формування нових словотворчих елементів, словотвірних моделей і способів.
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Утворення слів за аналогією до конкретного слова, збільшення кількості лексичних інновацій, створених за участю «атипового» словотворчого елемента, так би мовити, «поширення» хаосу у середовищі, сприяє узуалізації нового словотворчого елемента і закріпленню у свідомості носіїв мови нової словотвірної моделі.
Отже, здатність розвиватися і удосконалюватися є невід’ємною характеристикою усіх
функціонуючих мов. Динаміка розвитку будь-якої мови як складної організації пов’язана
з «періодичним чергуванням режимів прискорення процесів та їх уповільнення, режимів
структуралізації та стирання відмінностей, часткового розпаду структур, з періодичним
зміщенням фокусу впливу від центра до периферії та назад» [7: 13-14].
Динаміка розвитку розглянутої нами у якості приклада системи словотвору сучасної
англійської мови обумовлюється трансрівневим характером її структурних взаємовідносин з іншими рівнями мовної системи, динамізмом самих вербокреативних процесів,
мобільністю, поліфункціональністю та «полікомбінативністю» словотвірних засобів та
механізмів. Періодична модернізація ядреневих засобів та механізмів вербокреації за рахунок периферійних, створення нових комбінацій способів словотворення, збагачення
арсеналу словотворчих засобів шляхом трансорієнтації внутрішньорівневих та різнорівневих конститутивних одиниць і одночасне «скидання» до периферійної зони «застарілого», вербокреативно-пасивного матеріалу – все це визначає характер еволюційного
руху системи словотвору сучасної англійської мови.
Репрезентований у статті досвід застосування синергетичного формату дає змогу
стверджувати, що ключові поняття синергетики є релевантними для вивчення вербокреативних процесів сучасної англійської мови, застосування синергетичної парадигми у
дослідженні мовних явищ та процесів відкривають нові можливості у встановленні їх
ролі у самоорганізації мовної суперсистеми. Предметом подальшого дослідження може
стати аналіх темпоральних параметрів еволюційних процесів мовної системи.
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ЗМІНА СЕМАНТИЧНИХ РОЛЕЙ КОНЦЕПТУ КУЛЬТУРА
В ДІАХРОНІЧНОМУ АСПЕКТІ
(на матеріалі мас-медійного дискурсу)
У статті здійснено спробу на базі лексеми «культура» реконструювати зміст
українського концепту «культура». На основі значного корпусу текстів ЗМІ зіставляються семантичні аспекти та ролі досліджуваного концепту в діахронічному ракурсі.
Мас-медійний дискурс вбачається як одне із провідних комунікативних середовищ, яке
має здатність впливати на свідомість реципієнтів інформації, а отже і відігравати
значну роль у формуванні концептуальної картини світу.
Ключові слова: концепт, семантичний аспект, семантична роль, мас-медійний
дискурс.
В статье сделана попытка на основе лексемы «культура» реконструировать содержание украинского концепта «культура».На основе значительного корпуса текстов СМИ сопоставляютя семантические аспекты и роли исследуемого концепта в
диахроническом ракурсе. Масс-медийный дискурс определяется как одна из основных
коммуникативных сред, которая может влиять на сознание реципиентов информации,
играя важную роль в формировании концептуальной картины мира.
Ключевые слова: концепт, семантический аспект, семантическая роль, массмедийный дискукрс.
There is an attempt to reconstruct the content of Ukrainian concept of «culture», expressed
by a word культура. The semantic aspects and roles of the concept under research are
compared from diachronic point of view on the basis of media texts corpus. Media discourse is
defined as one of the communicative spheres that can influence the information recipient and
be one of the components in concept worldview formation.
Key words: concept, semantic aspect, semantic role, media discourse.
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Вивчення мас-медійного дискурсу як одного з видів комунікативного процесу, з одного боку та спрямування досліджень лінгвістів на вивчення мови у когнітивному аспекті – з другого, викликає інтерес до аналізу концептів, які активно функціонують у
мові ЗМІ. У нашій розвідці ми розглянемо особливості мас-медійного дискурсу як сфери
реалізації українського концепту культура.
Метою дослідження є порівняльна характеристика основних семантичних ролей
концепту культура в сучасному мас-медійному дискурсі та текстах газет радянських часів. Об’єктом вивчення є мас-медійний дискурс як сфера функціонування концепту культура, а предметом – особливості функціонування концепту культура в мас-медійному
дискурсі радянського періоду та на сучасному етапі.
Фактичним матеріалом пропонованої розвідки слугують фрагменти текстів україномовних газет періодів 1945 – 1980 рр. та 2000 – 2008рр. Дослідження здійснено на основі
вибірки 300 фрагментів мас-медійного дискурсу, що структурно дорівнюють реченню і
репрезентують концепт культура.
Вивченню дискурсу присвячений значний корпус досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Дослідники розуміють явище дискурсу з різних позицій, через це немає
згоди щодо визначення самого терміна, що відображено у роботах [1], [2], [3], [4] та ін. У
більшості доробок вчених, однак, склалася традиція визначати дискурс як «зв’язний текст
у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами» [5], [6: 87], в якому підкреслюється багатомірність когнітивнокомунікативних функцій [7: 7]. Дослідники виокремлюють різні типи дискурсу, наприклад,
за В.І. Карасиком [2], існує персональний та інстутиційний дискурси, останній у свою чергу включає юридичний, науковий, педагогічний та мас-медійний дискурси.
Мас-медійний дискурс визначаємо як усний чи письмовий текст у сукупності прагматичних, соціокультурних, психолінгвістичних факторів, виражений засобами масової
комунікації (у нашому випадку це газети та журнали) [8: 10]. Мас-медійний дискурс, у
мові якого відображаються стереотипи мислення людей, їх соціальні, етнічні та інші уявлення [9], відіграє особливу роль у сучасній суспільно-політичній ситуації, впливає на
мовний узус [10: 50], що спричиняє значні зміни на всіх рівнях мови. Дослідники стверджують, що на сучасному етапі розвитку інформаційних засобів значна кількість знань
про реальність надходить опосередковано через мас-медіа [11: 59], тобто відбувається
формування медіа-картини світу [12]. Окрім функції впливу на масову свідомість сучасні
українські ЗМІ виконують також маніпулятивну функцію [11: 59].
Сукупність стилістичних прийомів мови мас-медійного дискурсу досліджувалась ще
на початку ХХ століття, що було викликано увагою до газет як ефективного засобу пропаганди, зокрема, Г.О. Вінокур [13] вказував на жорсткість і граматичну штампованість,
обмеженість словникового запасу в мові газет на початку ХХ століття.
За радянських часів провідною була ідея однорідності, «стилістико-функціональної
цілісності» мови газетних текстів, дослідники виокремлювали дві основні функції газети: інформаційну та впливову [14]. Ці дві функції є основними, їх виділяє більшість
дослідників публіцистичних текстів у радянський період. М.П. Брандес окрім інформаційної і агітаційно-пропагандної виділяє ще одну функцію – емоційно-експресивну, яка
характеризується оцінністю тексту [15]. Основне призначення всіх функцій – вплив на
масову свідомість та формування суспільної думки.
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У пострадянський час почалася нова епоха в розвитку мас-медійного дискурсу, це
пов’язано зі змінами у суспільно-політичному та економічному житті пострадянських
країн. Одним із основних чинників стала зміна ідеології, орієнтація на відкритість, демократизацію суспільства, а значить і медійного простору. Реакцією на шаблонність мови
радянських газет стала різнобарвність преси – стилістична, ідейна, жанрова, мовна і змістова, у мову мас-медійного дискурсу включають вуличну лексику, жаргонізми, неологізми
і запозичення. Як зазначають Г.Я.Солганік [16], С.І.Сметаніна [8] та ін., зміна в мові масмедійного дискурсу пов’язана з посиленням засобів інформативності та впливу на масову
свідомість, для мови сучасних публіцистичних текстів характерним є переведення уваги
читача з події на код (мову) [8]. Це переключення здійснюється за допомогою розмивання меж між стандартними і експресивними засобами стилю публіцистики, завдяки нашаруванню емоційно-експресивного аспекту повідомлення на об’єктивно-комунікативний.
Такими чином, руйнується усталена опозиція стандартна мова – експресивна мова, яку
В.Г. Костомаров визначав як найбільш суттєву для побудування газетної мови [14] і відбувається переосмислення та реконструкція самого мас-медійного дискурсу.
У тексах сучасних мас-медіа вербалізуються ідеї із різних площин суспільних знань
(сфера економіки, бізнесу, мистецтва, спорту і т.д.), а значить цей дискурс включає широкий набір лексичних полів, які належать до широкого кола тем і питань суспільства, на що
і звертають увагу зокрема Н.І. Клушина та В.Г. Костомаров [17], [18]. Слова, які є найбільш
частотно вживаними в медійних текстах мають експресивну конотацію і є своєрідними
символами епохи, про що свідчать, зокрема, дослідження вчених Г.Я. Солганіка [16] та
В.Г. Костомарова [12]. Перший з них доходить висновку, що саме слова-маркери створюють «публіцистичну картину світу», вербалізуючи найбільш суттєві концепти епохи.
На сьогодні мас-медійний дискурс вивчається під різними кутами зору з позицій соціо-,
психо-, менталінгвістики та лінгвістики тексту, наприклад, у роботах С.І. Потапенка [19],
Т.В. Радзієвської [20,21], Н.П. Тропіної [22] та ін. Сфера ЗМІ все більше привертає увагу
когнітивістів в аспекті дослідження концептів, які активно функціонують у мас-медійному
дискурсі, зокрема розглянуто такі концепти як Європа [23], влада [24], Німеччина [25], концептуальна сфера «нежива природа» [26] та ін. У нашому дослідженні ми зосередимо увагу на вивченні концепту культура, дотримуючись при цьому поглядів О.С. Кубрякової на
концепт як лінгвістичне явище [27]. З огляду на те, що культура є складним філософським
феноменом, визначення якому намагалось дати багато науковців із різних площин знань, ми
робимо спробу (услід за методикою О.С. Кубрякової [28]) визначити, що несе у своїй концептуальній структурі слово культура, які ідеї і думки воно породжує в пересічного носія української мови, який знаходиться під впливом діяльності ЗМІ. Слово культура потрапило до
європейських мов з латинської cultura, де мало значення «обробіток, догляд; землеробство;
виховання, освіта, розвиток; поклоніння, шанування» [29: (3:138)]. Ці етимологічні аспекти
концепту простежуються нами як в радянських, так і в сучасних мас-медіа.
Аналіз корпусу текстів сучасного і радянського мас-медійного дискурсу дозволив
виявити в концепті культура ряд семантичних аспектів (СА), кожен з яких об’єднує
декілька семантичних ролей (СР) досліджуваного концепту. Порівняємо СА та СР
культура, які формувались і функціонували в мас-медійному дискурсі різних політичних часів. У розвідці будемо розрізняти культура1 (К1) – для позначення концепту
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культура, який використовувався радянськими ЗМІ та культура2 (К2 ) для концепту
культура в сучасних мас-медійних текстах.
Таблиця1
Функціонування концепту культура (К1) в радянській пресі
семантичний
семантична
приклади вербалізації в мові ЗМІ
аспект
роль К1
1. розвиток
формувач
метафора «К1 – рослина»: пишно розцвітає
культура, розцвітати, розквітати, зростати
метафора «К2 – верх»: перебувати на найвищому
щаблі, бути вищим ступенем, бути найвищим
досягненням; всемірне піднесення суспільнополітичної культури трудящих
уособлення «К1 – людина»:
йти пліч-о-пліч, добитися грандіозних успіхів,
культура визволить (всіх) від гніту релігії
формант
пролетарій і ... партія керують пролетарською
культурою; провідну роль у створенні
соціалістичної культури Ленін відводив
робітничому класу
уживання метафор: український народ добився
небувалого розквіту культури; підносити країну
до нових висот культури;
2. взаємодія
взаємовплив
українська культура розвивалась у
тісному єднанні з російською культурою;
взаємозбагачення національних культур народів
СРСР
протистояння
дефініція: культура капіталістичного суспільства
антинародна своїм змістом
3. підтримка
підзахисний
робітничий клас повинен створити передумови
для розвитку культури народу; партійні і
радянські органи особливо дбали про розвиток
української національної культури
4. пізнання
об’єкт вивчення потяг до культури у молоді

семантичний
аспект
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Функціонування концепту культура (К2) в сучасній пресі
семантична роль
приклади вербалізації в мові ЗМІ
К2

Таблиця 2

1. розвиток

формувач

2. занепад

формант
мішень
криза

3. підтримка

підзахисний
об’єкт інвестицій

4. взаємодія

5. пізнання

об’єкт
реставрування
обмін
боротьба
об’єкт вивчення
об’єкт інтересу
об’єкт знайомства
експонат

культура стимулює проактивність і
незалежність громадян, формує, розвивається,
функціонує
метафори «К2 – рослина», «К2 – людина»:
культура розквітає, зростає, яке обличчя у
влади – таке обличчя і в культури
створювати, творити, рухати культуру далі
деформація, злам, погром, душителі
культури, культура стоїть на межі знищення,
дискредитація української культури
криза культури, модель тотальної кризи
культури, культура не розвивається
рятувати, зберігати культуру, пожертви для
розвитку культури, порятунок, охорона, захист
культури
фінансування культури, видатки на культуру,
асигнування на культуру збільшені, скільки
коштів закладено на розвиток культури
відродження, відновлення культури,
відроджувати культуру,
зіткнення, переплетення, діалог, взаємодія
культур, експорт, запозичення культури
конфлікти, боротьба, протистояння культур
розуміти, знати, пізнавати, вивчати культуру
цікавитись культурою, шанувати культуру
знайомитись з культурою
виставляти, представляти, демонструвати,
показувати культуру

Як видно із запропонованих таблиць кількість та сутність СР культура1 і культура2
відрізняються. У результаті аналізу фактичного матеріалу виявлено, що у склад концептів К1 і К2 входять такі спільні СА: ‘розвиток’, ‘взаємодія’, ‘підтримка’ і ‘пізнання’.
Дамо більш детальний коментар до наведених таблиць.
Соціальний світ людини концептуалізується як динамічний пристрій, саме тому
звертаємо увагу на контексти концепту культура з предикатами дії. Як у сучасному, так і
в радянському концептуальному світі культура представлена як самостійно існуюча стихія, непідвладна людині. Під СР формувача розуміємо, що культура виступає як креатор,
суб’єкт самостійного продукування поступового розвитку. К1 у ролі формувача функціонує у складі когнітивних метафор «культура – рослина», «культура – верх», використовується прийом персоніфікації. Ці метафори є частотно вживаними і перетворюються
на штампи. Як зауважує Г.Почепцов, комунізм як футурологічна концепція передавався
через метафоричну мову, в якій відбувалося неодмінне висвітлювання або позитивного
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або негативного аспекту якогось явища [30]. Одним із таких штампів є найбільш частотне окреслення української культури в ЗМІ: соціалістична за змістом і національна за
формою українська культура.
СР форманта як для культура1, так і для культура2 передбачає, що досліджуваний
концепт функціонує як об’єкт дій, створення, формування. У ролі форманта в культура1 корелює здебільшого з такими концептами радянської картини світу як труд, робітник, комунізм, ленінізм, партія та ін. Підкреслюється, що носіями і фундаторами
культури є радянський народ, комуністична партія, трудящі, наприклад: Трудящі тричі
орденоносної України здобули своє справжнє щастя, добились небачених успіхів у розвитку економіки й культури (КіЖ 28.02.1971).
СР взаємовплив і протистояння, виділені в К1, відрізняються від СР обмін і боротьба, представлені в К2, хоча і належать до одного і того ж СА ‘взаємодія’. Так, семантичний потенціал ролі взаємовплив зводився до контекстів описування злиття національних
культур в радянську і позитивного впливу російської культури на решту соціалістичних
народних культур. Наприклад: Розвиток національних культур всіх соціалістичних
націй відбувається в їх взаємозв’язках насамперед з культурою великого російського народу (КіЖ 15.10.1972). Роль концепту культура2 обмін тяжіє до контекстів, в яких обговорюються теми інтеграційних процесів в економіці та політиці глобалізованого світу.
Сучасними ЗМІ культура інтерпретується як динамічний суб’єкт, вербалізуючись в мові
через концептуальні метафори, наприклад, культури стикаються, переплітаються,
вступають у симбіоз, у конфронтацію, ведуть діалог і т.д.
Щодо СР протистояння, то, як відомо, в комуністичному суспільстві світ осмислювався відповідно до дихотомії «свій – чужий», де особлива увага приділена формуванню
уявлень про культуру в ЗМІ. В аспекті культури соціалістичний світ протиставлявся буржуазному: Революційний пролетаріат, як ... борець проти влади поміщиків і буржуазії
... оберігає культурні цінності народів для загальнолюдської культури (КіЖ 21.04.1966).
У пострадянських ЗМІ контексти з концептом культура тяжіють до обговорення не
просто протистояння, а боротьби культур за право на існування, наприклад: Боротьба
культур точиться в ідеальному світі, бо зовні ніби не пов’язана ні з економікою, ні з
життєвим рівнем (ЛГ 18.06.2007).
СА ‘пізнання’ і ‘підтримка’, з СР відповідно об’єкт вивчення і підзахисний належать до периферійних в радянських ЗМІ, тоді як у сучасних медіа текстах вони є неодмінними складниками центру. Культура1 разом із концептом освіта змальовувалась як
необхідність: Зростаюча потреба особи в знаннях, у культурі задовольняється у нас не
тільки ... через школи (МУ 14.11.1962).
У сучасних контекстах нами відмічено принаймні чотири основні СР, у яких виступає
культура2 в аспекті пізнання (об’єкт вивчення, об’єкт інтересу, об’єкт знайомства і
експонат), що переконує реципієнта інформації в необхідності долучення до здобутків в
області культури інших спільнот. Значно важливішим було якраз співіснування, навчання
і запозичення західної культури – і саме це робить Україну інакшою (ДТ 27.10.2007)
У загальному дусі п’ятирічок, стахановців, передовиків виробництва, культура1 концептуалізовалась як змагання: Республіканська естафета культури є складовою частиною Всесоюзного огляду роботи культурно-освітніх закладів (КіЖ 15.12.1968).
58

Слід зауважити, що лексема культура мала високу позитивну конотацію, а уживання
її в газетних контекстах вносило в мову високопарність. У комуністичному вокабулярії
також позитивну конотацію створюють такі мовні одиниці як вогнище культури (джерело, місце, звідки поширюється культура; центр, зосередження культури), культармієць, культпохід (колективне відвідування культурно-освітнього закладу: театру, музею
і т. ін.) культробота (культурно-масова робота), культпроп (той, хто відає справами агітації та пропаганди), культурна революція, агіткультбригада та ін., які значно розширювали семантичний діапазон досліджуваного концепту, позначаючи явища суспільного
життя, пов’язаного з культурно-освітньою роботою.
У сучасному мас-медійному дискурсі на перший план висунуто такі СА К2 як ‘занепад’ і ‘підтримка’, які формують цілий ряд ролей концепту культура, зокрема мішень,
криза, підзахисний, об’єкт інвестицій, об’єкт реставрування для окреслення кризовості культури, її занепадаючого стану, при цьому в ЗМІ продуються заклики до порятунку культури, не відмічені нами в ході аналізу текстів радянських газет і журналів.
Отже, у цілому результати дослідження матеріалу підтверджують думку про те, що
концепт культура активно використовувався радянськими ЗМІ для формування позитивної картини світу. Для цього функціонували такі мовні засоби, як метафори «культура –
рослина», «культура – верх», «культура – людина» та експресивне втілення семантичної
дихотомії «свій – чужий». Основна ж відмінність концепту культура радянських ЗМІ від
культура в сучасних контекстах полягає в розширенні СР останнього, вихід на передній
план таких СА як ‘занепад’, ‘підтримка’ і ‘пізнання’. Особливою рисою сучасних контекстів з концептом культура є переважна більшість негативних оцінок стану розвитку соціального феномена культура. Зіставлені нами СА і СР культура різних часових зрізів в
українських ЗМІ дозволив зробити такі висновки: 1) мас-медійний дискурс є плідним джерелом для функціонування концепту культура і формування різних СР цього концепту як в
радянський, так і пострадянський час; 2) відмічені зміни в концепті культура говорять про
зсуви в орієнтирах впливу на масову свідомість. Перспектива подальшого дослідження
вбачається в поглибленому вивченні механізмів конструювання смислів і маніпулювання
концептом культура в медійних дискурсах різних мов на сучасному етапі.
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ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК 81’362

Красных В.В.
(Москва, Россия)

ГРАММАТИКА ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ
Данная статья посвящена проблеме выявления грамматики лингвокультуры. В ней
представлены определения таких понятий, как культура, линвгокультура, когнитивная
база и культурное пространство, а также предложена система координат, система
основных таксонов, классов, видов, типов и подтипов различных единиц лингвокультуры.
Ключевые слова: культура, лингвокультура, когнитивная база, культурное пространство, система координат и основные таксоны лингвокультуры
This article is devoted to revealing Grammar of Linguo-Culture. It includes definitions of
such notions as culture, linguo-culture, cognitive base and cultural space. System of culture
co-ordinates, systems of main classes and types of various units of linguo-culture are presented
in the given article.
Key word: culture, lingvoculture, conginitive basis, cultural space.
Сегодня все больше ученых придают особое значение изучению личности как таковой, различным когнитивным процессам, образным аспектам мышления, образам сознания и форме хранения знаний, различным способам апелляции к данным образам и
фрагментам знаний. Однако в наши дни представляется весьма затруднительным изучать Homo Loquens (Человека Говорящего) как некоего «идеального говорящего» вне его
культурной и лингвокультурной принадлежности и без учета его культурной специфики,
поскольку сам Homo Loquens, его сознание, его культура, лингвокультура и его родной
язык являют собой неразрывные, но и неслиянные составляющие многомерного и
многогранного комплекса, живого и реального в своей целостности. Исследуя данный
комплекс, мы, конечно же, фокусируем свое внимание на какой-либо одной его грани,
одном его измерении, но игнорировать другие мы сегодня, пожалуй, уже не имеем права.
Неслучайно в рамках ряда современных дисциплин (лингвокультурология, этнопсихолингвистика) Homo Loquens предстает как совокупность субъектов: он одновременно
и субъект коммуникации, и субъект языка, и субъект культуры. Именно поэтому, на мой
взгляд, сегодня все большее и все более пристальное внимание исследователей привлекает изучение культуры, стоящей за знаками языка, в которых она отражается (в психологическом понимании этого термина), закрепляется и межпоколенно транслируется.
Думается, что настало время не просто определить то поле, на котором мы сегодня
работаем (это хорошо, но этого мало), но и создать грамматику того феномена, который
мы изучаем (при этом грамматика как таковая требует выявления, описания и структурирования основных категорий, классов и типов единиц, а также правил их функциони© Красных В.В., 2009
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рования). Именно этому вопросу, его постановке и попытке первоначального ответа на
него и посвящена настоящая статья, в которой я представлю свое понимание некоторых
базовых понятий, положенных мною в основу разрабатываемой в настоящее время грамматики лингвокультуры.
И начать, вероятно, нужно с того, как в данном случае понимается культура и что
кроется за термином «лингвокультура»? Культуру, вслед за В.Н. Телия, я определяю
как мироощущение, мироосознание и миропонимание народа. Подобное понимание
никоим образом не исключает материальной составляющей культуры, напротив, «мир
материального» и «мир ментального» рассматриваются с точки зрения их взаимовлияния, взаимодействия и взаимозависимости. Однако совершенно очевидно, что филолога
в первую очередь интересует не то, как и из чего делается тот или иной предмет, а
как он осмысляется в культуре и какое место в ней занимает. Например, неважно,
как, из чего и для чего делаются плинтусы или табуретки, важно, что интеллект для
русских может быть ниже плинтуса или в лучшем случае на уровне табурета. Неважно,
какие, как и из чего делались и делаются нитки, пуговицы или веревки, важно, что могут
быть бровки-ниточки или глазки-пуговки, можно промокнуть самому до нитки и до нитки обобрать другого и что можно вить веревки из кого-либо, что в доме повешенного о
веревке не говорят, и в конце концов сколько веревочке не виться…
Соответственно, лингвокультура предстает как культура оязыковленная, овнешненная и закрепленная в знаках языка. И в этом смысле лингвокультура сближается с
языковой картиной мира, но при всем при том данные феномены различны с точки зрения
их онтологии. Языковая картина мира есть сложно организованное семантическое пространство, к которому применимы, в том числе, собственно лингвистические (в первую
очередь – семантические) методы исследования. Лингвокультура же по своей сути есть
феномен лингво-когнитивный, формируемый не языковыми единицами, но в первую
очередь образами сознания в их вербальных, так сказать, одеждах. Иначе говоря, акцент
смещается – и это смещение принципиально важно – с языка, овнешняющего образы, на
образы, овнешняемые в языке. Или, другими словами: с означающего – на означаемое.
И едва ли собственно лингвистические методы исследований могут быть перенесены на
это «поле» безболезненно и без потерь. Вероятно, можно провести такую параллель: как
образ мира соотнесен (хотя не однозначно и не прямолинейно) с языковой картиной мира
и закрепляется в ней, так и культура оказывается воплощена в лингвокультуре. Представляется, что языковая картина мира в данном случае может рассматриваться как основной
вход в пространство лингвокультуры. Из всего только что сказанного следует, что, говоря
о лингвокультуре, мы рассматриваем, вслед за В.Н. Телия [Телия 2006], знаки языка (в
лингвистическом понимании этого термина) как тела знаков языка культуры.
Таким образом, изначально мы имеем две самостоятельные семиотические системы,
каждая из которых обладает своим собственным «языком»: культура vs. естественный
язык человека (см., напр., [Степанов 2001], [Телия 2005, 2006] и др.). Думается, что там,
где имеет место их пересечение и взаимопроникновение, где знаки языка культуры существуют только в вербальном воплощении, а знаки естественного языка – только как
тела знаков языка культуры и их собственно лингвистические категории оказываются
частично нерелевантными или, как минимум, отходят на второй план, там и образуется
лингвокультура как третья семиотическая система, со своими единицами, уровнями,
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законами организации и правилами функционирования, со своей системой, структурой и
отношениями между элементами внутри таковых, т. е. со своей грамматикой.
Культура и лингвокультура, с одной стороны, «творят» Homo Loquens, а с другой – творимы им. Следовательно, Homo Loquens – это и объект, и субъект культуры и лингвокультуры. Вместе с тем, Homo Loquens не перестает быть и представителем человечества, т. е.
является Homo Sapiens. Однако, по Н.А. Бердяеву, человек входит в человечество не как человек вообще (Homo Sapiens), но как человек национальный (Homo Litteratus/Symbolicus);
при этом человек национальный всегда «больше», нежели просто человек, поскольку объединяет в себе как общечеловеческие, так и сугубо национальные черты (см., напр., [Бердяев 1993, Глава III]). Из этого следует, что Homo Loquens предстает в двух своих ипостасях
– как Homo Sapiens и Homo Litteratus/Symbolicus. Совершенно очевидно, что в последние
годы именно вторая ипостась Homo Loquens – Homo Litteratus/Symbolicus – привлекает
особое внимание исследователей. И именно эта ипостась связана с культурой и лингвокультурой, представителем которых является конкретный Homo Loquens. Что значит –
быть Homo Litteratus/Symbolicus? Это значит, что личность принадлежит определенной
культуре, говорит на определенном языке и владеет соответствующей лингвокультурой,
что предполагает адекватное владение всеми тремя семиотическими системами, которое
состоит в умении кодировать и декодировать знаки данного языка как тела знаков языка
данной культуры, т. е. в умении оперировать единицами данной лингвокультуры. Особо
подчеркну, что сейчас мы говорим не об этнической принадлежности, когда, по мнению
этнографов, есть только один критерий – самоидентификация, но о культурной принадлежности, где не меньшее значение, чем культурная самоидентификация, имеет и культурная идентификация: взгляд со стороны сообщества, к которому человек себя причисляет, и
определение данным сообществом места данного человека на шкале «свой – чужой».
Рассуждая о системе координат культуры (в представленном понимании) и лингвокультуры, в одной из своих работ [Красных 2005] я выдвинула ряд гипотез, которые сводятся к
следующим положениям: 1) основная гипотеза – система координат лингвокультуры предстает как совокупность осей, задаваемых (предположительно четырьмя) самостоятельными подсистемами, сосуществующими в рамках данной культуры и находящимися – в
силу гибкости и прозрачности границ между ними – в отношениях взаимопроникновения;
2) дополнительная – лингвокультура и культурное пространство могут быть описаны в
параметрах следующих подсистем: когнитивной, метафорической, эталонной, символьной – либо фрагментарно (в пределах одной подсистемы), либо целостно (в совокупности
всех подсистем); 3) частные гипотезы – данные подсистемы лингвокультуры могут рассматриваться как базовые уровни культуры, при этом единицами данных уровней являются: а) когнитивная подсистема – ментефакты; б) метафорическая подсистема – базовые метафоры; в) базовая подсистема эталонов – содержательные «ниши» эталонов;
г) символьная базовый уровень – элементарные (базовые, основные) символы. Именно данные единицы подсистем лингвокультуры (ментефакты, базовые метафоры, ниши
эталонов и базовые символы) и являются таксонами лингвокультуры.
Национально-культурная совокупность базовых единиц данных подсистем, рассматриваемая сквозь призму Homo Loquens как носителя сознания и определяемая как
когнитивная база (КБ), представляет собой определенным образом структурирован64

ную совокупность необходимо обязательных и, как правило, национально-культурно
детерминированных ментефактов, базовых метафор, содержательных «ниш» эталонов
и базовых символов, которыми владеют все субъекты данного языка, данной культуры
и данной лингвокультуры, входящие в данное национально-лингво-культурное сообщество. Следует отметить, что, помимо точных, выверенных, доказанных и бесспорных на
сегодняшний день знаний, КБ, говоря словами М. Блэка, «может содержать полуправду
и даже ошибочные сведения (например, представление о ките как о рыбе)» [Блэк 1990].
Кстати, едва ли эти «ошибки» заслуживают однозначного порицания и сугубо негативной оценки (хотя в них самих ничего хорошего, разумеется, нет), поскольку они не только не мешают, но, напротив, зачастую помогают представителям одного национальнолингво-культурного сообщества (НЛКС) более точно и с меньшими интеллектуальными
затратами понимать друг друга. Обусловливается такое положение дел именно «принадлежностью» данных «ошибок и полуправд» КБ, которая объединяет всех представителей конкретного НЛКС и которая позволяет «даже уникальному знатоку» в какой-либо
области «знать, «что думает <…> простой человек»», поскольку «эти представления в
принципе разделяются всеми членами данной языковой общности» [Там же]. Иначе говоря, КБ способствует идентификации и самоидентификации личности. С одной
стороны, КБ выполняет объединяющую функцию («ты знаешь то, что знаем все мы,
и думаешь так же, как все мы, – значит, ты наш»). С другой стороны, поскольку представления членов разных НЛКС могут принципиально различаться, КБ выполняет дифференцирующую функцию («ты не знаешь того, что знаем все мы, и думаешь не так,
как все мы, – значит, ты чужой»).
Вместе с тем национально-культурная совокупность базовых единиц данных подсистем может рассматриваться и сквозь призму культуры как среды (в самом широком
смысле) обитания Homo Loquens. Тогда данная совокупность определяется как культурное пространство (КП), под которым понимается собственно «ментальная» сфера
культуры, ибо по сути своей культурное пространство есть результат отражения (в
психологическом смысле данного термина) культуры в сознании ее представителей.
Данные совокупности знаний и представлений различаются по целому ряду признаков, главными из которых являются, на мой взгляд, их «объем» («емкость») и репертуар
единиц, в них входящих. В КБ входят только феномены, «единые» для всех и «общие»
на национально-культурном уровне, КП же включает в себя все реально существующие
и потенциально возможные единицы представленных нами подсистем всех представителей НЛКС, актуальные для «жизни» языка, культуры, лингвокультуры.
Наиболее наглядно различия между КБ и КП можно, на мой взгляд, продемонстрировать на примере прецедентного имени (ПИ) Баба-Яга. В русскую КБ входят как само
имя, так и то представление о Бабе-Яге (инвариант восприятия данного ПИ), которое
является общим для всех русских: ‘старая страшная ведьма из сказки’ – и которое воплощается в сложном комплексе смыслов, реализующихся при апелляции к этому образу:
‘страшная, уродливая, отвратительная женщина, как правило, старуха, которая к тому же
может отличаться недобрым характером’ (подробнее – см. [РКП: 177-178]).
Что касается КП, то в него, помимо только что названного, входят и другие знания
и представления.
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Во-первых, это, так сказать, «энциклопедические» знания общего порядка. К примеру, знания того, в каких сказках Баба-Яга встречается: в народных (напр., «Царевналягушка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Гуси-лебеди»); в авторских
(«Про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. Филатова или «Понедельник начинается
в субботу» А. и Б. Стругацких, где есть чудный персонаж – Наина Киевна Горыныч);
в кино- и анимационных экранизациях или оригинальных кинопроизведениях и мультфильмах (киносказки М. Ромма с гениальным Г. Милляром в роли Бабы-Яги или
трогательно-ироничный фильм «После дождичка в четверг» с изумительной Т. Пельцер
в той же роли; «Летучий корабль», где выступает «самодеятельный хор» Бабок-Ёжек,
или серия мультфильмов про домовенка Кузю) и т. д. Знания о том, какие действия совершает Баба-Яга в различных сказках и какие функции выполняет, например, то, что она
все время хочет «напакостить» главному герою, но при этом, как правило, ему помогает.
Далее, в русское КП входят знания и представления о произведениях других искусств
(музыки, живописи и под.), где также встречается этот персонаж, например, знаменитый
«Танец Бабы-Яги», иллюстрации И. Билибина, картины В. Васнецова и т. д.
Во-вторых, это знания специалистов. Например, то, что Баба-Яга – весьма неоднозначный персонаж и что ее конкретное воплощение имеет региональную привязку (см.
напр., [Пропп 2000]). Существует точка зрения, основанная на исследованиях В.Я. Проппа
и Х. Гёттнер-Абендрот, которая рассматривает Бабу-Ягу как более позднее воплощение
древней богини, при этом сама Баба-Яга предстает в трех ипостасях «яга-воительница»
(небесная богиня), «яга-дарительница» (богиня земли и моря) и «яга-похитительница» (богиня загробного мира) [Малаховская 2007]. Кроме знаний специалистов в области фольклористики, этнолингвистики и других филологических наук, в русское КП входят также и
знания специалистов в области разнообразных искусств (литературы, живописи, музыки,
кинематографии и проч.), связанные с тем или иным воплощение данного образа в различных произведениях, и знания специалистов, например, в области психологии, психиатрии,
психоанализа и проч. (см., напр., [Дикманн 2000, Франц 2007, Биркхойзер-Оэри 2006]).
В-третьих, знания и представления о различных случаях употребления того или иного
феномена или апелляций к нему в различных контекстах. Например, о разнообразных контекстах, в которых встречалось имя Бабы-Яги (в художественных произведениях, реальном общении и т. д.) (см., напр., [РКП: 177-178]), о различных произведениях, где так или
иначе прорастал и/или проявлялся этот образ (см., напр., [Малаховская 2007]) и под.
Рассмотрев круг взаимосвязанных понятий самого общего порядка (культуры, лингвокультуры, когнитивной базы и культурного пространства), позволю себе кратко представить указанные ранее таксоны лингвокультуры (как классообразующие единицы базовых подсистем), остановившись на том, какими именно классами, видами и типами
единиц они формируются.
Уже говорилось, что когнитивную подсистему составляют ментефакты, которые понимаются как единицы содержания сознания. Среди ментефактов выделяются следующие
классы: знания, понятия, концепты, представления (подробнее см., напр., [Красных 2008].
Знания есть система структурированных и иерархизованных информационных единиц, которые хранятся в долговременной памяти в неизменном виде, при этом трансформации и модификации знаний возможны, но требуют осознанных усилий [Ришар,
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1998: 5; КСКТ, 1996: 28-29] (примером может служить не столь давнее изменение числа
планет Солнечной системы) и имеют необходимым условием максимально возможную
«объективность», «адекватность», «истинность».
Понятия суть результат рационально-логического осмысления действительности,
генерализации, категоризации, систематизации.
Концепт может быть определен как самая общая, максимально абстрагированная,
но конкретно репрезентируемая (языковому) сознанию идея предмета (в самом широком
понимании этого термина), являющаяся результатом определенной когнитивной обработки, обладающая ингерентно присущей ей аксиологией и взятая в совокупности всех
валентных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью. Однако на
сегодняшний день, учитывая реально существующий концептуальный континуум, мне
представляется более целесообразным и перспективным говорить концептуальном
поле, под которым понимается совокупность ментефактов и определенным образом
осмысленных в культуре артефактов (т. е. культурных квази-предметов и культурных
предметов, в терминологии психолингвистики), объединенных некой общей «идеей»
(см. определение концепта), относящейся к определенному фрагменту картины мира.
Представления суть результат субъективного, эмоционально-образного восприятия феноменов действительности (понимаемой широко – как совокупность мира Действительное и мира Идеальное, если воспользоваться словами А. Вежбицкой [Вежбицкая 1996]).
Среди представлений выделяются следующие виды: прецедентные феномены, духи,
артефакты вторичного мира, стереотипы.
Прецедентный феномен – это являющийся коллективным достоянием результат
эмоционально-образного восприятия уникального феномена. Из предложенной дефиниции необходимо вытекает, что ПФ: 1) носит сверхличностный характер, т. е. является общим для – как минимум – двух представителей лингво-культурного сообщества; 2) обладает эмотивностью, т. е. связан с эмоциями и оценками, и, следовательно,
аксиологичен по природе своей; 3) обладает образностью; 4) формируется на основе
восприятия; 5) имеет своим «источником» единичный, уникальный феномен. Среди
ПФ выделяются следующие типы: прецедентная ситуация (Хиросима, 37-й год), прецедентный текст («Евгений Онегин», «Золушка»), прецедентное имя (Пушкин, Моцарт,
Колобок), прецедентное высказывание (Все смешалось в доме Облонских; Тяжела ты,
шапка Мономаха; и др.)
Дух – это являющийся коллективным достоянием результат эмоционально-образного
восприятия персонажа низшей мифологии. Духи – это и русские водяной, домовой, кикимора, русалка, леший и под., и гном, фея, тролль и под. Персонаж – един в своей
множественности, в этом, с одной стороны, сближение с ПФ (он един), с другой – со
стереотипом (он множествен).
Артефакт вторичного мира – это являющийся коллективным достоянием результат
эмоционально-образного восприятия «волшебного» предмета. Артефакт – предмет, с которым оперируют герои, который они создают или обретают и/или с которым они имеют
дело: волшебное зеркальце, ковер-самолет, скатерть-самобранка, шапка-невидимка,
сапоги-скороходы, гиперболоид инженера Гарина и под. В этом – их артефактивности –
их отличие их от всех остальных видов представлений.
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Стереотип – это являющийся коллективным достоянием результат эмоциональнообразного восприятия определенного класса однотипных феноменов. В этом принципиальное отличие от ПФ, где источник всегда единичен и уникален; от духа, где источник
– целостная совокупность множественных воплощений; и от артефакта, где источник –
собственно предмет. Существует два типа стереотипов: стереотипы поведения (выполняющие прескриптивную функцию, являющиеся представлением об определенной модели
поведения) и стереотипы-представления (выполняющие предиктивную функцию). Среди последних выделяются два подтипа стереотипов: стереотипные образы (являющиеся
представлением о неком «предметном» феномене) и стереотипные ситуации (являющиеся
представлением о некой ситуации; могут включать в себя как стереотипы поведения, так
и стереотипные образы).
Единицами метафорической подсистемы являются имеющие архетипическую природу и основанные на архетипических представлениях базовые метафоры, которые
предстают как максимально абстрагированные «идеи», лежащие в основе осмысления
мира человеком, которые могут не осознаваться представителями лингвокультуры. Например, идея движения является образным основанием когнитивной базовой метафоры,
с помощью которой мы осмысляем не только человеческую жизнедеятельность, но и
«жизненность» вообще. При этом предполагается движение вперед (прогресс) и не исключается движение назад (регресс) с возможными колебаниями по шкале «верх / низ».
Как правило, базовые метафоры предстают в виде результата вторичной метафоризации,
что делает понятным и прозрачным – в силу наглядной образности – метафорическое
осмысление действительности в данной культуре.
Эталонную подсистему формируют содержательные «ниши» эталонов (напр., эталоны ума или глупости, красоты или уродства, богатства или бедности и др.). Система
эталонов отражает имплицитную иерархию ценностей культуры. При этом сами «ниши»
предстают для субъекта языка, культуры и лингвокультуры в виде знаков-эталонов, данные ниши «заполняющих». На сегодняшний день мы имеем три возможных варианта
соотношения «ниша эталона – знак-эталон»: 1) одна ниша – один знак: эталон предателя
– Иуда; эталон предательства – предательство Иудой Христа; 2) одна ниша – определенный набор знаков: эталон труженика / труженицы – вол, лошадь, ишак, пчела, муравей, Золушка, папа Карло; 3) одна ниша – открытое множество знаков: эталон счастья
– ?; эталон любви – ? (см., напр.: [Воркачев 2003, 2004]) и под.
И, наконец, символьная подсистема, которую образуют базовые символы. В данном
случае под символом понимается следующее: феномен (А) замещается феноменом (Б),
более простым по форме и природе, принадлежащим миру Действительное и воспринимаемым по одному из пяти каналов; при этом сохраняется совокупность всех смыслов,
оценок и коннотаций (А) с возможным добавлением некоторых смыслов и коннотаций
(Б), которое не ведет к принципиальному изменению местоположения (А) в культуре, что
позволяет (Б) осознаваться и функционировать как (А). Применительно к лингвокультуре можно сказать, что символом является некий оязыковленный культурный квазипредмет (как он понимается в российской психолингвистике), выполняющий аналогичную
функцию. Например: грязь (синон. – помои) – символ нечистоты и нечистоплотности
как телесной, так и духовной, низости (вылить ушат грязи / помоев, обливать грязью /
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помоями, грязная история, грязные мысли); грязь (близко – прах, пыль) – символ ничтожности, максимально низкого положения (втоптать в грязь, смешать с грязью, из грязи в
князи). Думаю, что к символам лингвокультуры следует также отнести «имена» сжатых
сюжетов (напр., крест, сказка, принц на белом коне и др.).
Таким образом, как представляется, можно говорить о создании грамматики лингвокультуры, которая (грамматика) призвана выявить, описать и структурировать основные категории, классы и типы единиц лингвокультуры, а также правила их функционирования.
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ОКАЗІОНАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ
ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
У статті осмислюється суть явища оказіональності, йдеться про специфіку функціонування оказіоналізмів у мові художніх творів, розглядається механізм декодування
оказіоналізмів реципієнтами.
Ключові слова: оказіоналізм, узуальність, художнє мовлення.
В статье осмысливается суть явления окказиональности, речь идет о специфике
функционирования окказионализмов в языке художественных произведений, рассматривается механизм декодирования окказионализмов реципиентами.
Ключевые слова: окказиoнализм, узуальность,
The essences of the phenomenon of occasionality, the specific features of functioning of
occasionalisms in the language of artistic works are discussed in the article. The mechanism of
occasionalisms decoding by recipients is examined.
Key words: occasionalism, usuality, artistic discourse.
Мовні інновації, динаміка мовних змін, кодифікація мовних норм привертають особливу увагу українських і зарубіжних лінгвістів і розглядаються на всіх рівнях системи
мови. Із середини 80-х років ХХ ст. і до наших днів у лексико-семантичній системі
української літературної мови відбувається прискорення темпів мовної динаміки, що,
за спостереженнями вітчизняних мовознавців, є ознакою сучасної української мови.
Розгляд лексико-семантичних процесів може здійснюватися в площині основних
способів поповнення і оновлення лексики української літературної мови, серед яких
не останнє місце посідає творення оказіональних (індивідуально-авторських) лексичних одиниць. Прагматично-комунікативні потреби художнього мовлення – винайдення
оптимальної форми задуманого впливу на реципієнта – найсприятливіше підґрунтя для
лінгвокреативної діяльності, одним з виявів якої є оказіональна лексика. Стійка цікавість до явища оказіональності зумовлена, зокрема, його специфікою: поява оказіоналізмів – безперервний процес, що потребує постійного вивчення та уваги.
Питання оказіональності не можна вважати малодослідженим. На сьогодні накопичено значний обсяг матеріалу в цій галузі. Лінгвістичні розвідки мовознавців були
спрямовані на вивчення різних аспектів функціонування оказіональних слів, а саме:
лексико-семантичного, словотвірного, лексикографічного, стилістичного, соціолінгвістичного, психолінгвістичного тощо. Окремі лінгвісти концентрують свою увагу на
характері функціонування оказіональних номінацій в художньому тексті. Проте дослідження оказіональної лексики на україномовному матеріалі, особливо останніх десятиліть, проводяться нечасто і лише в певних аспектах (лексикографічному й словотвірному).
© Зозуля О.А., 2009

70

1. Статус оказіональної лексики в системі мови
Попри достатню кількість досліджень у галузі неології, досі немає єдиного терміна
на позначення авторських та інших видів новотворів. Оказіоналізм – лише одна з багатьох номінацій у сучасній лінгвістичній літературі, яка поруч з термінами «неологізм»,
«потенційне слово» та «індивідуально-авторський неологізм» виявилися такими, що
найбільше виражають суть названих ними явищ [1:37]. Специфіку власне авторських
новотворів у мові художнього стилю найефективніше можна визначити в зіставленні з
іншими типами нових слів у мові.
Відповідно до визначень, які є в мовознавчих працях, основні диференційні ознаки новотворів зазначені в таких формулюваннях: 1) оказіоналізм – це факт мовлення,
що не ввійшов у мову [2:154]; незвичне емоційно забарвлене слово, утворене на основі
наявного в мові слова або словосполучення, іноді з порушенням законів словотворення
чи мовної норми, що існує лише в певному контексті, в якому воно виникло [3:424]; 2)
неологізм – факт системи мови [4:64]; нове слово, словосполучення, що з’явилося в мові
[5:39]; 3) потенційне слово – слово, що може бути утворене за певним потенційним типом, або те, що існує в мовленні, але ще не увійшло в мову [6:532].
Неологізми первинно є випадковими словами й створюються окремими індивідами.
Фактично, оказіональність – початкова фаза життя неологізму. Коли оказіональне утворення сприймається мовною спільнотою і далі фіксується словником, то отримує статус
неологізму, стає узуальним явищем (від лат. usus – «звичай», «звичка»), фактом мови.
Потенційні слова відповідають словотвірній нормі, але часто є аномальними з погляду
норми лексичної, вони передбачені системою мови, однак не засвідчені мовленнєвою
практикою [7:107, 108].
Оказіоналізми – незвичні, унікальні утворення. Як факти мовлення вони перебувають на межі лексичної норми. Але незвичність та унікальність таких одиниць – недостатня підстава для того, щоб вважати їх абсолютно позасистемними. Узуальну лексику й оказіональні лексичні одиниці треба сприймати як дві сторони того самого явища,
оскільки нові слова утворюються переважно за наявними в мові зразками. З огляду на
це, оказіональність художнього мовлення варто розглядати в контексті опозиції норма –
антинорма, узуальне – неузуальне слово.
2. Оказіональність в художньому мовленні
Саме відхилення від норми допомагають усвідомити норму, що є системою правил,
порушення яких викликає безпосередню реакцію, зацікавлення. Як зазначено вище, оказіональність – один з проявів аномальних явищ мови. І хоча оказіоналізми є «мовленнєвими реалізаціями нереалізованих мовою можливостей, закладених власне в її системі»
[8:53], у свідомості мовців вони лишаються чимось чужорідним, аномальним, чимось,
що не вписується в систему або перебуває на її периферії. Проте якщо враховувати, що
в художньому мовленні максимально використовуються можливості системи мови, то
оказіональність в мові художньої літератури є зовсім не периферійним явищем.
Ненормативність – характерна особливість оказіонального слова. Важливим є те, що
відхилення від норми в художньому мовленні завжди свідоме. Мотивована неправильність, яка має характер запрограмованості, організованості, може бути одним із проявів
авторського художнього мовлення. Поняття правильності/неправильності (у звичному
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значенні) зникає в художньому мовленні, оскільки в ньому факти мовної неправильності
розглядаються й оцінюються не абстрактно, а з урахуванням того конкретного естетичновиражального навантаження, яке вони в собі несуть. Ізольовано, взяті поза текстом,
оказіоналізми перебувають за межами мовної норми. Але в художньому мовленні випадкове не лише «узаконюється» [8:17, 18], а й перетворюється на такий об’єкт сприйняття,
на якому зосереджується особлива увага.
Відоме твердження Л. В. Щерби про те, що «…авторів, які зовсім не відступають від
норми, звісно, не існує – вони були б нестерпно нудними» [9:10] розвиває Н. Д. Арутюнова. У своїй статті «Аномалії і мова» дослідниця визначає «послідовність дії відхилення
від норми, яка бере свій початок у площині сприйняття світу.., проходить крізь сферу
спілкування, відкладається в лексичній, словотвірній та синтаксичній семантиці й
завершується в мовленнєвій творчості» [10:7]. Авторка оперує поняттями норми й антинорми в мові, розглядає концептуальні поля кожного з цих понять. Поле нормативності,
наприклад, співвідноситься з концептами повсякдення, ординарності, передбачуваності,
звичного тощо. Поле антинорми має відповідно протилежні значення.
3. Декодування оказіональної лексики реципієнтами
Авторські новотвори є специфічними засобами вираження певного змісту. Створюючи нові слова, письменник пізнає світ і мову, випробовує можливості мови, експериментує
зі змістом і формою слова. Внаслідок таких експериментів відкриваються парадоксальні
випадки функціонування мовного знаку, якому притаманна новизна, що не зникає з часом. ««Свіжість» оказіонального слова передає унікальність ситуації, її максимальну
конкретність, яку не може виразити канонічне слово як одиниця мови» [8:35].
Окремим питанням є те, наскільки розуміння читачем змісту оказіоналізму відповідає
авторському задуму. Специфічною рисою індивідуально-авторських новотворів, за спостереженням Бабенко Н. Г., є «мерехтливість» експліцитного та імпліцитного [11:6].
Дистанція від вираження значення до його розуміння з підтексту може бути зумовлена й
авторським задумом, й кваліфікацією читача, тобто його емоційним і життєвим досвідом,
вихованням, рівнем освіти тощо.
Лексичне значення оказіонального слова, взятого поза контекстом, має характер вірогідності [8:19]. Лексичне значення узуального слова при його актуалізації в
мовленні значно вужче оказіонального, оскільки узуальне слово є більш контрольованим в мовній свідомості мовця. Номінативна факультативність оказіональних одиниць [8:25] зумовлює їх суб’єктивне сприйняття, апелюючи до емоційного досвіду
реципієнта та провокуючи появу в його свідомості низки асоціацій. Зрозуміло, що
асоціації в кожного окремого реципієнта відрізнятимуться, але при цьому не виходитимуть за межі певного асоціативного поля окремого новотвору.
Механізм сприйняття та декодування оказіональної одиниці в художньому тексті
читачем можна реконструювати так: у реальному житті зв’язки між різними предметами і явищами мають такий характер, що сприйняття, згадка чи роздум про один предмет чи явище завжди тягне за собою згадування інших, які чимось подібні до нього або
пов’язані з ним у просторі та часі. Такі зв’язки виникають не тільки між предметами,
але й між словами, які їх позначають. Ці зв’язки і є асоціаціями [12:435].
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Ш. Баллі розглядав власне мовні зв’язки між словами як асоціативні і говорив
про «асоціативні поля», що об’єднують окремі слова. «…Система мови, – на погляд
Ш.Баллі, – уявляється нам у вигляді великої мережі постійних мнемонічних асоціацій,
дуже подібних між собою в усіх суб’єктів мовлення, – асоціацій, які поширюються на
всі мовні явища від синтаксису, стилістики, лексики і словотвору до звуків і основних
форм вимови» [13:49].
В іншій своїй роботі Ш. Баллі визначив «асоціативне поле» в такий спосіб:
«Асоціативне поле – це вінець (halo) навколо знака і зовнішні краї його зливаються з
навколишнім середовищем…» [14:439].
Таким чином, у системі будь-якої мови навколо кожного слова вибудовуються
складні комплекси асоціацій, які утворюють його «асоціативне поле». Ці асоціації
пов’язують дане слово з іншими словами, які мають з ним щось спільне (у семантиці
чи звучанні). Деякі з цих асоціацій ґрунтуються на смислових зв’язках слів, інші мають виключно формальну схожість [14:440]. Також є асоціації одночасно за змістом і
формою. Коли ми говоримо про суб’єктивне сприйняття мовного знака, то слід ураховувати й асоціації на підставі випадкового збігу. Усі ці типи асоціацій можуть бути
пов’язані з одним словом. Це зумовлює складні семантичні відношення між мовними
знаками.
Дослідники стверджують, що індивідуальні асоціації не є основними, що більшість
асоціацій в асоціативному полі слова є спільними для всіх мовців.
Авторські неологізми затримують увагу читача на одному слові й впливають на
сприйняття контексту в цілому. Зауважимо, що ступінь розвитку лексикону окремої
мовної особистості залежить від наявного в її свідомості кола асоціацій. Від цього ж
залежить і здатність індивіда продукувати й модифікувати нові одиниці мовлення.
Обов’язкова експресивність – прикметна особливість оказіоналізмів, яка не властива більшості канонічних слів. Ступінь новизни й незвичності, а – відповідно – й
експресивності різних оказіональних слів неоднаковий. Чим менше формальних і
семантичних порушень правил мовного словотвірного стандарту здійснюється автором при творенні нового слова, тим менше оказіональності в цьому слові, і навпаки.
Оказіональні слова, створені за високопродуктивними словотвірними типами, мають
незначний ступінь експресії й можуть перебувати близько до межі, що відділяє їх від
узуальних, неекспресивних слів. Різке порушення словотвірних норм, поєднання в одне
словесне ціле семантично та стилістично несумісних морфем, різного роду прийомів
персоніфікації неживих предметів чи якостей, властивих неживим предметам, – усе
назване притаманне оказіональному слову [8:24].
Отже, оказіоналізми по відношенню системи мови є явищем ненормативним,
периферійним, аномальним, такими лексичними одиницями, що протиставляються узуальним, унормованим. Саме ця специфіка авторських новотворів робить їх особливо привабливими для мови художніх творів, яка орієнтована на пошук і використання яскравих,
незвичних, нових форми й змісту. Тому в системі художнього мовлення оказіональна
лексика перестає бути периферійним явищем. Оказіональні утворення допомагають донести до реципієнта авторську комунікативну інтенцію, породжують у читача широкий
спектр асоціацій, дають унікальну можливість пережити новий, незвичний емоційний
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досвід, сконцентрований в окремому слові. Декодування значення оказіонального
слова реципієнтом зумовлене асоціативним характером мовних зв’язків між словами.
Відбувається воно залежно від низки суб’єктивних факторів (емоційного й життєвого
досвіду, виховання, рівня освіти читача тощо), проте з обов’язковим урахуванням того,
що більшість асоціацій в асоціативному полі слова є спільними для всіх мовців.
Оказіональні одиниці виникають постійно й потребують різностороннього аналізу.
Ця тема лишається завжди відкритою для подальших досліджень.
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«ДУХ ВРЕМЕНИ» В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ СОЦ-АРТА
(на материале произведений И. Иртеньева)1

В статье предлагается взгляд на поэзию соц-арта с точки зрения языковой рефлексии. Делается вывод, что основными приемами в поэзии Иртеньева являются ирония,
контаминация элементов разных стилей, метонимический и метафорический перенос,
«ёрничество», интертекстуальность, позволяющие предать «дух времени» советской
эпохи и рефлексировать над ним.
Ключевые слова: стилистика, поэтический текст, советская культурa.
The article deals with the soc-art from the point of view of language reflexion. The main
methods in poetry of Irtenyev are irony, different styles contamination, metonymy and metaphor,
«yornichestvo», intertextuality, which can convey «the spirit of the times» of the soviet period
and reflex on ot.
Key words: stylistics, poetry, soviet culture
На протяжении последних десятилетий в круг вопросов изучения языка художественной литературы входят проблемы «языка» («стиля») художественного произведения и
«языка» («стиля») писателя. И та и другая проблема опираются на понятие индивидуального, авторского стиля; однако исследование языка художественной литературы далеко не
исчерпывается этими проблемами. В круг задач входит также стилистическая характеристика литературных направлений и связанных с ними методов словесно-художественного
отражения и изображения действительности в их историческом движении [1].
Многим исследователям словесности представляется самоочевидным, что понятие
индивидуального стиля как своеобразной, исторически обусловленной, сложной, но
структурно единой и внутренне связанной системы средств и форм словесного выражения является исходным и основным в сфере лингвистического изучения языка художественной литературы. Проблему индивидуального стиля писателя нельзя оторвать
от изучения общих и вместе с тем специфических (с одной стороны, по отношению к
литературному языку вообще, а с другой – к иным видам искусства) закономерностей
стиля художественной литературы. Индивидуальный стиль писателя – это система
индивидуально-эстетического использования свойственных данному периоду развития
художественной литературы средств словесного выражения. Творчество каждого писателя включается в контекст развития литературы своего времени, вступает в различные
связи и отношения с живыми литературными направлениями эпохи.
Академик Л.В. Щерба утверждал, что целью и задачей лингвистического толкования
литературных произведений «является показ тех лингвистических средств, посредством
Исследование проводится в русле проекта, поддержанного РГНФ, грант 08-04-00099а.
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которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений. Само собой разумеется, что одного узко лингвистического образования недостаточно для понимания литературных произведений: эти последние возникают
в определенной социальной среде, в определенной исторической обстановке и имеют
своих сверстников и предшественников, в свете которых они, конечно, только и могут
быть поняты. Но плох тот лингвист, который не разбирается в этих вопросах» [2].
В последние десятилетия двадцатого столетия одним из наиболее востребованных
постмодернистских течений «новой» литературы оказывается поэзия соц-арта. Языковая
игра и прецедентность как основные стилистические приемы, ирония и сарказм как
своеобразные виды рефлексии, злость и печаль как текстообразующие категории различных
текстовых систем (и даже метатекста) – доминантные черты языка поэзии соц-арта, диктующие способы словесно-художественного отражения эпохи конца двадцатого столетия.
Любая разновидность духовного или эмоционального освоения действительности предполагает определенные формы самоотражения или самосознания, некоторые Я-концепции,
обусловливающие необходимость ввода понятия языковая рефлексия [3]. Поэзия соц-арта
отличается тем, что одной из художественных задач различных авторов оказывалась рефлексия над советизмами как основная возможность отражения «духа времени».
Взяв за основу методику А.А. Пихуровой, рассматривающей языковую рефлексию как
«критику языка определенного периода» [Там же], а также виды языковой рефлексии, соотносящиеся друг с другом по разным признакам по принципу корреляции и соподчинения,
рассмотрим, каковы языковые приметы, отражающие эпоху конца 80х-90х годов двадцатого
столетия, в поэзии Игоря Иртеньева. ( «Сборник стихотворений» 1995-1997 гг.) [4].
Наиболее характерным для языка поэзии соц-арта – особого литературного направления – оказывается комическая рефлексия. Языковые способы ее реализации достаточно разнообразны. Так, приоритетное положение в поэзии И. Иртеньева занимает ирония
как особый языковой прием.
Актуализация иронического подтекста на текстовом уровне у И.�������������������
 ������������������
Иртеньева проявляется прежде всего за счет намеренного введения в повествование прецедентных текстов.
Излюбленным приемом поэта оказывается заимствование формы определенного, знакомого представителям этнолингвокультурного сообщества текста и наполнение его собственным содержанием, актуализирующим реальность новой России (Стихотворения
«У кюре была собака…», «Девичья», «Колыбельная», «Баллада о гордом рыцаре» и др.).
Обращение к фольклорным жанрам, к классической переводной лирике позволяет поэту,
на первый взгляд, «увести» читателя от реальности, однако содержательное наполнение
текстовой структуры разрушает все первоначальные замыслы (…Отпусти меня, тятя, на
волю, \ Не держи ты меня под замком. \ По весеннему минному полю \Хорошо побродить
босиком.\\ Ветерок обдувает мне плечи, \ Тихо дремлет загадочный лес. \ Чу, взорвалась
АЭС недалече. \ Не беда, проживем без АЭС…).
Создание иронии характеризуется и помещением в один контекст разностилевых
элементов, характерных как для литературного языка, так и для разговорной речи, что
актуально не только на уровне словоупотреблений (…Поэт он кратким должен быть
и точным, \ Иначе не поэт он, а фуфло…), но и на текстовом уровне (стихотворения
«Некомпетентность правит бал», «Сгущалась тьма над пунктом населенным», «Жизнь
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проходит как-то глупо…» и др.): …Некомпетентность правит бал,\ Упала вниз боеготовность,\ Цинизм вконец заколебал,\ Заколебала бездуховность.\\ Споили начисто народ,\ Идею свергли с пьедестала,\ Вдов стало меньше, чем сирот,\ Сирот практически
не стало,\\ Наука полностью в огне,\ Искусство там же, но по пояс.\ Никто не моется
в стране,\ Лишь я один зачем‑то моюсь….[4]
Алогичность становится не только средством создания определенной экспрессивностилистической характеристики, но и одним из основных приемов текстообразования.
Стилевое смешение канцеляризмов, клишированных фраз, абстрактной лексики, устойчивых словосочетаний, грубо-просторечных элементов и т.п. на языковом уровне обусловливает выход на уровень идейно-тематический, текстовый. Соединение в одном
контексте трагичной патетики, предполагающей глубокую рефлексию читателя, связанную с переосмыслением всей системы ценностей новой России, и элементарного бытописания позволяет создать особую стилистику стиха, присущую перу и одного автора, и
каждого из представителей определенного направления в литературе.
Именно данный прием создания иронического подтекста позволяет рассмотреть некоторые элементы языковой игры, реализуемой на уровне вторичного значения слова.
Метафоричность, метонимичность в подобном случае становятся приметами комической
рефлексии. Конструкция …Упала вниз боеготовность… из предыдущего стихотворения
может быть рассмотрена как контаминация советизма-клише «снижение боеготовности»
и обыгрывания физиологического «низа, что актуально для поэзии соц-арта в целом. Таким образом метафорическое употребление слова становится одной из основных форм
выражения комической рефлексии, когда авторское свободное отношение к форме слова
позволяет читателю выйти на эстетический уровень.
Метонимичность в языке поэзии соц-арта, на наш взгляд, также носит сугубо текстовый характер: …Жизнь проходит как-то глупо, \ Тусклы стали будни. \ Съешь в обед
тарелку супа \ Да тарелку студня. \\ Ну еще стакан компота, \ Два уже накладно. \ Нет,
неладно в жизни что-то,\ Что-то в ней неладно…
Если рассматривать каждое словоупотребление в отдельности, навряд ли мы найдем
метонимический перенос. Однако в контексте и целого стихотворения, и всего творчества Игоря Иртеньева, и направления соц-арта в целом очевидным становится, что большинство понятий приобретают вторичное значение, употребляются метонимически по
отношению к реальной действительности. Суп, студень, компот – это не только обед в
рабочей столовой конкретного лирического героя, это образ жизни рядового жителя России той эпохи. Коннотативность в подобном случае приобретает не отдельное словоупотребление (тарелка супа, тарелка студня, стакан компота), ее реализация происходит за
счет активизации внутритекстовых связей, когда ключевым оказывается прямое номинативное значение словоформы неладно в сочетании с понятием в жизни. Так, метонимическое употребление слова оказывается своеобразной формой не столько языковой,
сколько текстовой языковой игры.
Одним из видов языковой игры оказывается и намеренное нарушение норм литературного языка за счет использования грамматических окказиональных словоупотреблений: …Наготу слегка прикрыв рукою, \ Спишь и ты, откинув простыню…\ Что бы
мне приснить тебе такое? Хочешь я себя тебе присню? Подобное употребление, как нам
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кажется, соотносимо с традиционным для языка поэзии соц-арта включением в словесную ткань произведения лексики, ограниченной в употреблении: Просыпаюсь с бодуна,
\ Денег нету ни хрена...
В современном искусстве соц-арт позиционировал себя как способ развенчания идеологических мифов предшествующей эпохи, что отразилось и на языковом уровне. Включение грубо-просторечной лексики, разговорных элементов, инвективов в языковую ткань
стихотворений – один из способов дискредитации официальной речи, советских клише и
штампов. Поэтому так естественно включение в повествовательную ткань стихотворений
ненормативной лексики (чмо, фуфло, рожа, бодун, заколебать, переться, спереть и др.).
Безусловно, каждое из подобных словоупотреблений ориентировано на создание определенной экспрессивной оценки. Но в то же время их можно рассматривать как манифестацию оппозиционного ориентира идеологиии в целом, и языку в частности.
Замечено, что достаточно распространенным видом комической рефлексии в постсоветское время становится стёб или ёрничество – непременная примета стиля соц-арта и
идиостиля И. Иртеньева: …На Павелецкой-радиальной \ Средь ионических колонн \ Стоял
мужчина идеальный \ И пил тройной одеколон. \\ Он был заниженного роста, \ С лицом,
похожим на кремень. \ Одет решительно и просто – \ Трусы. \ Галоши. \ И ремень…
Нельзя не отметить, что в ироничных стихах Игоря Иртеньева зачастую больше реакции на реальность, чем на язык. Возникает ощущение некоего интеллигентского ёрничества, дающего проекцию на действительность. Демонстративное использование в пародийном, намеренно знакомом читателю прецедентном контексте алогичных стилевых
контрастов (ионических колонн, идеальный мужчина и тройной одеколон, заниженного
роста) графически оформленных за счет использования парцелляции, позволяет создать
яркий эффект, часто имеющий провокационный характер. Именно за счет подобной направленности на культурно-исторический контекст пероизведения соц-арта требуют от
читателя как минимум «со-временности» с ними. Знающий читатель видит и чувствует,
от какого текста отталкивается автор, на столкновении каких языковых и социальных
реалий он строится, за счет чего возникает не просто комический, но и идеологический
подтекст. Читатель же новейшего времени часто воспринимает творчество поэтов соцарта линейно, плоско, не прибегая к разноплановой языковой рефлексии над фактами
языка и культуры.
Подводя итоги можно сказать, что языковая рефлексия становится не только приметой языка поэзии соц-арта. Сквозь ее призму актуализируются и идейно-тематическое
своеобразие постмодернистского направления в целом, и художественные особенности
поэтики Игоря Иртеньева.
ЛИТЕРАТУРА
1. Виноградов В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М.., 1977.
2. Щерба Л.В. Избранные труды.М., 1954. С.129.
3. Пихурова А.А. Судьба советизмов в русском языке конца 20 – начала 21 века Автореф.дисс. … канд. филол. наук – Саратов, 2005.
4. Иртеньев И. Сборник стихотворений.М., 1997.
78

УДК 82.0

Лубенець Л.В.
(Луганськ, Україна)
ЛІТЕРАТУРНА ІМАГОЛОГІЯ – ЗАПОВНЕННЯ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ЛАКУН

В Україні останнім часом посилився інтерес до імагологічних студій, однак вітчизняному літературознавству бракує достатнього термінологічного апарату. Дана
стаття присвячена розглядові термінів, якими послуговуються європейські та українські дослідники у сфері літературної імагології.
Ключові слова: літературна імагологія, імідж, автоімідж, гетероімідж, контрімідж, міраж, cвій/iнший, ідентичність.
В Украине в последнее время усилился интерес к имагологическим студиям, однако
отечественному литературоведению не хватает достаточного терминологического
аппарата. Данная статья посвящена рассмотрению терминов, которые используют
европейские и украинские исследователи в сфере литературной имагологии.
Ключевые слова: литературная имагология, имидж, автоимидж, гетероимидж,
контримидж, мираж, свой/другой, идентичность.
Recently the interest towards imagology studies has been increased in Ukraine, however home
literary studies lack terminology apparatus. The given article is devoted to considering the terms
which are used by European and Ukrainian researchers in the sphere of literary imagology.
Key words: literary imagology, image, auto-image, hetero-image, counter-image, mirage,
self/other, identity.
Процеси глобалізації, зміни у геополітичній ситуації, поява нових країн на світовій
арені, міжнаціональні, релігійні, етнічні, соціальні конфлікти становлять проблеми, які
потребують вирішення у різних сферах життя – економічній, політичній, філософській,
лінгвістичній, соціокультурній, літературознавчій і т.д. Як не втратити власну культуру, мову, менталітет, ідентичність і водночас бути толерантним до інших національнокультурних просторів – це завдання, яке стоїть перед людиною вже багато років і не втрачає своєї актуальності, а , навпаки, з плином часу, розвитком антропологічних наук, форм
людської спільноти, набуває все більшої вагомості. Бажання однієї нації домінувати над
іншою призводило і призводить до катастрофічних наслідків. Але зрозуміти власний світ
та національну культуру можна саме у співставленні з іншою культурною моделлю, адже
через порівняння людина усвідомлює не лише своєрідність чужої нації, а й власної ідентичності. Світ літератури містить могутній культурно-історичний код багатьох націй у
відображенні літературних іміджів у різні епохи розвитку країн, та істотно впливає на
сприйняття націй та держав світовою спільнотою.
У західному літературознавстві питаннями імджів країн опікується така галузь компаративістики, як імагологія. Імагологічні студії з'явилися та почали розвиватися після
другої світової війни, функціонування їх пов'язане із французькою історичною школою
© Лубенець Л.В., 2009
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«Анналів» (Л.Левр, М.Блок, В. Дюбі, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф та ін.) У працях представників цієї школи соціум і культура, спосіб життя людей, їхній духовний світ, ментальність є складниками буттєвих історичних структур, а їх центром є людина. Велике значення набула настанова французьких дослідників на вивчення «національних
картин світу» та їх наукове реконструювання. Незважаючи на початкове несприйняття
більш естетично налаштованих критиків, з 70-х років простежується збільшення кількості публікацій та науковий інтерес до проблем національного та соціального іміджів
у європейському, американському, слов'янському науковому просторі, а останнім часом у культурознавчих та постколоніальних студіях [1]. Літературознавчий погляд на
літературний імідж поєднується із етнологічними, історичними та культурознавчими
надбаннями. На сучасному етапі в зарубіжному літературознавстві вже склалася термінологічна база імагологічних досліджень, тому основна увага приділена аналізові саме
літературних іміджів.
В українському літературознавстві завдяки працям Д.Наливайка із проблем літературної імагології поставлені фундаментальні завдання, які потребують подальшої розробки українськими літературознавцями. Через те, що більшість часу українське літературознаство послуговувалося термінологією радянського літературознавства, зараз
виникає нагальна потреба у заповненні літературознавчих лакун у галузі імагології.
У працях європейських та українських дослідників фігурують наступні терміни:
(компаративна) імагологія (Дж.Лірсен), літературна імагологія (Д.Наливайко), літературна етноімагологія (Г. Дизеринк, В.Будний та М.Ільницький). Предметом дослідження визначають літературні образи (іміджі) інших країн та іноземців (Д. Наливайко),
літературний етнообраз (В.Будний та М.Ільницький вважають занадто широкими поняття «національний образ» та «образ», останній пропонується М.Кадо).
Лірсен потрактовує імідж як «ментальний силует Іншого»[2: 3]. Саме такий імідж
керує думкою людини та її поведінкою щодо представників інших культурних спільнот.
У сучасній соціальній психології однією з найвпливовіших думок є те, що перцепція та
оцінка Інших від самого початку обумовлена упередженнями та стереотипами. На думку М. Беллера: «Ми не знаємо справжньої речі, а лише симулякр у формі ментальних
іміджів»[1: 4]. Такий імідж створюється завдяки вибірковій перцепції реципієнта та
його оцінних суджень. Г. Дизеринк під поняттям імідж розуміє об’єктивацію особливих
способів перцепції культурних, національних чи етнічних спільнот [3]. І значна роль
у творенні таких іміджів належить впливовим у світовій культурній думці особистостям, таким як мандрівники, письменники, вчені, публіцисти тощо. Структурно імідж
є інтеграцією індивідуальних елементів авторської особистості (його культурної освіченості, релігійної приналежності, політичної та ідеологічної заангажованості – особистісна домінанта), особливостей історико-культурної епохи та позаіндивідуальних
елементів (вибіркові реалії, стереотипи, міфи тощо). Іміджі та імаготипні структури не
є простим віддзеркаленням справжніх рис певних національних спільнот, вони репрезентують ідею або фікцію про дану спільноту у конкретному соціально-економічному
та культурно-історичному контексті. Ці ідеї частково передавалися від покоління до
покоління, через певний час вони могли створювати зовсім інший ефект від справжніх
поглядів та інтенцій тих, хто їх започаткував.
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Літературний імідж – це «інтегрований образ, специфічний етно- й соціокультурний дискурс, що відзначається значною тривкістю й тривалістю, але не лишається незмінним» [1: 91], «ансамбль уявлень та ідей про Іншого, не-свій світ культуру, що неминуче виводить цей образ на перехрестя проблем ідеологічних та культурологічних,
нерідко й політичних»[1: 95]. За структурою виділяють автоімідж та гетероімідж (Г.
Дизеринк, М. Беллер та Дж. Лірсен, А. Діце, В.Будний та М.Ільницький). Європейські дослідники за принцип такої диференціації беруть перспективу або національну
приналежність автора, оповідача чи персонажів. Наприклад, німецький письменник
Томас Манн у висвітленні німецької культури виражає автоімідж Німеччини. А Мадам де Сталь як представниця французького культурного простору виражає гетероімідж, погляд на Німеччину ззовні [2: 342-343]. Українські дослідники розрізняють
образ власного етнокультурного Я та образ Іншого за «референційною віднесеністю»,
«пов’язанням індивідуальних рис зображуваного з певною національною ідентичністю» [4: 352]. Надзвичайно важливим є розуміння того, що в основі іміджу іншої країни
знаходиться імідж власної країни в експліцитному чи імпліцитному вигляді. Як пише
Г. Дизеринк, «гетероімідж та автоімідж належать одне одному…гру чи інтергру гетероіміджів та автоіміджів можна досліджувати лише дотримуючись нейтральної позиції» [3]. Спостерігаються і процеси запозичення автоіміджів, які адаптуються в іншому
етнокультурному середовищі і перетворюються на гетероімідж. Існує і зворотній процес, коли за, так званим, автоіміджем стоїть насаджений у цілях гегемонії над певною
нацією чи спільнотою гетероімідж. У процесі соціально-історичного розвитку нації чи
етнокультурної спільноти відбувається процес акумулювання іміджів, їхнє накладання, співіснування та боротьба в багатьох випадках навіть протилежних за своєю суттю.
На позначення таких процесів використовується термін – «контрімідж». У певному
текстуальному висвітленні домінантною стає лише частина аспектів контріміджа, у
той час, як інші шари залишаються на латентному та підсвідомому рівні. Всі імпліцитні характеристики та складні полярності іміджа відбиває термін «імагема».
Формування іміджів націй одне про одного іноді супроводжується заплямуванням
іміджів. Саме під впливом таких процесів утворюються «метаіміджі». «Для кожного
народу завжди становить неабиякий інтерес, як його життя й історія сприймаються іншими народами, оцінюються і трактуються ними. Особливо загострюється цей інтерес
у переломні періоди життя того чи іншого народу, в періоди активізації процесів його
самоусвідомлення і самоствердження» [5: 94]. Саме дослідження такого роду іміджів
представляє інтерес для майбутніх досліджень у царині імагології [2: 342-344].
За семантикою іміджі поділяють на «образи позитивно і негативно забарвлені,
символічні, карикатурні, гротескні тощо» [4: 352]. В.Будний та М.Ільницький виділяють міраж, збірний образ, психологічний образ Іншого. Інші європейські та українські
дослідники уникають поділу на типи, даючи визначення таким поняттям, як «міраж»
( Каре, Г. Дизеринк), «імаго» та «міраж» (Д. Наливайко). Українські дослідники дотримуються в певній мірі європейської традиції у потрактуванні поняття «міраж» –
«етнообрази, позначені нестримним захватом перед екзотичною країною й оповиті
серпанком тужливої мрії та творчої фантазії»[4:368]. Для Д. Наливайка міраж є результатом імаго, які «не тільки виникають спонтанно, самопливом, а й цілеспрямовано
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фабрикуються з певними політичними та ідеологічними цілями, тобто створюються на
замовлення, у виконанні яких також беруть участь письменники, філософи, історики, а
в пізніші часи ще й журналісти, публіцисти, політологи тощо» [1: 97]. Тут вбачається
негативна складова таких «штучних ідеологічних побудов» і для науковця важливим є
розрізнення та з’ясування справжньої суті таких моделей.
Наливайко виокремлює наступні категорії (і проблеми) імагології: Свій/ Інший,
автентичність/ ідентичність. Співвідношення між категоріями Свій/ Інший впродовж
культурно-історичного розвитку змінювалися. В певні періоди перевага надавалася
першому, поступово увага починає надаватися саме Іншому. Для сучасної імагології ці
два світи є нерозривно пов’язаними, перше не можна уявити без другого. Це може бути
як опозиція Своєму, так і спосіб існування і вираження у світі. Д.А. Пажо висловлює
таку позицію: «Я «бачу» Іншого, але образ Іншого є якоюсь мірою образом мене самого» [6: 137]. У сприйнятті чужої культурної моделі ми перш за все базуємося на власному етнокультурному просторі. Дана основа збагачується різноманітними аспектами
етнокультурного простору Іншого (міфи, стереотипи, часткові враження і попередній
досвід про світ Чужого). І тут важливим буде той культурно-історичний контекст та
власна позиція до Іншого реципієнта і водночас творця даного образу. Пізнання Іншого розглядається філософами та літературознавцями як форматив (той, що створює).
Так, Ж. Дерріда надає перевагу відмінності, у той час, як встановлення опозиційних
зв’язків між Своїм та Іншим спрощує погляд на цей різноманітний світ. На сучасному
етапі «зустріч з Іншим і сприймання Іншого існують як дискурс, обрамлений різними
культурними умовами і семіотичними системами обох учасників. Таке сприймання відбувається як своєрідне прочитання Іншого/Чужого, що репрезентований у відмінному
культурному коді, відповідно до вже існуючої, «своєї», герменевтики, притім спроба
«перекладу» змінює культурний простір інтерпретатора» [4: 367]. Так, на думку Д. Наливайка, «пізнання світу Чужого в його ідентичності, уникаючи екстраполяції Свого
в його витлумаченні» є однією з найскладніших проблеми сучасної імагології [1: 94].
Для ХХ століття характерними є процеси нівеляції автохтонних рис Іншого, редукція історичного часу та простору, відсутність врівноваженості епістем Свого і Чужого, втрата самодостатності та перетворення на умовні декорації. «Імагологічний образ
Іншого, imago, є феноменом культури, що корелятивно репрезентує Іншого в певній
культурі, образом, що ввійшов у простір цієї культури, зберігаючи тією чи іншою мірою автохтонний зміст і структуру»[1: 102].
Наступна категорія є складовою сучасної імагології та нерозривно пов’язана з
вище розглянутими концептами. Ідентичність – «відчуття/ усвідомлення самототожності суб’єкта – індивідуального чи колективного, його виділення і віднесення себе,
інших або іншими до тих чи тих спільнот за певними ознаками (віковими, ґендерними,
соціальними, етнічними, мовними, національними, расовими, релігійними, історичними тощо)» [4: 396]. Європейські дослідники розглядають дану категорію через призму
двох вимірів – діахронічного та синхронічного.
Діахронічна ідентичність із її відчуттям перманентності та часової континуальності базується на автоіміджі, хоча незаперечним є і вплив гетероіміджів на національно82

історичну свідомість. В основі такого роду ідентичності лежить історична пам’ять,
адже усвідомлення спільного минулого, є обов’язковим для визначення індивідуальної
та колективної ідентичності у світі. Основні події та кризи у національному минулому
набувають міфологічного значення, таким чином встановлюючи безперервний (тривалий) зв’язок між спільним культурно-історичним минулим нації та теперішнім.
Синхронічна ідентичність із усвідомленням окремої та неповторної особистості у
світовому просторі розглядає відмінність між Своїм та Чужим і у такий спосіб звертається до аналізу гетероіміджів. Ідентичність та іншість, авто-та-гетероіміджі віддзеркалюють та детермінують вигляд одне одного. Такі переплетіння ідентичності та іншості утворюють гібридність («гібридну само тотожність» В.Будний та М.Ільницький
чи краще гібридну ідентичність).
На сучасному етапі ставлення до категорії ідентичності амбівалентне. У ситуації
постмодерну із поширеним явищем децентрації ідентичність взагалі відкидається як
онтологічна категорія, першість отримують маргінальність та гібридність (американська, європейська моделі). Водночас слов’янський світ починає звертатися саме до
ідентичності у її діахронічному вимірі [2: 335-341].
Власне існує багато проблем щодо термінологічної бази імаго- логічних студій, відсутність системи та різне потрактування тих самих понять різними дослідниками і тут
вже набуває вагомості вміння дослідника виокремити найважливіші аспекти та знайти
вдалі потрактування, уникаючи при цьому вживання тотожних термінів чи взагалі невірне пояснення імагологічного явища.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИОННОГО ТЕКСТА В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ1
У статті розглядається вплив традиційних текстів на адаптаційні можливості,
які змінюються в соціосістемах в середовищі старообрядчества.
В статье рассматривается влияние традиционных текстов на адаптационные возможности в изменяющихся социосистемах в среде старообрядчества.
The article examines the impact of the traditional texts on adaptive capacity in a changing
sotsiosistemah in the staroobryadsy.
Современные процессы глобализации, значительной интенсификации межнационального и международного общения, развертывания деловых, научных и культурных
контактов, развитие информационных обменных технологий, усиление интеграционных
процессов инициируют не только проблемы этнической самоидентификации, осознания
культурных особенностей и необходимости их сохранения, но и вопросы адаптации.
Старообрядческий дискурс эксплицирует уникальный опыт сохранения культурной и
конфессиональной специфики и жизнеспособности в постоянно изменяющихся социосистемах, уникальные адаптационные и стабилизирующие механизмы. Особый интерес
вызывает в данном аспекте одно из малоизученных направлений в староверии – странническое согласие, которое отличается постулированием ярко выраженного антиассимилятивного культурного поведения, стремлением к изоляции, оппозициональным отношением к официальным властям (непризнанием легитимности власти) и иноверцам. Опыт
странников заслуживает пристального внимания, т.к. при всем пафосе мироотрициния,
странники на практике демонстрируют успешное включение в сферы бытия [1:100].
В основе конфессиональной специфики данного дискурса лежит идея спасения
«древлеправославного благочестия» и себя как его хранителей путем изоляции от
мира, поврежденного антихристом. Странники, с одной стороны, являются носителями когнитивной базы христианства, и религиозное сознание определяет основные
ценностные ориентиры, с другой стороны, конфессиональные особенности – осознание
собственной миссии – проецирует использование особых интеллектуальных, духовных,
экономических и социальных практик, диктует использование определенных механизмов отбора информации, осмысления ее и структурирования. Эсхатологическое мировоззрение провоцирует осмысление происходящих в мире событий как естественного,
предопределенного хода истории, а также формирует определенную линию поведения
«в последние времена».
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Старообрядцы прежде всего стремились сохранить в «чистоте» «древлеправославную» веру, сакральный язык и национальную культуру. До сих пор данной конфессиональной общности удается сохранять принцип уклада жизни средневековой Руси, когда
вероисповедание и быт составляют одно целое, являясь частями единой системы. Духовная практика никогда не подвергалась здесь упрощению, а жизненный модус – секуляризации, кроме того, повседневная жизнь не противопоставлялась теоретизированию, как
в некоторых других дискурсах. Поэтому, несмотря на эсхатологическую насыщенность
вероучения, все это способствовало акцептации себя и мира и доказало жизнеспособность данного устройства. Но при всем ревностном отношении к сохранению «древлеправославного благочестия» «в чистоте» старообрядцам, тем не менее пришлось создавать свое, особое «конфессиональное общество», формировать свою догматическую
систему. Эти новшества во много раз оказались радикальнее «никоновских справ». В то
же время, данные процессы не означали нарушение дониконовского православия, а являли собою дальнейшее развитие древнерусских традиций в условиях нового времени,
в иной культурной ситуации, т.к. все инновации осмыслялись и обосновывались через
авторитетные тексты, содержащие в себе потенциальные возможности интерпретации,
что позволяло сохранять базовую конфессиональную специфику.
Так, пафос абсолютной изоляции от мира на практике претерпевал некоторые
коррективы. Осуществление данной концепции спасения показало необходимость
коммуникационных практик с миром, и поэтому странникам пришлось определять
допустимые границы взаимоотношения с иносредой. Для этого ими была разработана
и обоснована сложная структура согласия, включающая в себя: «истинно православных
христиан страннствующих», т.е. тех, которые приняли крещение в странствование;
«оглашенных», т.е. тех, которые готовятся принять крещение и постриг; «странноприимцев», тех, которые живут пока в «миру антихриста» и обязаны помогать истинным
христианам в исповедании веры, но дали обет со временем «уйти в странство». Таким образом, связывающим звеном между истинно странствующими и миром стали
странноприимцы, а изоляция приняла символический характер. Такая тактика позволяла
бегунам сохранять свою идентичность, мировоззренческий базис, мирскую и иноческую
аскезу, а также регулировать соотношение сакрального и профанного в повседневной
жизни. Интеграция традиционализма и эволюционных процессов в данном дискурсе заслуживает особенно внимательного рассмотрения.
В старообрядческой среде сохраняется культ сакрального текста. Данные прецедентные
тексты содержат базовые ценностные характеристики, идеологемы и мифологемы, оцениваются как трансляторы идей и стратегий в постоянно изменяющихся условиях. Именно
они позволяют обосновывать надежные решения актуальных проблем.
В контексте эсхаталогически ориентированной культуры любые инновации не
должны оцениваться как новшество, они должны находиться в рамках христианского
опыта. Культивируемые идеалы и ценности выполняют роль защитного барьера, включая
обыденное действие, мотив и интерес в сферу конфессионально обоснованного поведения [2:302]. В духовной практике достоверными являются те стратегии, которые строго
выдержаны в рамках преемственности традиции, что служит защитой от произвольных
интерпретаций. Любое обновление практик требовало специальной подготовки, обдуманности и обоснованности.
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Сакральные тексты в данном дискурсе не только воспринимались и усваивались, но
и воспроизводились, оказывая прямое влияние на развитие книжно-письменного языка.
Эволюция языка страннических текстов основывается, прежде всего, на механизме
преемственности традиционного опыта, через усвоение сакральных текстов и авторитетной топики, но в то же время представляют собой особый, уникальный путь, отличающий их и от текстов раннего староверия, и от кодифицированного языка, и от языка
«официального» религиозного дискурса.
Отличительной чертой страннических текстов является то, что кроме авторитетной
топики авторы активно используют в своих сочинениях различные светские источники:
законодательные документы, указы, распоряжения, светскую литературу, для доказательства правоты своих взглядов, для аргументированной полемики со своими оппонентами,
которыми были странники разных толков, старообрядцы других согласий (федосеевцы,
филипповцы и т.д.), государственная власть, официальная церковь. Адресованность
книжных текстов, таким образом, была очень широкой, имплицитно они обращены к
разнородной аудитории. Острая полемика, привычка к диалогу, межкультурное нахождение – требовали от авторов владение адекватными коммуникативными техниками.
Гетерогенность состава страннических сочинений проецируется прежде всего присутствием в них языковых элементов двух систем: традиционной (средневековой), в которой отражается неконвенциональное отношение к языковому знаку, и унифицированной. Старообрядцы равно владеют двумя данными системными кодами, что позволяет им
осваивать и реинтерпретировать новые ситуации, аккумулируя при этом традиционный
опыт и увеличивая коммуникативную активность, эвокационные способности.
Владение этими книжными средствами, тематический диапазон их применения представляют собой наиболее значимый аспект рассматриваемой языковой ситуации, отличающий данный письменный узус от кодифицированного русского языка. Выбор средств
определяется культурологической установкой авторов и прагматическими параметрами.
Письменный язык странников никогда не являлся отражением разговорного языка,
о чем может свидетельствовать, например, отсутствие разговорных и диалектных форм,
длительное сохранение простых претеритов, книжного синтаксиса, обилие абстрактной лексики и т.д. Хотя при оценке современной авторам ситуации, при выполнении
нестандартных коммуникативных задач, ориентация на традиционные книжные средства
и языковые стереотипы не помогала. В этом случае требовалась существенная адаптация
и поиск новых средств выражения. При этом эти инновации не только не выходили за
пределы языковой системы, но и за рамки нравственно-религиозных установок, т.к. выбор
средств обусловливается читательской практикой, освоенным топосом, формирующим
опыт письма.
Динамика изменений в книжном языке данного дискурса позволяет выявить факторы,
оказывающие наибольшее влияние на эволюцию письменного узуса. Это, прежде всего, внутренние факторы развития (системные), и внешние. К внешним следует отнести
контакты с другими системами, что не удивительно при гетерогенном составе страннических сочинений, а также социокультурные воздействия, смены риторических стратегий.
Существовали определенные стабилизирующие механизмы, выполняющие функции регулятивов языковой деятельности, формирующие в своей основе книжный язык
86

старообрядцев-странников. Среди этих механизмов можно выделить кроме установки на
преемственность еще аппеляцию, реинтерпретацию и компиляцию.
Преемственность прежде всего выражается в ориентации на традиционный книжный
язык и в активном владении и использовании в речевой практике церковно-славянского
языка – традиционного языка православия и сакральных текстов «до никоновской печати», бытующими в старообрядческой среде.
Аппеляция к сакрально-авторитетным текстам как рече-поведенческая тактика представляет собой однородную по интенции и реализации линию речевого поведения адресата, служащею для достижения определенного стратегического перлокутивного эффекта.
Сакральные тексты, авторитарная топика являются для старообрядцев образцом действия,
по которому сверяются и оцениваются все поступки, а также данные тексты используются
в обосновании адаптационных практик в современных авторам условиях, и служат защитой от произвольных интерпретаций и модификаций. При этом прямые цитаты из Священного Писания, богослужебной литературы, трудов отцов церкви входят в текст как цитаты
на церковно-славянском языке строгой нормы. Текстовые реминисценции сакральных текстов носят не стилистическую нагрузку, как знаковость книжности, а выполняют установку на определенное соотношение производимого текста с предшествующим, служат средством «включения» описываемой действительности в священную историю творения Бога,
возводя единичное в типичное, и, соответственно, способствуют адекватному пониманию
текста. Часто используется и аллюзивный текст, а также на основе аппеляции – репелляции, при возникновении у контрагентов неправедных мнений. Любая инновация в конфессиональной, социальной или экономической практики требует специальной обдуманности
и обоснованности на основе авторитетных источников. Таким образом старообрядцы используют тактику усложнения, привнесения дополнительных компонентов для интерпретации ситуации.
При постепенной реинтерпретации опыта предшествующего поколения осуществляется анализ воспринимаемого узуса. Реинтерпретация обусловлена как внутренними,
системными, факторами, так и внешним воздействием. Кроме того, на реинтерпретацию
оказывает влияние традиционный книжный язык, например, в графике – использование
«юсов», лигатур и др. написаний; славянизация лексики – активное использование абстрактной и отвлеченной лексики, особо важной для авторов при восприятии книжного
текста; в морфологии – использование сложной системы прошедших времен глагола,
причастий, энклитических форм местоимений и т.д.
Компилятивная техника применяется с определенной обработкой, например, редукцией текста, пересказа, дополнения, комментариев, например, при обосновании страннического крещения или определенных конфессиональных запретов авторы осуществляют поиск соответствующих прецедентов в авторитетных сочинениях. Компиляция
стимулирует использование в языковой практике при выполнении нестандартной коммуникативной задачи традиционных книжных форм.
Исследование рукописных текстов старообрядцев-странников ХYIII-XX вв. позволяет выявить доминирующую норму данного узуса, слабые звенья системы, наиболее
подвижные, и устойчивые [3]. Этому способствует сравнение разных списков одного
текста по времени и территории создания.
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Эволюция письменного узуса старообрядческих текстов показывает, что изменение
языковой нормы не противоречит языковой системе, все инновации заложены в потенции системы, но от читательского опыта пишущего зависит, какие инновации активизируют то или иное выражение. На формирование языковой практики влияют тексты,
которые усваивают носители языка, уместность того или иного средства автор выносит
из читательского опыта. Сформировавшийся язык, в свою очередь, влияет на ментальные
процессы и адаптационные техники, на декодирование действительности, на восприятие
и концептуализацию мира.
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У статті розглядаються типологічні ознаки російської поезії кінцях ХХ – початку ХХІ ст. Аналізуються деякі риси сучасної поезії: функціонування поетичного слова,
інновації в структурі, інтертекстуальність.
Ключові слова: сучасна російська поезія, поетичне слово, структура, автор,
інтертекстуальність.
В статье описываются типологические свойства русской поэзии конца ХХ – начала
ХХІ века. Анализируются некоторые характерные черты современной поэзии: функционирование поэтического слова, инновации в структуре, интертекстуальность.
Ключевые слова: современная русская поэзия, поэтическое слово, структура, автор, интертекстуальность.
Some peculiarities of word functioning, innovation in structure, intertextuality in modern
Russian poetry are described in the given article.
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Перелом веков требует пристального внимания к тому, что было, и предполагает попытку прогнозирования того, что будет. Язык современной поэзии по-своему отражает
состояние современного общества, для которого характерен слом стереотипов и запретов, изменение идеологии, формирование новой ментальности.
Целью данной статьи является попытка типологизирования современной русской
поэзии, осмысление её эстетики, выделение черт, инвариантных для поэзии вообще и
присущих лишь поэзии рубежа веков.
В современной русской поэзии еще недавно выделяли две основные поэтические
школы: метареализм и концептуализм. Сегодня и критики, и сами поэты называют множество направлений, используя различные номинации: концептуализм, ироническая
поэзия, метареализм, презентализм, элегизм, постмодернизм, постфутуризм, трансфутуризм и другиеi.
Приняв выделенные М. Эпштейном два полярных направления в современной поэзии – метареализм и концептуализмii – можно согласиться с его же замечанием о том, что
и первое, и второе выполняют две взаимно дополняющие задачи: «отслаивают от слов
привычные, ложные, устоявшиеся значения и придают словам новую (выделено нами. –
Т.П.) многозначность и полносмысленность» [1]. Естественно, что способы выполнения
этих задач метареалистами и концептуалистами различны.
«Метареализм создает высокий и плотный словесный строй, ища пределов полнозначности, приобщения вещи к смыслу. Метареализм ищет подлинных ценностей, поэтому он обращен к вечным темам или к вечным прообразам современных тем, насыщен
архетипами: любовь, смерть, слово, свет, земля, ветер, ночь» [там же]. М. Эпштейн метко
называет это направление «поэзией подчёркнутых слов, каждое из которых должно означать больше того, что оно когда-либо означало» [там же]. Примером такого «самого последовательного и крайнего метареализма» (М. Эпштейн) может служить поэзия Ольги
Седаковой, в частности стихотворение «В детстве»:
Распухшей лампой и фанерой
сырую ночь не заслонят.
Мы все потом умрем, наверно,
и ты умрешь из-за меня.
И не утешится у рамы
расшатанный скрипучий сад.
И мы не двое в доме, мама,
и тени бабочек дрожат.
И мне не хочется отсюда.
И ты мне песенку устрой
с цветами горячей простуды
и выше сада высотой [2]
В приведенном стихотворении архетипы жизнь и смерть, переплетаясь между собой,
входят в поле концепта «Дом». Дом – это воспоминание о детстве и всём, что с ним связано: материнской любви, домашнем уюте; а значит – колыбель жизни, начало всего.
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Рассмотрим несколько примеров функционирования слова в поэзии концептуалистов
и их последователей (скорее хронологически). М. Эпштейн, характеризуя и противопоставляя творчество метареалистов и концептуалистов, охарактеризовал поэзию последних
как «поэзию перечеркнутых слов, которые сами снимают себя в момент высказывания
как ничего не означающие» [1]. В качестве примера приведем стихотворение Всеволода
Некрасова «что делать…»:
что делать
а что делать
что делать
что делать
ну а что делать
кончать
так
надо понимать
надо полагать
надо думать
думать надо да
помогать
только нет
помогать
не надо [3]
В. Аристов отмечает, что в постмодерне «торжествует внешнее (выделено нами. –
Т.П.) отношение к слову» [4: 124]. Проявление этой эстетики – особая структура современного поэтического текста. Анализ формы современных стихотворений подтверждают мысль Н. Фатеевой о том, что «в современном поэтическом тексте начинают
переосмысляться и приобретать новые измерения все языковые элементы, его составляющие, – от звука (фонемы) до целого стихового ряда, и возникает новое представление
о дискретности языковых единиц» [5: 79]. Отсюда – сдвиги в границах слов, морфем,
словосочетаний; трансформации одних языковых элементов в другие; многочисленные
повторы, палиндромы, каламбуры; «разноязычная» заумь (Н. Фатеева), т.е. внедрение в
текст слов или элементов других языков; прием «муфталингвы» (В. Мельников): создание словообразовательных и грамматических неологизмов путем «перетекания» одного
слова в другое; включение в поэтический текст музыкальных, математических и других
знаков и символов и другие приёмы. Каждая единица текста становится семантически особенно значима, а пробелы, знаки препинания, скобки служат «усилителями» семантической, культурологической, интертекстуальной информации. Приведём примеры
подобных поэтических текстов.
выход
глубОКО
высОКО
далОКО
О(КО шки)
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тОльКО толкни
дВЕРЬ!
А. Альчук [6: 465].
Нечёткая Давидимость псалмов:
В устах глаголиафа – весь контраст.
Квасная песнопена. Вкус не нов:
Бог съест свинью, что жемчуг не продаст.
Соблазн несотворения миров –
в исслепшей кноге раздобытия,
где незнакомо-сапиенс суров,
где добрым обещал не быть и я
Блей, Богослобье для благословец!
		
В. Мельников [7: 474].
Как справедливо замечает Ольга Тищенко, «такой тип стихотворного текста,
построенный на частично узнаваемых, но мало понятных словах, воздействует особым
образом. Читатель лишается привычной мыслительной и звуко-ритмической координации слова, попадает в «словесный космос» без земного притяжения, где все зыбко и
неопределённо» [8: 175]. Можно согласиться с мыслью исследователей о том, что поэтавангардист «пытается обнаружить заключенную в слове энергию, наиболее непосредственно, через подсознание, чувство…» [9: 48].
Привлекает внимание поэзия Всеволода Некрасова, в которой на первый план
выходят междометия и служебные слова, которые «еще не успели изолгаться» [1]:
что
что
существо
существо пришло
ну что
существо
и смешное
до чего же ты
существо
тоже
в общество пришло
Вс. Некрасов [3].
Лингвистическая ирония у этого поэта строится на обыгрывании границ слова и
предикативной единицы, многочисленных повторах. Вспомним слова Л.Ю. Максимова
о том, что чем меньше у слова синтаксических конструктивных связей, тем значительнее
его семантические связи, следовательно, оно тем более ассоциативно, образно [10: 11].
По отношению к современной поэзии эта мысль особенно актуальна.
Многие исследователи (М. Эпштейн, Ю.А. Сорокин, В.А. Маслова и др.) отмечают,
что поэзия рубежа веков лишается автора, «для современных стихотворцев понятие авторитетности становится ценнее понятия авторства» [11: 54]. По словам М.Эпштейна,
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«поэзия Структуры приходит на смену поэзии Я» [1]. Н.���������������������������������
 ��������������������������������
Фатеева отмечает, что для современной поэзии характерно «отрицание самой определённости творящего «Я»» [5: 89].
Тогда на первый план выходит непосредственно поэтический текст. Л.Н. Синельникова
говорит, что понятия «авангардный прием» и «авангардное стихотворение», которые важно использовать при выявлении типологических закономерностей современного лирического сюжета, помогли бы «перевести внимание от личности к тексту» [12:������������
 �����������
141] (выделено нами. – Т.П.). Интересны рассуждения Дмитрия Пригова о том «благостном времени,
…когда письмо станет не коллективным, а соборным – письмом одного общего текста…»
[13]. Особо значимым в таком случае становится понятие интертекстуальности, объединяющее всё поэзию (вспомним понимание культуры М.Ю. Лотманом как совокупности
текстов). Характерные для современной поэзии новации в структуре аллюзии и реминисценции, заключающиеся в отрыве от исходного значения цитаты, обыгрывании, переосмыслении её составляющих, позволяют говорить об особом типе интертекстуальности:
восприятии мира поэта-современника через призму мира поэта-классика. Подтверждение
такого синтеза – в мысли О. Северской о том, что поэты рубежа веков «выступают против
«обыденного», не осмысленного цитирования классики» [14: 181].
Итак, в современной русской поэзии можно выделить следующие типологические
свойства: особое, «внешнее» отношение к слову и, как следствие, множество инноваций в
структуре стиха; «уход» автора и стремление вывести на первый план поэтический текст;
особые «отношения» с «чужим» словом. Перспектива дальнейшего исследования видится
в более пристальном внимании к этим и другим особенностям современной поэзии.
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ПРИМЕЧАНИЯ
і
Подчеркнем, что принятое деление в какой-то степени условно, т.к. не всегда ясно, кто
причисляет определенного поэта к той или иной школе: сам поэт, читатели, критики, исследователи.
Если же говорить о поэзии последних одного – двух десятилетий, ее типологизировать особенно
сложно.
іі
Кроме этих противоположных направлений М. Эпштейн выделяет и другие, тяготеющие к
тому или другому полюсу: постконцептуализм, неопримитив, ироническая поэзия, континуализм,
презентализм, полистилистика и др. Исследователь справедливо отмечает, что этот список открыт,
и некоторые поэзии «прекрасно уживаются в творчестве одного поэта» [1].
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ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА У А. ПЛАТОНОВА

Реконструируется художественная модель советского языка по произведениям Андрея Платонова. Выявляются семантические параметры этого языка, воплощенные в
ключевых словах общественно-политической речи 20-30-х годов ХХ века.
Ключевые слова: советский язык, Платонов, ключевые слова общественнополитической речи.
The model of the Soviet Language from Platonov’s works is being reconstructed. The
semantic features of the language in key words of the socio-political life in the 1920s-1930s
are shown.
Key words: The soviet Language, Platonov, key words of the socio-political life.
Современные исследования языка А. Платонова характеризуются множественностью аспектов и разнообразием интерпретации одних и тех же фактов. Объяснение этому
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находится в самом феномене языка Платонова, странность, «неправильность» которого только самые очевидные черты. Разные стороны языковой концепции Платонова
описываются с точки зрения лингвопоэтики (Левин, Толстая-Сегал, Радбиль, Дмитровская), лингвистики (Н.А. Кожевникова), психолингвистики (И.А. Стернин), лингвокультурологии (Н.А. Купина).
Феномен платоновского языка объясняется не в последнюю очередь отношением
писателя к современному языку власти, в способах его изображения и трансформации.
Задача нашей статьи – выявить эту особенность; характер предлагаемого описания – филологический, комментирующий: он состоит в возможно более точной реконструкции
авторского понимания этого языка, авторского отношения к нему, в экспликации и систематизации платоновских взглядов. Такая попытка филологического комментария может
помочь читателю разобраться в загадке стиля Платонова. Ценный материал источниковедческого характера по этому вопросу содержится в статье М. Золотоносова [1].
Отношение писателя к стандартному языку 20-30-х годов было сложным и
неоднолинейным. Во-первых, оно изменялось в разные периоды творчества. Во-вторых,
во взгляде Платонова сочетаются приятие и неприятие, диапазон его оценок – от сочувственной улыбки до издевательской сатиры. В-третьих, Платонов не только оценивает,
он выступает в своих произведениях конструктивным участником процесса соединения
языка власти с речью масс, создателем, сотворцом нового языка.
Истоки нового языка (советского стандарта, языка революционной эпохи, новояза,
тоталитарного языка) – в партийных документах, трудах Ленина и Сталина. В сознании платоновских героев этот язык отражается в виде некой модели, структурирующей
картину мира, в котором они живут. Эту модель можно назвать образом языка, который
строится как система оппозиций ключевых слов-понятий. Пространство языка, отражающее жизненное пространство героев Платонова, организуют следующие семантические признаки: власть – масса, движение вперед – отставание (как во временном, так и
в идейно-политическом плане), старое – новое. Герои, населяющие данное языковое и
жизненное пространство, образуют трехчленную оценочную структуру враги – неясные
– не враги (об архетипичности этой оценочной структуры для советской культуры: [2]).
Власть – массы. Производными от понятия «власть» являются ключевые слова директива, линия, план, организовать (организованные, неорганизованные). С помощью этих
слов устанавливается связь между властью и массами. Через директиву, линию, план,
организацию реализуется власть над массами, а массы в соответствии с этими понятиями ищут смысл своего существования. Сему власти реализуют слова власть, вождь,
руководство, руководящий, максимальный класс, первоначальный человек, центральные
люди, организующий персонал, активный персонал, актив, активист. Примеры: Зовите сюда всю власть и Прушевского; Вождь, товарищ, остановите ремонт комнаты
старичков; Жесткое руководство нам необходимо; руководящий аппарат (человек);
руководящий персонал советского скотоводства; Жачев … посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса; Они ждали активиста как первоначального человека; подглядывал
в страстные тайны взрослых, центральных людей; никто не приходил из организующего или технического персонала; где же тогда греться активному персоналу?;
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заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше; районные люди; дрессировщики масс; постоянно грозящий ему палец из района.
Проводник власти и самый близкий к массам ее представитель обозначается, например,
в «Котловане», словом активист: …здесь живет активист общественных работ по
выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе.
Понятие «народ», «массы» реализуется в большинстве случаев словами масса (в форме ед.ч. в отличие от узуальной формы мн.ч.) и колхоз. Оба слова могут использоваться как
в собирательном (первичном) значении, так и единичном (метонимическом). Примеры: Эх
ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо?
Стерве такой? Ты ведь авангард, гадина, замучила!; Ты думаешь, я просто себе гуща
масс?; А ты не бойся, массы, они ведь добрые; Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете – скучно и босой; Колхоз неколебимо спал на Оргдворе; Вышедши наружу, колхоз сел у
плетня. В значении «массы» реже употребляются слова пролетариат, беднота и др.
Власть и массы взаимодействуют. Власть управляет, воздействует, учит, ведет. Массы
с готовностью подчиняются, учатся, идут по указанному пути. Массы нуждаются во
власти, без нее они беспомощны и пассивны. Примеры: Стоявшие люди ни на мгновение не упускали из вида активиста, ближние же ко крыльцу глядели на руководящего
человека со всем желанием в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение; Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила
горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы
на глазах преданных, убежденных масс; Где есть масса людей, там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя страхует свои тщетные надежды, а вождь
извлекает из массы необходимое. Ключевым словом со значением готовности массы
подчиниться власти является угождение (и производные от него): Активист дал знать
Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все
свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.
Способы воздействия на массы и ее формирование обозначаются словами директива,
линия, план, организация. У Платонова наиболее значимо и частотно слово директива, в
«Котловане» оно пронизывает все повествование, жизнь героев целиком зависит от нее. Без
директивы жизнь масс останавливается и обессмысливается: Как же, товарищи активы,
нам дальше – то жить? – спросил колхоз. – Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет
(эпизод после смерти активиста, через которого директива приходила в массу). Директива спускается сверху, из центра, из областного города, из вышенаходящейся организации.
Директивное значение реализуется целым рядом слов: областная бумага, установка, указание, возглас, горячая рука округа. Директива становится семантическим центром микросюжетов, она нарративизируется, входя необходимой составляющей в сознание и жизнь
платоновских героев. Вот пример такого микросюжета, в котором директива – предмет
почти эпического повествования: Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на
село. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь,
чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к рассвету
энтузиазм несокрушимого действия. Директива может быть разной степени значимости:
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личная, местная, районная, областная, центральная. Она может быть как письменной, так
и устной (пустил устную директиву). Она конкретна, даже предметно-телесна: может
спускаться (см. приведенный выше пример), лежать (в лежащей директиве отмечались
маложелательные явления), на нее капают слезы активиста (слеза активиста капнула на
директиву; он заплакал на областную бумагу), ее сдергивают на пол (сдернув со стола
директиву, Жачев начал лично изучать ее на полу).
Второе по значимости ключевое слово, производное от власти, – линия. Если директива у Платонова конкретна, предметна, близка к обыденному сознанию масс, то линия – понятие более абстрактное, это общее направление, взгляды, политика партии: Мы слышим
из радио линию, а щупать нечего; Вот она четкая линия в будущий свет; Вот проверну
здесь генеральную линию…, поеду учиться; А с кем останетесь? – с задачами, с твердой
линией дальнейших мероприятий. Линия может быть общей, генеральной, на нее переносится теплое отношение к вождю, от которого она исходит: дорогая генеральная линия.
Линия характеризуется четкостью и твердостью, прямизной, невозможностью отклонения
вправо и влево (опасность сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты
четкой линии). Линия может иметь и более частное значение – «поведение в каком-либо
конкретном случае, тактика в отношении определенного человека». Синонимы линии –
точка зрения, тенденция. Примеры: Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит; Это
никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и
руководства – вот что такое; Сафронов думал, какую бы наиболее благополучную линию
принять в отношении сидящего представителя интеллигенции.
Средство организации жизни и работы массы – план. Это слово-понятие менее идеологизировано, оно органически вошло в новый быт героев. Как и директива, план спускается сверху. Над героями Платонова постоянно висит угроза невыполнения, срыва плана.
Необходимость его выполнения в положенный срок держит героев в постоянном напряжении. Актуальность этого слова-понятия отразилась во всей советской литературе 30-х
годов. План имеет множество разновидностей (пятилетний, промфинплан, встречный,
посевной, рабочий, декадный, личный, бумажный), его можно перевыполнять, выполнять,
срывать, выгонять, взять (в значении выполнить). Примеры: Босталоева разобралась
в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну; Промфинплан
бы сорвали; Скажите, выполнила ночная свой встречный?; нормальной мещанской работой такого плана взять нельзя; сорвал план, подлец; выгоняя план до полутораста
процентов. Плановость пронизывает действия героев, придает им смысл: Каждый делает планово свое дело; В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы,
сотни усердных служащих … бились на плановом поприще; А отчего, Никит, поле так
скучно лежит? Неужели внутри всего тоска, а только в нас одних пятилетний план?
Основной способ воздействия власти на массу – ее организация. Противопоставление организованности – неорганизованности наиболее значимо в «Котловане».
Пространственные центры организованности – Оргдвор и Оргдом. Организованные – это
представители массы, активно участвующие в новой жизни – колхоз (колхозники), пролетарии, члены, членки, колхозные девушки (в отличие от единоличных), даже колхозные
лошади. Неорганизованные – нетрудовые элементы, единоличники, кулацко-середняцкая
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масса, люди без ясной цели, не охваченные общим делом. Примеры: Организованные
сели на землю и курили с удовлетворенным чувством, неорганизованные же стояли на
ногах, превозмогая свою тщетную душу; Организованные члены и неорганизованные
единоличники; Эй, организованные, достаточно танцевать, обрадовались, сволочь!
Синоним неорганизованности – стихия: У нас сейчас стихии нет ни капли, деться никому некуда. Ощущается явное преимущество организованной жизни перед стихийной
или единоличной, организованность является знаком причастности к новой форме жизни, к власти: А Козлов захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие
заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений;
Ты знаешь что, Левочка? Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и
продвинул на должность – пусть бы хоть увечными он руководил!; наверно, в самом
начале человечества был актив, который и организовал людей из животных; Все уже
давно организовались, а мы живем, как анчутки.
Движение (стремление) вперед – отставание. Эти слова-понятия выражают, вопервых, идею скорости, темпа, во-вторых, идею прогресса или отсталости. Сема скорости, темпа передается словами темп, вперед, впереди, спешить, успеть, мчаться, рваться, некогда, скорее, скорость, бегом. Примеры: Пашкин решил во весь темп бросить
Прушевского на колхоз; скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада; С Оргдвора
заиграла призывающая вперед музыка; Скорее надо рыть землю и ставить дом, а то
умрешь и не поспеешь; он безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно рвалась вперед, в невидимое будущее. Героев Платонова сопровождает постоянная боязнь не успеть что-либо сделать в срок, опоздать (это связано и с разобранным
выше ключевым словом план). Часто стремление вперед доводится до абсурда, это движение ради движения, например: Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся шагом вперед, не зная, где ему остановиться; – Ты
куда? Чего ты мечешься? Ведь адрес потеряешь! – Да куда-то вперед, сам не знаю;
яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять,
ни почувствовать, вперед, бегом, через колхоз, на коммуну.
Ключевое слово того времени темп у Платонова обозначает не только скорость движения, но и процессы новой жизни, в частности, строительство котлована, коллективизацию. Например: Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту – заводи
темп на всю историческую скорость; Вощев задумывается среди всеобщего темпа.
Движение вперед, стремительный темп имеет тотальный характер (символична фраза
из пьесы «Высокое напряжение»: Мы попали в общепролетарское силовое кольцо и вот
мчимся); не участвующие в этом движении составляют исключение (Вощев в «Котловане», Мешков в «Высоком напряжении»). Поэтому отставание текстуально выражено слабее. Отставание грозит опасностью и гибелью: замедленное движение всегда чревато
риском и падением; Опасность отставания налицо; В тебе нет колхозного чувства и
классовой нужды, не все поспевают за революцией.
Оппозиция движение вперед – отставание базируется не только на временном признаке, но и на социально-политическом. В этом случае ведущими словами становятся
передовые и отсталые, причем, принадлежность к передовым (синоним – авангард)
означает чаще всего принадлежность к власти, отсталость же – свойство массы, она
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синоним нетвердости убеждений, слабости души, а также темноты, непросвещенности.
Примеры: Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтобы невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде;
Рвущаяся вперед сволочь (слова Жачева о Козлове) покидает рабочую массу, чтобы перейти в служебные учреждения; он…, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы,
всякие мудрости, тезисы различных актов, резолюций …, пугал … служащих своей научностью, кругозором и подкованностью. Дополнительно к пенсии по первой категории
он обеспечил себе натурное продовольствие; Прощай, – сказал ему Сафронов, – ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения; Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем; Мы тебя отстоять не
можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс; Неужели я отстал, неужели я дурак?; Ты мыслишь отстало; И четко сознавал отсталость
масс. Карьеристы-партийцы иногда стремились «обогнать линию»: дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на
чистом месте, – и тогда линия увидит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой. Это
могло кончиться и плохо (см. ниже о забеговществе и перусердщине).
Таким образом, передовые и отсталые противопоставлены не столько по признаку
просвещенности, прогрессивности, с одной стороны, и темноте, непросвещенности, с
другой, сколько по социальному признаку. Поэтому передовые, или авангард, соотнесены
с властью, отсталые же – с массой. Атрибутом передового человека, человека, находящегося в авангарде, является, по Платонову: а) принадлежность к власти, б) материальная
достаточность, сытость, в) демагогическая риторика.
Старое – новое. Эта оппозиция является более общей, чем две предыдущие, поэтому
она отчасти включает в себя некоторые из рассмотренных семантических признаков (организованность – неорганизованность, передовые – отсталые). Данное семантическое
противопоставление в тексте реализуется, с одной стороны, в словах: капитализм, капитал, империализм, буржуй, зажиточный, имущественные люди, кулак, подкулацкий,
единоличный, единоличник; с другой: социализм, коммунизм, колхоз, колхозник, совхоз,
пролетарий, беднота, бедняцкий класс, классовый элемент. Примеры: Оргдвор покрылся
сплошным народом; присутствовали организованные члены и неорганизованные единоличники, кто имел подкулацкую долю жизни и не вступал в колхоз; Вы что ж опять
капитализм сеять собираетесь, или опомнились; Меня капитал пополам сократил;
Терпи, пока старик капитализм помрет; А потому мы должны бросить каждого в
рассол социализма, чтобы с него слезла шкура капитализма.
Оценка человека. Это центр языкового мира, населенного платоновскими героями.
Узуальная система оценок человека того времени описана нами в работе [2]. Платоновский образ советского языка, воспроизводя внешнюю сторону этой системы, отличается
своеобразием, о нем здесь и пойдет речь.
Семантические признаки, относящиеся к человеку, образуют трехчленную структуру: враг – неясный – не враг (свой). Понятие врага обозначается словами: враг, вредитель, шпион, белогвардеец, буржуй, кулак, субъект, чуждый, послед, подлец, а также
грубой бранной лексикой – стерва, сволочь, гад и др. Примеры: такой товарищ есть
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вредитель партии, объективный враг пролетариата; ты скажи мне тихо: ты не шпион, не подлец, не вредитель?; Всякая вредительская стерва может легко обмануть и
повести на гибель; это только субъекты сукины сыны; А лицо у него какое чуждое!;
ты вон что надумал, кулацкий послед и т.п.
Группа «не враг» обозначается словами: товарищ, ударник, члены, организованные
колхозники, наш, ясный и др. Примеры: Я не хочу быть пустяком! Я хочу быть товарищем пролетариата; Я ударник и боюсь ослабеть, поэтому стараюсь лучше питаться;
Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди.
Особенно многочисленна и разнообразна оттенками группа промежуточных оценок.
Они прилагаются к героям, не являющимся ни врагами, ни своими. Их ощущение жизни
передается словами героя «Высокого напряжения» Мешкова: Я скучаю от товарища
и утомляюсь от врага. В советской действительности эти люди должны были «проясняться» или «разъясняться», т.е. становиться либо своими, либо врагами. Название этой
группы – «невыясненные» – дано самим Платоновым. В повести «Ювенильное море»
рассказывается о «специальном составе невыясненных» в связи с судьбой Умрищева.
Платонов создает гиперболизированный образ невыясненных парт- и совработников,
которые до «выяснения» живут особой жизнью, «разлагаются» и входят во вкус этой
промежуточной жизни (некоторые уже и не желают «выясняться»).
«Невыясненные» и – шире – «неясные» делятся на подгруппы. Это, во-первых, парт- и
совработники (случай Умрищева), неправильно (относительно «линии») или сомнительно
себя проявившие. Оценочные слова для этой подгруппы – из партийной критики: оппортунист, головотяп и др. [2]. Платонов помимо них придумывает по их моделям свои: Перегибщик или головокруженец есть подкулачник; Щекотулов есть тот левый прыгун, с
которым партия сейчас воюет; Замолчи, несчастный схематик, сейчас я тебя тресну; Я
в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец; он головотяп
и упущенец, – так его называли в бумагах из района; в лежащей директиве отмечались
маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии и т.п.
Другая подгруппа – это интеллигенция, спецы, т.е. люди, связанные со старой культурой. Главное их свойство – рефлексия. Как правило, эти герои обречены: они хотят умереть
и готовятся к этому: Нужно кончаться. Я – мелочь, прослойка, двусмысленный элемент и
прочий пустяк (ср. с устойчивым словосочетанием советского времени прослойка интеллигенции). Их настроение – грусть, тоска, сиротство, одиночество среди «всеобщего темпа
труда». Их социальная ущербность подчеркивается семой ничтожности, уничижительности, незначительности. Примеры: Ты же мягкосердечный человек, либерал, гуманист;
Мешков ведь сирота. У нас с ним нет своего класса; жалобный нетрудовой элемент; Вы
– мелочь, сволочь, ничуть не большевики; Мы же старое поколение, остатки от истраченной мелочи; Проснется и скажет: ты что сидишь, буржуазный остаток?
И, наконец, неясными могут быть и люди из массы, потенциальные враги или свои.
Так «колхозник в возрасте» Вершков («14 Красных Избушек»), ощущавший себя «не
тем», побывал в ударниках, а кончил классовым врагом. Еще примеры: прочие неясные
элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе; ведь слой грустных уродов не
нужен социализму и т.п.
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Неясные могут проясняться, становясь либо врагами (чаще всего), либо своими, приобщившимися к социализму: Неясность жизни была. – А нам давно все ясно.
Своеобразие изображения Платоновым системы оценки советского человека, вопервых, в иронической модальности автора, во-вторых, в снисходительности и отсутствии ненависти в изображении героев-врагов и неясных. Этим платоновский образ советского человека отличается от нормативного в советской системе оценок.
Такова картина советского языкового мира у Платонова. Вместо итога приведем слова
самого писателя о внедрении языка власти в массы: Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить,
что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически.
Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками,
а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой истории, говорящие
свои мысли, на чужом, двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
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(на матеріалі творів сучасних німецьких письменників
Н.Гольд і Б.Фон Штукрад-Барре)
У статті йдеться про функціонування емотивної лексики німецького молодіжного
сленгу у художніх творах сучасних німецьких письменників. Сленгова лексика у художньому тексті виконує декілька функцій, основними з яких є створення психологічного портрету персонажів та емоційна інтерпретація світу, зображеного в тексті, та його оцінка.
Ключові слова: емотивність, емотив, мовна свідомість, сленг.
The article deals with the functioning of emotive vocabulary of the German youth slang in the
bell-letteral works of the German contemporary writers. There are several functions of the slang
vocabulary in the text. The main functions are creating psychological portraits of characters and
emotional way of interpreting the world, described in the text, and its evaluation.
Key words: emotiveness, emotive, language consciousness, slang.
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В статье речь идет о функционировании эмотивной лексики немецкого молодёжного сленга в художественных произведениях современных немецких писателей. Сленговая лексика в художественном тексте выполняет несколько функций, основными из
которых являются создание психологического портрета персонажей и эмоциональная
интерпретация мира, изображенного в тексте, и его оценка.
Ключевые слова: эмотивность, эмотив, языковое сознание, сленг.
Останнім часом лінгвісти та літературознавці приділяють великої уваги ролі емотивної лексики у структурі художнього твору.
На певному етапі стало необхідним диференціювати різною мірою емоційно заряджену лексику з метою дослідження різної природи вираження емоційних смислів.
З’явилося термінологічне розмежування: лексика емоцій та емоційна лексика. Виділення двох типів емотивної лексики враховує різну функціональну природу цих слів:
лексика емоцій зорієнтована на об’єктивацію емоцій у мові, їх інвентаризацію (номінативна функція), емотивна лексика пристосована для вираження емоцій мовця та емоційної оцінки об’єкта мови (експресивна і прагматична функції). Таким чином, лексика
емоцій включає слова, предметно-логічне значення яких складають поняття про емоції. До емотивної лексики відносять емоційно забарвлені слова, що містять чуттєвий
фон. Беручи до уваги розбіжності у природі емотивної зарядженості цих слів, слід
враховувати, що лексика обох типів бере участь у відображенні емоцій людини. Л.Г.
Бабенко пропонує, зберігаючи за термінами «лексика емоцій» та «емоційна лексика» їх
традиційне осмислення, назвати сукупність засобів, які вони позначають, емотивною
лексикою [1: 48].
Художній текст є поліфункціональним. У ньому естетична функція нашаровується
на цілу низку інших – комунікативну, експресивну, прагматичну, емотивну, однак, вона
не заміщує їх, а, навпаки, посилює. Мова художнього тексту існує за своїми власними
законами, відмінними від існування природної мови, «вона має особливі механізми породження художніх смислів» [2: 159]. Про специфіку слова у художньому тексті писали А.М. Пєшковський, А.А. Потебня, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, В.П. Григор’єв,
Д.Н. Шмельов та інші дослідники. Вони підкреслювали, що слово в художньому
тексті, завдяки особливим умовам функціонування, семантично перетворюється,
включає у себе додатковий смисл. Гра прямого та переносного значення породжує як
естетичний, так і експресивний ефекти художнього тексту, надає йому образності та
виразності. Велика кількість учених (Н.А. Лук’янова, В.Н. Телія, В.А. Маслова, В.І.
Шаховський та інші) визнають, що неекспресивних текстів не існує, тому що будьякий текст потенційно здатний здійснювати певний вплив на свідомість та поведінку читача, оскільки саме експресивність сприяє меті мовленнєвого повідомлення,
забезпечуючи вплив тексту на реципієнта. Однак, кількість експресивних мовних
засобів у тексті ще не визначає експресивний ефект сприйняття тексту, а лише підвищує вірогідність його виникнення. Більш того, окрім спеціальних мовних засобів, а
саме емотивних, образних, стилістично маркованих, експресивною може виявитися
будь-яка нейтральна одиниця мови залежно від мети автора, від контексту. Емотивний текст, завдяки особливостям своєї семантики, здатний повною мірою редукувати
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логіко-предметне значення слова, нейтрального в емоційному плані, й усвідомити
його як контекстуальний емотив або навіть афектив.
Джерела створення емотивності тексту різноманітні і не всіма дослідниками розуміються однаково. З одного боку, основним джерелом емотивності тексту є емотивні мовні засоби. Способи маніфестації емотивних ситуацій у художньому тексті є також досить різноманітними: «від згорнутих (семний конкретизатор, слово) і
мінімально розгорнутих (словосполучення, речення) до максимально розгорнутих
(фрагмент тексту, текст)» [2: 161].
Спираючись на комунікативний підхід, В.А. Маслова вважає, що важливим джерелом емотивності тексту є його зміст. На думку дослідниці, «зміст тексту є потенційно
емоціогенним, оскільки завжди знайдеться реципієнт, для якого він виявиться
особистісно значущим. Емоціогенність змісту тексту – це емоціогенність фрагментів
світу, що віддзеркалені у тексті» [3: 27].
Однак, первісно емотивність є лінгвістичною категорією, яка актуалізується за посередництвом художнього слова в будь-якому уривку (відрізку) тексту. Емотивний
простір тексту, на думку Л.Г.Бабенко, І.Е.Васил’єва, Ю.В.Казаріна, представлено двома
рівнями – рівнем персонажа та рівнем його творця-автора: «цілісний емотивний зміст
передбачає обов’язкову інтерпретацію світу людських емоцій (рівень персонажа) та
оцінку цього світу з позиції автора з метою впливу на цей світ, його перетворення» [2:
167]. У структурі образів персонажів знаходиться різноманітність емотивних смислів.
«Сукупність емоцій у тексті (в образі персонажа) – створює своєрідну динамічну множину, яка змінюється з розвитком сюжету, віддзеркалює внутрішній світ персонажа за
різних обставин, у стосунках з іншими персонажами» [2: 167]. Крім того, в емоційній
сфері кожного персонажа виділяється «емоційна домінанта» – переважання якогось
емоційного стану, властивості, напряму над усіма іншими. За твердженням Л.Г.Бабенко,
конфліктність емоційної сфери персонажа з одного боку, і наявність емоційної домінанти
з іншого, не суперечить законам художнього тексту і стану справ у світі взагалі; навпаки,
перше віддзеркалює загальні закони організації художнього тексту, а останнє відповідає
особливостям психології людини: психологи завжди відзначали серед основних рис
особистості її емоційну спрямованість, тобто потяг кожної людини до тієї чи іншої системи переживань. Отже, автор літературного твору підбирає лексику таким чином, що
це підказує читачу, в якому емоційному ключі йому слід сприймати героя.
У різних художніх текстах, залежно від задуму автора, можлива перевага то однієї, то
іншої емоційної властивості персонажа. Загалом, емотивна лексика у художньому тексті
виконує декілька функцій, основними з яких є створення емотивного змісту та емотивної
тональності тексту [2: 169].
Спроби класифікувати емотивну лексику були здійснені багатьма вченими: Е.М.
Галкіною-Федорук, В.І. Шаховським, А.Д. Григор’євою та іншими. Так, Н.Д. Арутюнова виділяє наступні функції категорії оцінності: характеризуюча, координуюча (між людиною та навколишнім світом), стимулююча (що спрямовує діяльність), дидактична та
регулююча. Л.Г.Бабенко у своїх дослідженнях виявляє такі функції емотивної лексики:
– створення психологічного портрету образу персонажів (описово-характерологічна
функція);
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– емоційна інтерпретація світу, зображеного у тексті, та його оцінка (інтерпретаційна
та емоційно-оцінна функції);
– виявлення внутрішнього емоційного світу образу автора (інтенціональна функція);
– вплив на читача (емоційно-регулятивна функція).
Значущість емотивних лексем, які реалізуються у творі, в організації художнього тексту визначається сукупністю вище вказаних функцій [2: 169].
На думку Л.Г.Бабенко, функціонально емотивний текст транслює емоції на адресата. Для такого тексту головним є виразити їх (емоції) так, щоб адресат усвідомив цей
інформаційний фокус [4: 195]. Дослідниця вважає, що емотивний текст – це передусім
текст для адекватного сприйняття і розуміння емоційного змісту. Це розуміння може
бути раціональним або емоційним, оскільки сьогодні незаперечним є той факт, що за
кожним текстом стоїть не лише система мови, але й мовна особистість, яка інтерпретує
її по-своєму [4: 195].
У художньому тексті співіснують різноманітні емотивні смисли, що породжує багатство емотивного змісту тексту, його емоційне багатоголосся, поліфонізм емоційних
тонів, що віддзеркалюють складну картину світу почуттів, створеного автором.
Жодна з існуючих класифікацій не віддзеркалює повною мірою функціонування
у контексті молодіжної емотивної лексики, враховуючи психологічні та фізіологічні
особливості особистості, особливості мовлення представників дослідженої вікової
категорії згідно з положеннями когнітивної лінгвістики.
Саме тому вважаємо за необхідне запропонувати власну функціональну класифікацію
емотивних лексичних одиниць. Емотивні лексеми у молодіжних текстах найчастіше
виконують характеризуючу (описову), демонстративну, оцінну, номінативну та
стимулюючу функції. Однак, залежно від мовленнєвої ситуації, яку спричиняють як
екстралінгвальні, так і лінгвальні умови, окремі лексеми можуть одночасно виконувати декілька функцій. Тому слід виокремити також номінативно-оцінну, номінативнохарактеризуючу, оцінно-характеризуючу, демонстративно-оцінну, демонстративнохарактеризуючу, демонстративно-стимулюючу функції.
Матеріалом для проведення даного дослідження слугують молодіжні романи
сучасних німецьких письменників Бен’яміна фон Штукрад-Барре «Soloalbum» та
Ніни Гольд «Ein Girlie packt aus». Ці твори було обрано невипадково. Головний герой роману «Soloalbum» – автором якого є чоловік – молодий хлопець 20-25 років,
розповідає історію свого неподіленого кохання. Героїня роману «Ein Girlie packt aus»,
чотирнадцятирічна школярка Лара Квятковскі, дуже важко переживає свій пубертатний період, який до того ж обтяжується розлученням батьків. Автором даного твору є
жінка. Вибір матеріалу дослідження дозволяє враховувати при аналізі емотивної лексики
її ґендерну вмотивованість. Крім того, обидва романи постають у формі щоденників,
що передбачає вираження суб’єктивного ставлення до навколишнього світу, тим самим
спрощує розуміння внутрішнього світу персонажів, їхніх почуттів, емоцій і дає змогу
чітко визначити функції емотивної лексики у контексті.
Обсяг наукової статті не дозволяє розглянути всі визначені в ході дослідження функції
емотивних мовних одиниць у молодіжних текстах. Тому зупинимося на найбільшій групі
емотивів, які здійснюють у художньому тексті характеризуючу функцію. За їх допомогою
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здійснюється здебільшого характеристика людей, подій, явищ навколишнього світу,
певних правил та заборон, що діють у суспільстві з урахуванням свідомості, поведінки,
індивідуального світосприйняття певної мовної особистості.
В.І. Карасик характеризує мовну особистість з позицій мовної свідомості і
мовленнєвої поведінки, тобто з позицій лінгвістичної концептології та теорії дискурсу.
Лінгвіст виділяє у мовленнєвій організації людини п’ять аспектів:
1. мовну здатність як органічну можливість навчитися вести спілкування;
2. комунікативну потребу, тобто адресатність, спрямованість на комунікативні умови,
на учасників спілкування, мовний колектив, носіїв культури;
3. комунікативну компетенцію як вміння здійснювати спілкування для оптимального
досягнення мети;
4. мовну свідомість як активне вербальне віддзеркалення у внутрішньому світі зовнішнього світу;
5. мовленнєву поведінку як усвідомлену та неусвідомлену систему вчинків, які розкривають характер і спосіб життя.
Найважливішим компонентом мовленнєвої організації людини В.І.Карасик уважає
мовну свідомість. В індивідуальній та груповій мовній свідомості знання та уявлення
утворюють єдність, при цьому виділяють три набори знань та уявлень: 1) індивідуальний когнітивний простір, 2) колективний когнітивний простір, 3) когнітивна база.
Перший набір являє собою унікальну сукупність усіх знань та уявлень даної людини
як особистості, другий набір – це сукупність знань та уявлень, які визначають приналежність людини до тієї чи іншої соціальної групи, однак, оскільки будь-який індивід
входить до різних великих і малих груп, колективний когнітивний простір у його свідомості є «клаптевим» утворенням, яке включає фрагменти різних систем, третій набір
містить необхідні знання та уявлення, що об’єднують усіх носіїв цих знань та уявлень у
«національно-лінгво-культурне товариство» [5: 8]. Ураховуючи соціолінгвістичний напрямок даного дослідження, найбільш привабливим для нас є колективний когнітивний
простір свідомості мовної особистості.
Емотивні висловлювання можуть містити декілька різноманітних лексичних, стилістичних, граматичних емоційно забарвлених мовних одиниць, які, лише поєднуючись у
контексті, несуть певну інформацію.
Наслідуючи Д. Хаймса, В. Карасик зауважує, що для лінгвістичного осмислення
будь-якого висловлення важливим є поняття «ключ спілкування», який визначається
статусно-рольовими та міжособистісними стосунками між учасниками комунікації. Виділяють декілька ключів спілкування: звичайне (нейтральне), урочисте, офіційно-ділове,
дружнє, жартівливе спілкування [5: 311]. Важливо зазначити, що спілкування молодих
людей є здебільшого дружнім, жартівливим, нерідко з елементами іронії, у деяких випадках – сарказму.
Наведемо декілька яскравих прикладів текстів, емотивна лексика у складі яких виконує характеризуючу (описову) функцію.
Найбільш популярними темами обговорення серед молоді є міжстатеві стосунки,
музика, мода, зовнішність, алкоголь та наркотики. Тому характеризуючі молодіжні висловлювання можна тематично розподілити наступним чином:
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а) характеристика стану людини.
Головний герой роману Б. фон Штукрад-Барре, хлопець 20-25-ти років, імені якого
автор не називає, є типовим представником вікової категорії «молодь» сучасної Німеччини. Розчарування в особистому житті, втрата дівчини, неподілене кохання, роздратування
через певні правила та норми суспільства, невдоволеність своєю зовнішністю, закомплексованість штовхають його до єдиної «втіхи» – надмірного споживання алкогольних
напоїв та легких наркотиків. У романі неодноразово трапляються приклади характеристики стану наркотичного сп’яніння та похмілля:
Es ist kalt, es ist heiß, ich habe Durst, ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob ich
schlafe. Mein Herz ist gut in Form, überschlägt sich, der ganze Restkörper ist so gut wie tot.
Ich wichse ein bisschen, es kommt, und ich spüre davon nichts…
Mein Kopf fühlt sich an, als sei er ziemlich gewissenhaft mit Sandpapier geschmirgelt
worden und nun mit furztrockenem Kies gefüllt, und zwar randvoll. Die Beine schmerzen,
mein Atem riecht nach Pumakacke…
Граматичний паралелізм – синтаксична конструкція, що охоплює перше речення висловлення – Es ist kalt, es ist heiß, у поєднанні з метафорою Mein Herz ist gut in Form та порівнянням der ganze Restkörper ist so gut wie tot вказує на одночасну полярність фізичних відчуттів.
Гіперболізація та вживання фекалізмів посилюють емоційний вплив тексту. Усі ці стилістичні одиниці у сукупності надають образної та зрозумілої характеристики стану похмілля.
На відміну від двадцятирічного хлопця, який намагається всі свої розчарування «втопити у пляшці», головна героїня роману Н.Гольд чотирнадцятирічна Лара, переживаючи труднощі пубертатного періоду, перебільшено драматизує події, що відбуваються в її
житті та прямо або посередньо її стосуються. Алкоголю ще немає місця в її житті, але
опис її депресивного стану має багато спільних рис з вищенаведеними прикладами:
Heute ist der wahrscheinlich schrecklichste Tag meines Lebens. Ein Voll-Flop. Zwei events
haben alles auf den Kopf gestellt und mich ins Chaos, nein, ins dunkle, absolute Nichts gestürzt.
NIRWANA.
Aber das, heute, ist wirklich total abgespacet, der Megahammer, mein Ende.
Завдяки посилювачам, англомовним запозиченням, метафорам, гіперболам висловлення, пронизані наскрізь розчаруванням, відчаєм, розпачем, набувають драматичності,
і необізнаній людині здаються реалістичним.
б) характеристика особи.
Критичне ставлення молоді до більшості людей, що їх оточують, віддзеркалюється у
негативній (рідше позитивній) характеристиці останніх:
Tumult: Arsch offen, einen an der Waffel, nicht alle Tassen im Schrank, Schraube locker,
Scheiße im Kopf, den Schuss nicht gehört, dumme Sau.
Низка молодіжних фразеологізмів, до складу яких входять вульгаризми, зооморфізми, складає загальну емоційну оцінку. Усі наведені у реченні ідіоми є синонімами, однак деякі з них здаються представникам дослідженої вікової категорії нейтральними, не
експресивними, нудними (nicht alle Tassen im Schrank). Накопичення близьких за своєю
семантикою мовних одиниць уможливлює всебічну негативну характеристику особи.
Висловлення в цілому пройняте зневагою, презирливим ставленням, роздратуванням,
злістю.
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У наступному прикладі героїня бере під сумнів професійні навички лікаря, який не
досить серйозно ставиться до однієї з найважливіших трагедій в її житті – проблеми зі
шкірою. Надаючи негативної характеристики дорослій людині, дівчина вживає у своєму
мовленні безліч метафор, сарказм, іронію. Засилля всіх цих емотивних засобів свідчить
про роздратування, нерозуміння, розпач:
Ich glaube nicht mehr an das Gute im Menschen. Und an Ärzte erst recht nicht. Hat der
sich meine Aufzeichnungen vielleicht angesehen? Nein. Und meine Haut? Wohl auch nicht,
denn er – so’n Kompostie mit Kassenbrille – behauptet glatt, ich hätte eine für mein Alter
erstaunlich reine Haut und einen erstaunlich ausgeprägten Hang zur Übertreibung… Dafür
hat er das Muttermal hinterm Ohr eine Warze genannt. Zupp, hat er sein Skalpel draußen und
schneidet mir das halbe Ohr raus. Ich seh vielleicht aus! Mindestens zwei Meter Mull um
den Schädel, voll die Mumie…. Keine Pickel und das halbe Ohr weg, hat der seinen Doktor
vielleicht beim Telechop bestellt?
Однак не лише мало знайомі люди, але й рідні, передусім батьки, критикуються молоддю (головним чином підлітками):
Meine Mutter ist ja so was von peinlich, voll palle malle.
У даному прикладі молодіжний каламбур у сполученні з посилювачем надає негативної характеристики дорослій людині, яка, на думку дівчини, не розуміється на простих
речах, поводиться таким чином, що дочка її соромиться.
Молоді властиве свідоме, а іноді навіть несвідоме неприйняття інших, не схожих на
себе людей. Саме тому характеристика поведінки, зовнішності, оцінка дій окремих персонажів дуже часто виявляється занадто критичною, як правило, негативною:
Wenn die Meute dann hüpft, kommen ehrgeizige Arschphysiker oder Juristen, die für
diesen Abend netterweise mal ihre Zahnspange rausgenommen haben, und drängen sich weg…
Sie haben auch ihre ganze Scheißmusik dabei…
Використання метафори die Meute для визначення групи студентів на вечірці, зневажливе Arschphysiker та ihre ganze Scheißmusik, іронічне зауваження щодо зовнішності молодих людей – die für diesen Abend netterweise mal ihre Zahnspange rausgenommen haben –
утворюють доволі зрозуміле уявлення юнака про суспільство, в якому, окрім нього самого
та його близьких друзів, усе інше не має сенсу, здається несправжнім, фальшивим.
в) характеристика зовнішності.
Оскільки молоді люди багато уваги приділяють своїй зовнішності, у текстах знаходимо безліч емотивних лексичних та стилістичних одиниць, які свідчать про важливість
даної теми. Стурбованість через проблеми зі шкірою, надмірну вагу, невдале татуювання
та пов’язані з цим емоції (розчарування, розпач, відчай, інколи навіть афект) втілюються
у контексті через персоніфікацію:
Wieder Pickel! Ein riesiger mitten auf der Nase. Er stand genau zwischen mir und Gabor
und einer Verabredung bei McDonalds…,
метафору, антитезу, порівняння:
Ballermann Jürgen sitzt bombenfest… Na prima, ich bin der Hit der Bundesliga. Schöner
Scheiß, ade Silbertop, nix da Nabelfrei, ich muss zur Fete wie ’ne Klosterschülerin, Sweatshirt
hochgeschlossen zum Mini, ätzend.
г) характеристика музичних напрямків.
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Слід зауважити, що не останнє місце у житті молодих людей посідає музика, саме
тому молодіжний лексикон містить безліч емотивних одиниць, що позитивно або негативно характеризують музичні стилі, композиції, напрямки. Позитивно оцінюється,
як правило, лише та музика, яка на даний момент є актуальною, новою і подобається
мовцю, все інше належить до категорії «Scheißmusik». Крім того, згідно з твердженнями
молодих людей, музичні композиції тематизуються за ґендерним принципом:
Es gibt natürlich Mädchenknaller und Jungsknaller, Bad Religion zum Beispiel oder
anderer Punkrock, da sind dann die Jungs ganz klar in Überzahl, bei Jamiroquai oder Prince
dann aber die Mädchen.
Метафори Mädchenknaller und Jungsknaller вказують на позитивну характеристику
певних музичних стилів за ґендерною приналежністю слухачів.
Якщо композиція не входить до категорії улюблених, або подобається людині, яку
мовець зневажає, у висловлюванні з’являється іронія:
Überall schallt es einem ins Geschäft, ein richtiges Jeansgeschäft-Umkleidekabine-Lied.
а іноді навіть і роздратування:
Nachdem ich seinen Akademieschnöselelektrodreck eine Weile angehört und mehrmals
ergeben «cool« gezischt habe, ist nun Zeit für die großen Hymnen, ich bin ein wenig angetrunken,
und da müssen Gitarren ran, alte schöne Platten, erst mal die Pixies, Breeders, Ramones, L7,
Charlatans, und da hinten liegt sogar Carter USM, der Abend ist erst mal gerettet, später
werde ich auch die 2-Etagenfeier überleben, da bin ich ganz sicher.
д) характеристика рекламованих товарів.
Оскільки представникам досліджуваної вікової категорії притаманне негативне ставлення до всього, що тим чи іншим чином нав’язує їм суспільство, у молодіжних текстах
дуже часто можна натрапити на відразливу характеристику будь-яких товарів, продуктів
харчування, що рекламуються:
Im normalen Zustand mag ich Cola nicht, es ist süß, es ist klebrig, es schmeckt nach
Dickwerden, nach Pickeln sogar.
Недовіру викликають і рекламовані засоби особистої гігієни:
Dann kommt Werbung für die Zielgruppe, also Shampoo und Pickelwunderkacke, die ja
doch niemandem hilft.
Überhaupt möchte ich mal wissen, wer diese ganze Binden-Tampon-Windel-Werbung
verbricht. Ganz bestimmt keine Frau unter vierzig. Denn: Die heimgesuchten Mädels im TV
tragen immer nur Weiß, treiben wie die Irrsinnigen Sport und sind total happy, weil es mal
wieder soweit ist. Wahrscheinlich ist o.b. eine Tochterfirma von Day Clear.
Проаналізувавши лише декілька з досліджених емотивних текстів, які виконують характеризуючу функцію, можемо стверджувати, що для опису певних станів, осіб та їхньої
поведінки у мовленні молодих людей вживаються переважно стилістичні одиниці – метафора, гіпербола, оказіоналізм, порівняння, антитеза, зевгма та інші, однак це не виключає
наявність лексичних та граматичних емотивних засобів, які у сукупності створюють реалістичну, хоча й суб’єктивну характеристику явища, що описується.
Крім того, слід зауважити, що характеристика людей, подій, явищ навколишнього світу
у наведених прикладах є частіше негативною, враховуючи схильність молоді до критичного сприйняття суспільства, рідше позитивною і лише в окремих випадках – нейтральною.
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Київ, (Україна)
Ідіостиль як категорія лінгвістики:
сучасні критерії аналізу

У статті розглядається проблема теоретичного обґрунтування категорії ідіостилю, авторського тексту як репрезентаційної форми вербалізованої художньої свідомості. Дослідження вказує на пріоритетність синтетичної за методикою домінанти
в сучасному аналізі лінгвостилістичної категорії, з обов’язковим урахуванням екстра- й
інтралінгвальних чинників у формуванні мовного світу автора.
Ключові слова: ідіостиль, мовотворчість, вербалізація, екстра- й інтралінгвальні
чинники.
The article deals with theoretical problems of definition of individual style. This research
work represents synthetic nature of extra- and intralinguistic criteria in the author’s language
word-model.
Key words: individual style, language poetry, verbalization, extra- and intralinguistic factors.
Вивчення можливості моделювання ідіостилістичної картини світу з урахуванням
культурологічного контексту доби і подальшим встановленням спільних, типологічно
представлених особливостей розвитку семантики слова є новим і перспективним напрямком не лише українського, а й світового мовознавства загалом.
Актуальність теми зумовлена потребою з’ясування особливостей і домінантних
критеріїв у вивченні ідіостилю художнього тексту. Лінгвістичний аналіз мовотвочості
митця актуалізує в мовознавстві пошукові ідеї щодо здатності мови вербалізувати художньо інтерпретований автором світ, дозволяє окреслити природу й характерні особливос© Домилівська Л.В., 2009
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ті мовотворчості письменника, що визначає перспективну для сучасного мовознавства
проблематику.
Мета дослідження – з’ясувати синтетичність природи категорії ідіостилю художнього тексту, проаналізувати взаємовплив мовотворчості та мовомислення на активні процеси в художній вербалізації світу та на динаміку розвитку семантики літературного слова,
що в сукупності формує сучасний критерій лінгвостилістичного аналізу тексту.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
– обґрунтувати лінгво-теоретичні критерії аналізу ідіостилю письменника як особливої наукової парадигми, що дозволяє узгодити історико-культурну, психологічну, естетичну й мовну пояснювальну здатність авторської мовотворчості;
– з’ясувати синтетичність природи авторської мови в художньому тексті з проекцією
на сучасну мовознавчу епістему.
Об’єктом дослідження є категорія ідіостилю в художньому тексті як авторська репрезентація мовно-культурних трансформацій антропоцентрично проаналізованого буття.
Предметом дослідження є взаємодія екстра- й інтралінгвальних критеріїв у формуванні індивідуального авторського стилю.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в лінгвоукраїністиці ґрунтовно проаналізовано синтетичну природу авторського індивідуального стилю. Теоретично обґрунтовано лінгвокогнітивний підхід, який дозволяє проаналізувати категорію
ідіостилю письменника як мовно-естетичний феномен, з’ясувати природу його персоніфікованого світобачення, вербалізованого в авторському тексті.
Функціональний аспект вивчення ідіостилістичних мовних явищ активізував увагу
до класичних філософсько-філологічних положень В. фон Гумбольдта, О.О. Потебні
та ін., естетико-герменевтичних − Г.Г. Шпета та ін., структурно-аналітичних −
Б. Кроче, Я. Мукаржовського, Ю.Н. Тинянова, Р. Якобсона, Ю.М. Лотмана та ін.,
психолінгвістичних − А. Горнфельда, В.Я. Брюсова, В’яч.Вс. Іванова та ін., герменевтичних − М. Хайдеггера, Г.Г. Гадамера та ін.
Поглиблення функціонально-стилістичного підходу до дослідження ідіостилю
письменника зумовило активне вивчення семантичних можливостей слова у контексті,
його реалізацію в комунікативно зумовленій позиції на тлі загальномовних процесів.
Теоретичні питання таких лінгвостилістичних параметрів поетичної мови розробляються у працях В.М. Русанівського, С.Я. Єрмоленко, В.В. Жайворонка, Л.А. Лисиченко, М.М. Пилинського, Ф.С. Бацевича, Н.М. Сологуб, Л.І. Шевченко, Г.М. Колесника,
Л.О. Пустовіт, Н.Ф. Непийводи, М.П. Кочергана, Л.О. Ставицької, Л.Л. Шевченко,
М.І. Голянич, О.І. Хом’як, А.А. Калєтнік та ін.
Для досягнення наукової точності щодо визначення поняття ідіостилю автора, який
розкривається передусім через його мовотворчість, варто звернутися насамперед до праць
Московського лінгвістичного гуртка, представники якого були першими у здійсненні логічного обґрунтування згаданої категорії. Варто зазначити, що досвід учених Московського
гуртка побудований не лише на лінгвістичних критеріях ідіостилю, новизна й актуальність
їхнього наукового здобутку полягає у синтетичному підході до вивчення лінгвістичного
явища, коли дослідницька увага звернена і на культурно-історичний фактор формування авторського ідіостилю, і на філософське обґрунтування, враховуються і психологічні
109

фактори тощо. Важливим із цього погляду є те, що ми послуговуємося концепцією, коли
лінгвостилістичні явища розглядаються як синтетичний першоелемент із урахуванням
екстра- й інтралінгвальних критеріїв. У цьому твердженні варто наголосити, що з самого початку учені Московського лінгвістичного гуртка не вважали себе формалістами [1:
257], а тому логічним видається, що предметом наукового опису мовознавців цього кола
є дуалістична природа слова у найширшому розумінні: власне, такий погляд і визначив
предметність функціональної стилістики.
Г.О. Винокур систематизував й узагальнив методологічні ідеї формалізму з
найважливіших проблем поетики, яка мислилася ним не лише як мова поезії автора, а й
як особливості мови художнього твору загалом (ідеться також про мову прозових творів)
[1: 258]. Так, «у своєму загальноестетичному визначенні мистецтва як «вираження»…
предметів думки [1: 258] він розвивав ідеї Б. Кроче стосовно якісно унікальної настанови
мови художнього твору на вираження ідей, думок тощо.
Успадкування ідей стосовно дефініювання категорії ідіостилю простежуємо й у працях видатних українських мовознавців: «Системність індивідуального стилю ґрунтується на зв’язку мови і мислення, на формуванні мовної картини світу, в якій поєднано
загальне й індивідуальне, загальне й одиничне» [2: 305]. Враховуючи філологічні здобутки попередників у вивченні категорії ідіостилю письменника, можна говорити про
формування двох напрямків: по-перше, мовотворчість письменника розглядається в контексті розвитку літературної мови. Такий напрям актуальний насамперед для досліджень
початку XX століття, коли була нагальна потреба періодизації формування літературної
мови та з’ясування ролі митця у виробленні окремого мовного явища: зокрема, це стосувалося вивчення мови Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, тобто йшлося
про превалювання порівняльно-історичного методу у лінгвістиці початку ХХ століття.
Натомість нас цікавить інший аспект у вивченні ідіостилю письменника, а саме «інтерпретація естетичної функції мови» [2: 305] автора, що пояснює не лише інтралінгвальні
особливості стилю митця, а й враховує ектралінгвальну природу добору мовних одиниць. Саме системність дослідження індивідуального стилю, яка ґрунтується на вивченні функціональної природи мовних знаків, дає змогу пізнати авторську модель світу, зреалізовану в художньому тексті засобами мови.
Цікавим з погляду обґрунтування теоретичних основ категорії ідіостилістики є думка
щодо стилістичних явищ, зокрема те, що Московська лінгвістична школа традиційно називала поетикою. Пітер Баррі, один із представників західної (американської) лінгвістичної школи, аналізуючи історичні етапи становлення лінгвостилістики справедливо вказує
на те, що «Поетика має справу з питаннями вербальної структури, а оскільки лінгвістика
є загальною наукою про вербальні структури, то поетику можна вважати невід’ємною
частиною лінгвістики» [3: 245]. Автор наголошує на тому, що під поетикою він розуміє
знову ж таки не лише поезію, а вивчення художньої літератури загалом. У цьому аспекті
становлення лінгвістичного розуміння категорії ідіостилю та досвід американських учених збігається зі здобутками вітчизняного мовознавства. Але у російській науковій думці
(праці В.В. Виноградова, Л. Якубінського, Г.О. Винокура, Б. Ларіна тощо), власне, звідки
й починалося у слов’янській науковій думці формування теоретичних засад вивчення ідіостилю як лінгвостилістичної категорії, успадковане українськими мовознавчими шко110

лами, не виникало питання про стосунок стилістики до мовознавства. Натомість існувала інша проблема: розмежування царини літературознавства та мовознавства у вивченні
естетичної природи авторського слова [4: 20-46].
Пошуковість філологічних практик призводить до проблеми розмежування мовознавчої та літературознавчої аргументацій у визначенні природи ідіостилю автора. Наукова традиція двох останніх століть неодноразово акцентувала увагу на питанні чіткого
окреслення мовознавчих та літературознавчих підходів у вивченні ідіостильових домінант. Натомість, ідіолект як категорія поетики, відповідно перебуваючи на межі літературознавства та мовознавства, є синкретичною за своєю суттю терміноодиницею. Тому
для дослідника важливим є формулювання методологічного принципу праці, оскільки
очевидно, що лінгвістичний аналіз не обмежується в жодному разі описом мовних одиниць – його ґрунтовності сприяє якомога ширше звернення до фактів позамовної дійсності – фактів літературознавчих, естетичних, психологічних та ін. Зокрема, як зазначає
А. Калєтнік, «лінгвістична мотивація мовної свідомості можлива лише за умов звернення до тексту як певної художньо-словесної світобудови, пов’язаної з реальною дійсністю
дискурсивними вимірами…» [5: 37].
Іншим, не менш важливим питанням є свідомий / несвідомий еклектизм та емпіризм
дослідження авторського стилю. Відповідь на питання методологічних практик щодо вивчення окресленого явища дало, як це не суперечливо, американське мовознавство, хоча
й у досить нечітких формулюваннях. Зокрема, Гелена Вендлер зазначає, що лінгвістиці
до 80-х років бракувало «різновиду «дискурсивного аналізу», який відкрив для мовознавців можливість аналізувати структуру цілих художніх творів, а не лише окремих фраз
і речень, чим вони раніше обмежувалися» [3: 246]. Йдеться насамперед про розширення
меж у залученні нелінгвістичного матеріалу у вивченні ідіостилю письменника, а відповідно, й розширення методологічного апарату.
Сучасні українські мовознавчі традиції дозволяють використовувати інтерпретативну
методику в контексті інтелектуалізаторських мовних традицій, коли йдеться про художнє
слово, а також щодо визначення особливостей мовно-естетичних домінант лінгвосимволічних полів як ідіостильових ознак мовотворчості автора. Тобто дослідника насамперед
цікавить, враховуючи дуалістичну природу відношень мова – свідомість, їх ідіостилістична репрезентація. Власне, методологія зводиться до тріади питань: що?; як?; для чого?
І лише синтетичність методу в науковому представленні досліджуваного матеріалу дає
змогу розглянути ідіостиль автора як мовно-естетичний феномен, з урахуванням екстра- й
інтралінгвальних критеріїв (що виявляється насамперед в естетичній природі мовного знака, який функціонує у вербалізованій авторській свідомості). Лише означена аспектність
підходів уможливлює якісний аналіз домінантних ознак, що виявлені в системі функціональних ресурсів мовних одиниць, в контексті ідіолектних проблем мовної особистості.
Зрозуміло, що кожен майстер слова використовує якісно відмінний потенціал лінгвостилістичних явищ, зреалізований у системі тропеїстичних структур, однак авторська
мовотворча парадигма має й певні домінанти, за якими, власне, й пізнається письменник.
Зокрема, аналізуючи мовотворчість Юрія Яновського, наголошуємо на функціонуванні
лінгвосимволічних полів як ідентифікаційній характеристиці ідіостилю, через які й уможливлюється твердження про специфічну лінгвостилістичну інтерпретацію мовотворчості
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як вербалізованої творчої свідомості. Система неосемантем, зреалізованих у лінгвополях,
дає в такому разі широкий і цікавий матеріал для конструювання авторської моделі художньої мовосвідомості.
Таким чином, системність, методологічно обґрунтована різноаспектність лінгвостилістичного аналізу дозволяє відтворити позамовні процеси, що впливають на авторську
художню свідомість, логічно узгодити їх сутність із репрезентативними особливостями
мовотворчості майстра слова.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ САТИРИ В СУЧАСНОМУ
НАУКОВО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВОМУ ДИСКУРСІ
В данной статье систематизируются все существующие в современном научном
дискурсе мнения о природе сатиры, изучением которой длительное время занимались
литературоведы, культурологи, философы и т.д. Указывается, что с точки зрения
литературоведения сатира может рассматриваться как род литературы, жанр,
совокупность произведений определенной тональности и т.д. В качестве одного из
вариативных решений в контексте подобного разнообразия предлагается рассмoтрение
сатиры как пафоса или модуса.
Ключевые слова: сатира, род, жанр, пафос.
The given article considers all modern opinions concerning satire essence, which has been
studied for a long time by literary and culture scientists, philosophers, etc. It is pointed out, that
satire may be analysed from the viewpoint of literary-study as a kind, a genre, set of works of a
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certain emotional tone and so on. In the context of similar variety of thoughts satire as a pathos
or modus is suggested to be one of variative notions.
Key words: satire, kind, genre, pathos.
Основні аспекти теорії комічного, яка впродовж тривалого часу породжувала жваві дискусії cеред філософів, культурологів та літературознавців, у сучасному науковому
дискурсі постають доволі визначеними. Загальновідомо, наприклад, що одним із двох різновидів комічного є сатира, яка з точки зору естетики визначається як «форма комічного,
в основі якої нещадна критика суперечностей соціальної дійсності шляхом застосування
особливих зособів та прийомів» [1: 82]. Головною зовнішньою ознакою онтологічнобуттєвої реалізації сатири та водночас одним із її наслідків загальноприйнято вважати
сміх. З-поміж численних видів сміху, яких, за підрахунками Р. Юрєнєва, більше двадцяти
[2: 8], сатиру репрезентує здебільшого насмішкуватий. В.Я. Пропп, який запропонував
цей атрибутивний маркер, переконує, що саме такий сміх є однією з основних форм вираження критичного світобачення [3:16]. Доведено також, що насмішкуватий сміх, поява
якого вмотивована негативною рецепцією оточуючої дійсності, лунає тоді, коли «низьке
видає з себе високе, глупе – мудре, несуттєве – сповнене життям», або коли «треба висміяти внутрішню порожнину й низість тих, хто претендує на певну вагу» [4: 166].
Наявність подібних дефініцій сигналізує про тривале і глибоке теоретичне осмислення різноманітних полемічних аспектів сатири, серед яких першочергово слід виділити наполегливе бажання дослідників з’ясувати етимологію, семантику, а особливо
жанрову приналежність сатири. Тож наразі постає завдання систематизувати всі існуючі
в науково-дослідницькому дискурсі точки зору з приводу вказаних складових сатири, а
також спробувати запропонувати власне вирішення деяких проблемних питань.
Пріоритет осмислення етимології слова «сатира» належить письменникам-практикам
сатиричного мистецтва та літературним критикам доби Відродження. Англійський критик І. Касобон припускав, що «сатира» походить від латинського слова «satyra», яке у
свою чергу сформоване від «satura», що означає кулінарний виріб, виготовлений із суміші різних плодів [5: 17]. Літератор Дж. Вівер припускав, що сатира походить від французького вислову «sat ire», що означає «сповнений гніву» [цит. за: 6: 19]. Втім, у ті часи
ще доволі актуальною залишалася тенденція до розуміння сатири, запропонованого Луцілієм і Горацієм. Давньоримські поети використовували цей термін для найменування
віршів певної тональності, в якому поєднувалися злободенна тематика, гострота критики, суб’єктивний імператив, інтонації розмовної мови, що стосуються засад суспільної організації. У постренесансний період сатира почала поступово втрачати зазначені
властивості й перетворилась на щось подібне до роду літератури, а згодом цим терміном
почали називати вірш будь-якої тематики, що був написаний гекзаметром і зберігав настрій, притаманний віршам Луцілія й Горація. У цій жанровій визначеності сатира збереглася ще у творчості французьких та російських класицистів XVII-XVIII ст. (Буало,
Кантеміра, Сумарокова і т.д.), але відтоді об’єм терміна почав стрімко збільшуватися
й розповсюджуватися на вірші сатиричної інтонації, але написані вже не лише гекзаметром, а й іншими віршованими розмірами. Сучасний дослідник Т. Дрент пропонує
чотири версії походження слова «сатира»: 1) від грецького слова «satyr», що в перекладі
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означає «лісний демон» (до речі, на титульних сторінках тогочасних викривальних творів доволі часто було зображення сатирів); 2), від арабського «glaive», що означає «меч»;
3) від типу темпераменту бога Cатурна – в’їдливого, отрутного; 4) та від «sat ire», що
асоціюється з латинською сатурою [дет. див: 6: 21-22].
Дослідження етимології слова «сатира», вочевидь, сприяє виокремленню й ряду ознак
цього мистецького феномену. Сатира, домінуюча ознака якої, за словами Г.Х. Мюллера,
«цензура гуманності» [7: 117], має безжально й безкомпромісно, у порівнянні з гумором,
висміювати недосконалість світу і людські вади з метою їхнього вдосконалення. Критика, властива цьому різновидові комічного, спроможна підвести читача до заперечення
певного явища через протиставлення його ідеалам, щоб у кінцевому рахунку викликати,
за метафоричним виразом М.В. Гоголя, «сміх крізь невидимі світові сльози» [8: 149].
Іншими рисами сатири, на думку Л.І. Тимофєєва, є «підкреслена тенденційність, публіцистичність, свідоме порушення пропорцій у зображуваних явищах» [9: 149]. При
цьому те, що піддається сатиричному осміянню, для більш рельєфного втілення бажано
представити в перебільшеному вигляді, щоб викликати у реципієнта відразу, щоб розпізнати його ворожість і несумісність зі стандартами життя. Подібна гіперболізація є вкрай
необхідною для того, щоб, як висловився Д.І. Писарєв, «звести ваду з п’єдесталу» [цит.
за: 10: 191]. Однією з непрестанних ознак сатири є лаконізм, який, на думку Ю. Борєва,
«не сестра таланту, а навіть сам талант» [11: 89], а провідним у ній, на переконання
Л.Ф. Єршова, є «глибоке бачення і знання життя, його контрастів, протиріч, смішних нісенітниць», тому що «коли приходить розуміння джерел і причин цих явищ, тоді сатира і
гумор стають грізною силою, набувають великого оздоровчого значення» [12: 281].
Теоретичне вивчення сатири як самостійного роду літератури впродовж тривалого часу
залишалося «каменем спотикання« через його «особливу гнучкість і рухливість» [13: 3],
тому вона й не має таких давніх традицій, як епос, лірика і драма. У славнозвісному поділі
літератури, здійсненому Аристотелем у «Поетиці», сатира не значиться, але у працях цього філософа та інших античних поетів визначення та описові характеристики смішного й
сатири зустрічаються неодноразово. Аристотель пояснював смішне як «щось помилкове і
спотворене, що нікому не завдає страждань і не є ні для кого згубним» [14: 53]. Горацій називав сатиру «звичайною бесідою, викладеною поетичною мовою» [15: 23]. Ювенал, якого
соціально-політична атмосфера Риму спонукала до творення саме викривальних віршів,
був переконаний, що «вірш народжується від гніву» [цит. за: 16: 702].
Суто наукове вивчення сатири розпочалося наприкінці XVIII ст. в Німеччині. Видатний німецький драматург Ф. Шиллер, протиставляючи сатиру елегії, вперше розглянув її
як естетичну категорію і висунув гіпотезу про те, що «в сатирі дійсність, як певна недосконалість, протиставляється ідеалу, як вищій реальності» [17: 178]. Згодом до вивчення
сатири долучився й Г. Гегель. У праці «Естетика» він зазначив, що «звичайні теорії не
знали, як бути з сатирою, і загнали себе у глухий кут в пошуках відповіді на питання, куди
її віднести, оскільки в сатирі немає нічого епічного, та й до лірики вона, власне кажучи,
також не підходить» [18: 84]. При цьому він був переконаний, що сатира не має подальших
перспектив розвитку. Проте, подібне розуміння цього виду комічного виключає з істориколітературного процесу твори таких великих сатириків, як, приміром, Ф. Рабле і Дж. Свіфт
(які навіть не згадуються в працях Шиллера і Гегеля). Втім, на той час такі думки були
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настільки прогресивним, що погляд на сатиру як на «штучний» рід літератури став вельми
популярним серед літературних критиків наступних поколінь. Зокрема, російський критик В.Г. Бєлінський наголошував на тому, що сатира «постійно йшла пліч-о-пліч з іншими
родами літератури» [19: 250]. Рецепція сатири як специфічного літературного феномену,
приреченого на зникнення, впродовж довгого часу визначало літературознавчу тенденцію
в напрямку з’ясування родо-жанрової приналежності сатири.
Вирішення питання кореляції сатири з родами й жанрами літератури набирає нових
обертів у XX ст. Тезу про розуміння сатири літературного роду в радянському літературознавстві вперше висунув А.В. Луначарський. Його позиція спричинила виникнення
дискусії, учасники якої або погоджувалися, або категорично заперечували позицію критика, або ж пропонували власні варіанти вирішення означеної проблеми.
Стверджуючи, що сатира посідає в літературному процесі «особливе місце», Л.І. Тимофєєв аргументував тим, що вона «може знайти втілення і в ліриці, і в епосі, і в драмі, але
разом з цим являє собою й так би мовити особливий літературний рід, який характеризується своєрідним способом типізації, що базується на гіперболі та перебільшенні» [20: 26].
А. Макарян теж наполягав на тому, що сатира є окремим родом літератури разом із епосом,
лірикою та драмою, у протилежному випадку «вона лише стилістичний прийом» [21: 84].
Я.Є. Ельсберг, який виділяв сатиру в окремий рід літератури, водночас вбачав у сатиричному началі й «особливий ідейно-художній принцип зображення дійсності» [22: 9].
Вельми презентативна кількість учених не виокремлює сатиру ні в окремий рід, ані
в окремий жанр. Вони акцентують увагу на її всюдиприсутності, на наявності в багатьох
жанрах і у всіх трьох родах. Л.А. Плоткін висловлює свою думку таким чином: «Cатира
... існує і в епосі, і в ліриці, і в драмі. Роман, повість, оповідання, п’єса – кожен із цих
жанрів може бути використаний в сатиричних цілях» [23: 6]. В унісон із цією точкою
зору звучить думка угорського дослідника І. Месароша: «Cатира – не жанр, вона – щось
більш загальне» [24: 37]. Ф.М. Головенченко схиляється до думки про те, що «сатира
в широкому смислі слова – це особливий спосіб відображення дійсності у творах, а не
жанр, як її зазвичай називають» [25: 48].
Вочевидь, сатиру неможливо однозначно віднести до лірики, епосу чи драми. Вона
може входити на правах важливого поетологічного компонента до будь-якого з літературних родів за рахунок провідної критичної тональності. Як наслідок, можна говорити
про сатиричні жанри, до яких у першу чергу належать комедія, водевіль, памфлет, фейлетон, інвектива, байка, пародія, усмішка, епіграма, анекдот тощо, а також роман, повість,
оповідання, поема, бурлеск, травестія, пасквіль та ін.
Існує ряд дослідницьких розвідок, автори яких пропонують розглядати сатиру не крізь
призму її жанрово-родової приналежності, а крізь принцип або метод репрезентації реальної дійсності. Російський вчений М.О. Гуляєв під сатирою розуміє «різко критичне висміювання зображуваного» [4:166], Г.М. Поспєлов – «іронічне узагальнення життя суспільства» [26: 227], а І.С. Евентов сатирою називає «особливий принцип зображення дійсності,
який властивий всім родам літератури» [27: 123]. Український дослідник П. Рихло визначає сатиру як «іронічне, гротескне або саркастичне глумління над яким-небудь об’єктом,
явищем чи особою» [28: 509], а його співвітчизник Ю.І. Ковалів розглядає сатиру як «...
особливий спосіб художнього відображення довкілля, який полягає в гострому, осудливому, дошкульному висміюванні негативних, потворних явищ» [29: 368].
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Досить поширеною в сучасному науковому дискурсі щодо комічного є й точка зору,
яка поєднує два основні вектори інтерпретації поняття «сатира», – з огляду на родожанрову класифікацію літератури, та з огляду на спосіб осягнення дійсності в літературі.
Під окресленим кутом зору сатира постає ще й як сукупність художніх творів різних
жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднується з гострим осміянням та глумлінням, і як особливий тип зображення негативного в суспільному й особистому житті
людей, що заслуговує на гнівний осуд та повне заперечення. Ю. Борєв зводить семантичні виміри сатири до двох: «певний ряд художніх творів та особливий вид осміяння»
[30: 126]. У визначенні В.М. Кожевникова поєднуються погляд на сатиру як «вид комічного» та як «специфічний спосіб зображення дійсності» [31: 370].
Деякі зарубіжні й вітчизняні філософи та літературознавці розглядали сатиру крізь
призму її кореляцій з другим різновидом комічного – гумором. Їхні погляди розійшлися в
питанні про пріоритетний різновид. Н. Гартман основним називав гумор і підкреслював
другорядне значення сатири й особливо карикатури [32: 414-415], І. Тен також вважав,
що сатира посідає друге місце [33: 315-316]. В. Панненборг стверджував, що «сатира –
це образлива, відворотна, жорстока, безжальна насмішка, .... почуття смішного на основі
антипатії, а гумор – це насмішка на основі симпатії» [34: 6]. На думку Н. Фрая, «сатира
– це агресивна іронія, і її моральні норми відносно зрозумілі – досліджувати шляхи кореляції стандартів із гротеском і абсурдом» [35: 226]. В.В. Пропп переконував, що «комізм
є засобом, а сатира є ціллю» [3: 156]. Л.Ф. Єршов неодноразово повторював, що сатира
й гумор мають сприйматися як «близькі один до одного різновиди, як складні комплекси
втілення поетичних ідеалів художника» [13: 12].
Вочевидь, сатиру й гумор маємо розглядати як різновиди комічного, що відчувають
постійний взаємозв’язок і взаємопроникнення. З цього приводу І.С. Евентов підкреслює,
що «сатира виражає себе через гумор, іронію, гнів; гумор набуває елементів сатиричного
загострення (або може обійтися без них в іншому випадку, обмежуючись легкою насмішкою), в сарказмі не завжди проявляється гнів; сарказм може бути грізним, а може бути й
веселим, з домішками гумору і т.д. і т.п.» [27: 133]. Його співвітчизник Д. Ніколаєв додає,
що найбільшої естетичної вартості набуває твір, автор якого «пускає в хід і стріли тонкої
іронії, і рапіри колючого гострослів’я, і списи разючого сарказму» [36: 28].
У зарубіжному літературознавстві (переважно в американському) пожвавленням дискусії з приводу жанрово-родової приналежності сатири позначені 50-60-ті рр. минулого
сторіччя. Дослідник А. Кернан вважає, що сатира є повноцінним жанром, «оскільки в
центрі її уваги людина та інші теми, як і в решті жанрів літератури» [37: 14]. Р. Паульсон
сумнівається з приводу того, що сатира є жанром, і переконує, що «вона є чимось іншим,
відмінним від способу зображення» [38: 47]. Ф. Богель не вважає сатиру жанром, оскільки
для цього «їй потрібно більше формальних ознак» [39: 9]. Х. Даброу, на противагу згаданим ученим, називає сатиру жанром. Вона пояснює це тим, що сатира має формальну
організацію, а першочерговими чинниками для її виділення в окремий жанр є, на її переконання, «примхливі форми та елементи, присутні на певному етапі історичного розвитку»
[40: 3]. А. Фоулер вважає сатиру жанром, однак зауважує, що «йому бракує стабільності,
тому що він потрапляє під вплив інших жанрів» [41: 21]. Б. Херек називає сатиру «жанром,
що ототожнюється з іншими» («identifiable»), що народився на «перетині літератури й іс116

торії, конструктивних універсальних і авторських формальних стратегій» [6: 25]. До речі,
саме через ці риси Б. Херек вважає самостійним жанром єлизаветинську сатиру. В. Джонс
розцінює сатиру як стиль або «гумор» («humour»), домінуючим стержнем якого є механізм
виявлення авторського ставлення» [42: 79], а основним концептом єлизаветинської сатири вважає «фізичний та фізіологічний підхід до оцінки моралі» [42:80]. М.К. Рендольф
переконана, що «сатира, як жанр, має фіксувати критичні випади з усіх боків» [43: 371], а
С. Грінблат стверджує, що «вважати сатиру жанром – це значить визнавати її залежність
від певної культури у певний історичний момент» [44: 2].
Як бачимо, у світовому літературознавчому дискурсі ведеться полеміка з приводу
віднесення сатири до родового чи жанрового поняття, сприйняття її як способу осмислення дійсності тощо. У контексті такого розмаїття думок про природу сатири більш
переконливою, думається, є деякі інші концепції. Згідно з однією, сатира – це не рід
літератури, що не увійшов до класичної Аристотелевої тріади, не жанр, не узагальнююче
слово для найменування групи творів схожої емоційної тональності, а один із різновидів
пафосу (модусу). У радянському літературознавстві розуміння сатири як пафосу обстоювали Г.М. Поспєлов та Л.Ф. Єршов, у зарубіжному – англійські дослідники Дж. Каддон,
А. Скотт та Р.А. Ленхем, у російському – О. Руднєва, а в українському – А. Ткаченко,
Р.Т. Гром’як, О. Галич та ін. Імовірно, що майбутні дослідження стосовно сатиричного
(виділено мною – Л.Ф.) пафосу в сучасному вітчизняному літературознавстві й мають
розгортатися в цьому напрямку. Вони мають бути спрямованими, передусім, на визначення сатиричного пафосу, встановлення його структури – об’єкту, типів і засобів реалізації
критики в окремо взятому літературному творі.
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The author tries to dwell on the problem of the language of age discrimination, outlines the
way for its further investigation. A special attention is paid to the concept RESPECT and its
transformation into discriminative value concept NONRESPECT TO THE ELDERS.
Key words: hate language, age discrimination, value concept RESPECT.
«Несправедливість – таке зло, що швидше належить уникати самому
здійснювати несправедливі вчинки,
ніж ставати жертвою несправедливості»
Платон.
Серед лінгвістичних праць, присвячених мовним засобам різних видів дискримінації
– чи то за статевою [1, 2], чи то за національною ознаками [3], зустрічаються лише
поодинокі згадки про вікову дискримінацію (ейджизм) – переважно на рівні паремійного
складу мови [4]. Однак, навіть поверхневі спостереження за мовленням показують, що
мовна система і дискурс художньої літератури та мас-медіа дають достатньо матеріалу
для того, щоб явище ейджизм потрапило у сферу зацікавлення лінгвістів (пор. наприклад диференціацію особових займенників «ти» і «Ви» в залежності від віку адресата). Перспективним видається дослідження цієї проблематики в межах аксіологічної
лінгвістики із залученням концептуального аналізу. Такий підхід дає змогу трактувати,
зокрема, дискримінацію дітей та молоді дорослими (едальтизм) як звуження ціннісного
концепту ПОВАГА до концепту ПОВАГА ДО СТАРШИХ за рахунок введення додаткових об’єктних актантів з подальшою його трансформацією у дискримінаційний
НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ. Аналіз дискурсів, які містять аргументи на користь
правомірності такої трансформації, показує, що це аргументи переважно маніпулятивні.
Комуніканти в більшості своїй не усвідомлюють, на підставі якого критерію молодші виключаються з екстенсіоналу поняття ПОВАГА, а старші отримують на неї ексклюзивні
права (детальніше див. [5]). Неексплікованість цього критерію робить його напрочуд
впливовим, оскільки спростувати ми здатні тільки те, існування чого усвідомлюємо.
Деконструкція цінності можлива лише за умови визначення її критерію. Філософська
література, а також мовний матеріал показали, що для дискримінаційної цінності НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ цим критерієм є РОЗУМ, наявний нібито в більшій мірі
у старших за віком, ніж у молодших. Між тим, є всі підстави вважати, що розум молодших у порівнянні з розумом старших не гірший, а Інший. Таким чином, в основі
дискримінації за віком опиняється той самий критерій, який лежить в основі усіх інших
видів дискримінації – сексизму, расизму, гомофобії: Інакшість [5].
Проте нетерпимість до молодших з часом обертається нетерпимістю до старших –
геронтофобією. Жовтороті, сосунки, пуцьвірінки, три вершки від горшка, у яких молоко
на губах не обсохло та ін., тобто діти і молодь підростають, дорослішають, а дорослі
стають шнурками, предками, старими, а пізніше – дідуганами, бабищами, стариганами,
з яких сиплеться пісок, торбами з кістками, які дихають на ладан і яким час на кладовище, тобто людьми похилого віку. Протиставлення на «своїх» та «чужих» за віковим
критерієм призводить до того, що чим ми старші, тим вужчим стає поле «своїх». Кількість
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«чужих» довкола зростає, і ми потребуємо до себе все більше поваги, щоб компенсувати
дискомфорт перебування у їхньому оточенні. Це, можливо, один із факторів, завдяки якому
старше покоління потрапляє в пастку духовної ізоляції, адже повага за вимогою ніколи не
стане надійною основою комунікації. Гадаємо, це – одна із глибинних причин, які призвели до того, що дискримінаційна цінність НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ почала поступово витіснятися іншою – НЕПОВАГА ДО СТАРШИХ. Її реалізація у повсякденному
житті спирається на хід міркувань, описаний в [6, с. 126] таким чином: «Висловлювання
«добре, що р це зло» означає, ...що суб’єкт вважає стан р негативною цінністю і, більше
того, переконаний, що така оцінка ним цього стану являє собою позитивну цінність». У
застосуванні до нашої теми це має означати, що мовці сприймають старший вік як негативну цінність. Крім того, вони гадають, що декларація їхньої думки у вигляді негативної
оцінки старшого покоління як мінімум не стане підставою засуджувати їх (*добре, що я
вважаю старість злом). А таки підстави існують – згідно з максимою Ліча про обмеження негативних оцінок 2-ї та 3-ї особи, адже, якщо ваша думка про об’єкт суперечить
думці адресата, ви наражаєтесь на ризик отримати негативну оцінку, тобто несхвалення.
Ігнорувати цю максиму мовець може, якщо має віру в те, що адресат поділяє його негативну оцінку (детальніше про можливості порушення максим Ліча див. [7]).
Показовими з точки зору наявності негативних оцінок на адресу старшого покоління
є тексти С. Жадана: «Я хотів би, щоб політика не належала цим старим переляканим
мудакам, які говорять на мітингах про національне відродження» [8, с. 274]; «Старість
це завжди поразка / це навіть не втрата / скоріше володіння чимось, що швидко втрачає
вартість» [9, с. 640]; «Коли я стану дорослим і мені буде 64, я обов’язково згадаю всю
цю тягомотину, хоча би для того, аби з’ясувати, чи і я перетворився на таку малорухому худобу, яка тільки й може що пережовувати нікелевими щелепами запаси хавки,
приготовані на довгу полярну зиму. Як я буду почувати себе в 64? Чи мене так само
будуть ненавидіти всі ці діти вулиць і супермаркетів, як я сьогодні ненавиджу всіх, кому
за 40 і хто вже встиг окопатися на зелених пагорбах цього життя, якраз на сонячному його боці?» [10, с. 59-60]. Наведені фрагменти насичені експресивними негативними
оцінками старших людей (переляканий мудак, малорухома худоба з нікелевими щелепами). Останній приклад містить яскраве підтвердження того, що ейджизм по відношенню
до старших є своєрідним відлунням ейджизму по відношенню до молодших: ті, хто за
сорок, на думку автора, знаходяться на сонячному боці життя, тобто – у привілейованому
становищі. Хоча автор суперечить сам собі, оскільки інші його приклади переконливо свідчать: на «сонячному боці життя» опиняються далеко не всі вікові категорії, що
підпадають під критерій «за сорок».
Негативну оцінку людей похилого віку можна знайти і в пареміях. Парадоксально,
але деякі з цих оцінок мають той самий критерій, за яким молодші позбавляються права
на повагу у порівнянні з дорослими – РОЗУМ: Як з літ, то й з розуму; Старе, що мале.
Славнозвісний ідіом старечий маразм, як відомо, далеко не завжди використовується у
прямому значенні медичного терміна.
Конфлікт між поколіннями на рівні дискурсу виявляється у різних способах доведення
того, що старші (чи молодші) заслуговують (чи не заслуговують) на повагу. Із суперечки
за право на ексклюзивну повагу (з боку старших) та право на повагу в принципі (з боку
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молодших) він стає конфліктом між концептами молодість і старість. Перетворення цих концептів із нейтральних на оцінні відбувається за допомогою аксіологічних моделей – текстових структур, з яких на підставі певних логічних висновків мовець може
вивести (частіше підсвідомо) імплікативне судження «властивість �������������������
Y������������������
– це добре (погано)» (детальніше про дериваційні аксіологічні моделі див. [11]). Ці структури фактично
є замінником власного досвіду – пережитих страждань чи удач, пов’язаних із певними нашими якостями чи якостями оточуючого світу. На авторові тексту, що містить ці
структури, лежить відповідальність за їхню адекватність, бо іноді вони відображають
реальний досвід, а іноді створюють сурогат дійсності, симулякри, чию істинність можна
ставити під сумнів.
Так, у наведених фрагментах із С. Жадана зустрічаємо конструкцію, утворену за
реляційною дериваційною аксіологічною моделлю, своєрідність якої полягає в тому, що
певна ознака називається негативною чи позитивною не прямо, а через визначення ставлення до неї самого мовця чи авторитетних осіб: «я сьогодні ненавиджу всіх, кому за 40».
Сигніфікативну модель знаходимо у вірші «Іслам»: «Старість це завжди поразка // це
навіть не втрата // скоріше володіння чимось, що швидко втрачає вартість» [9, с. 640].
Тут негативна ознака «поразка, володіння невартісним» вводиться до складу сигніфікату
через використання речення, що належить до семантичного типу ідентифікації.
У сучасному мас-медійному дискурсі також все частіше можна зустріти приклади
реалізації дериваційних аксіологічних моделей, де об’єктом негативного оцінного зараження виступає концепт СТАРІСТЬ, а позитивного – МОЛОДІСТЬ. Хоча зрідка трапляються конструкції, де МОЛОДШИМ приписується негативно оцінювана ознака, часто
вона нейтралізується сурядними позитивними оцінками. Наприклад: «Кучма всерьез
решил взяться за Киев… Об этом свидетельствует назначение правительственного
«киндер-сюрприза» Валерия Хорошковского куратором столицы от Кабмина...» (Космина Юрий. Возвращенные проблемы Киева // ВВ.9.09.203. – С.4)». Тут суб’єкт (носій
ознаки) – Валерій Хорошковський, негативна (іронічна) оцінка за критерієм «молодість»
– «киндер-сюрприз»; позитивна оцінка за критерієм «успішність» – «назначение ...куратором от Кабмина». Інший приклад: «Вони (вірші – Г.Ч.), з поетичної точки зору, звичайно,
недосконалі, але за стилем, духом і патріотизмом пробирають, як кажуть, до кісточок.
Бо писала їх, напевне, людина молода, романтична і надзвичайно віддана Україні» (Героям – слава! // УМ. 9.09.05. – С. 8). Суб’єкт (носій ознаки) – «людина», негативна оцінка за
критерієм «некомпетентність» – «з поетичної точки зору, звичайно, недосконалі», позитивна оцінка за критерієм патріотизм – «надзвичайно віддана Україні».
Наведені вище приклади ілюструють одну з поширених у ЗМІ моделей – модель
сурядного «зараження». Як пише Р. Токарський, що досліджував слова на позначення
ціннісних характеристик людей, «наявність деяких імплікацій ґрунтується на тому, що
предметам з ознакою х регулярно приписується також ознака у» [12, с. 104]. Якщо брати
за ознаку х «молодість» чи «старість», що мають від початку виступати як нейтральні
(оскільки жодним чином не залежать від зусиль людини і не можуть бути результатом її
праці, таланту тощо), то повинні бути такі традиційно негативно чи позитивно оцінювані
ознаки у, які вступають у сурядний зв’язок з ознакою «молодий» («молодший») / »старий» («старший»). Постійність і частотність таких конструкцій призведе до закріплення
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імпліцитного зв’язку, про який пише Р. Токарський, а відтак до встановлення асоціацій
між концептом МОЛОДІСТЬ (субконцепт МОЛОДШИЙ) чи СТАРІСТЬ (субконцепт
СТАРШИЙ) та негативною чи позитивною оцінкою, закріпленою в семантиці ознаки у.
Наведемо приклади: «Може було краще вкласти ці фрази в уста молодого і перспективного Хомутинника?» (5 копійок // 5 канал. 21.05.05) – фіксуємо сурядність нейтральної
ознаки х «молодий» та позитивно оцінюваної ознаки у «перспективний»; «Писала їх (вірші
– Г.Ч.), напевне, людина молода, романтична і надзвичайно віддана Україні» (Героям –
слава! // УМ. 9.09.05. – С. 8) – сурядність нейтральної ознаки х «молодий» та позитивно оцінюваної ознаки у «патріот» (надзвичайно відданий Україні); «Через деякий час до
мене у редакцію зайшов ідеалістично налаштований молодий американець. «Хочу знати
вашу думку. Що ви думаєте про гуманітарну допомогу, на кшталт тієї, яку надсилає до
України моя організація?»» (Джеймс Мейс. Хлопці в капелюхах // День.9.09.2003. – С.1) –
сурядність нейтральної ознаки х «молодий» та позитивно оцінюваної ознаки у «альтруїст»
(ідеалістично налаштований, надсилає до України гуманітарну допомогу).
Останній приклад показує, що в аксіологічних моделях ознака, яка «запозичує»
оцінний знак, і ознака, яка є його донором, не завжди пов’язані сурядним зв’язком в межах речення. Вони можуть знаходитися у семантичних відношеннях означення, обставинних та ін. чи взагалі не бути безпосередньо пов’язаними між собою, але як ознаки
(статичні чи динамічні) імпліцитно чи експліцитно приписуватися одному об’єкту (носію
ознак), бути супідрядними і знаходитися в логічних відношеннях кон’юнкції. Головна особливість – відсутність причинно-наслідкового зв’язку між концептами, що нас
цікавлять, і оцінюваними ознаками. Він єдиний свідчить про логічність аргументів – їхню
неманіпулятивну природу.
Рідше, але зустрічається оцінне зараження концептів СТАРІСТЬ /МОЛОДІСТЬ
за допомогою причинно-наслідкової аксіологічної моделі, в якій оцінювана ознака
розкривається саме як причина іншої – тієї, за якою вже традиційно закріплено негативний чи позитивний знак: «Вообще же, присутствие инспектора на дорогах по-разному
влияло на публику. Если пешеходов помоложе еще можно было направить на путь
истинный, то совсем уж зрелые дяди и тети откровенно игнорировали предупреждения... Нет, старшее поколение уже не перевоспитаешь, начинать нужно, как говорится, с пеленок» (Поветкина Л. Маленькие пешеходы должны показать пример взрослым // Сегодня.9.09.03. – С.9). Сурядні ознаки суб’єкта 1: 1-а (нейтральна) – «молодість»
(пешеходы помоложе), 2-а (позитивна) – «перспективність» (можно было направить на
путь истинній). Сурядні ознаки суб’єкта 2: 1-а (нейтральна) – «старший вік» (зрелые
дяди и тети), 2-а (негативна) – «безперспективність» (уже не перевопитаешь). Цей
приклад містить також деонтологічно орієнтовану пропозицію, яка експлікує причиннонаслідкові зв’язки між сурядними ознаками: «Начинать нужно ... с пеленок».
Інший яскравий приклад реалізації цієї моделі дає нам можливість отримати
відповідь на питання про критерій негативних оцінок, які даються старшому поколінню:
«Наша труппа перенасыщена, коллектив «стареет», артисты с возрастом теряют
профессиональную форму» (Дирижер Н. Дядюра в інтерв’ю. Муратова В. Мы способны оценить талант, только развяжите нам руки! // Сегодня. 15.09.2003. – С.6). Об’єкту
оцінки предикуються дві ознаки, пов’язані між собою причинно-наслідковим зв’язком:
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«старість» (стареют, с возрастом) і негативна оцінка «непрофесійність» (теряют профессиональную форму). Лексема форма у цьому контексті на основі парадигматичних
асоціацій (один із її лексико-семантичних варіантів – конструктивно-обумовлене значення «задовільний стан здоров’я») – допомагає експлікувати приховану ланку, яка власне і
вважається причиною непрофесійності артиста похилого віку, – втрата фізичної форми,
здоров’я. В деяких випадках про цю «ваду» говориться експліковано: «Бегать из конторы в контору здоровье не позволяет… не мальчик уже» (Бодня Т. Льготы лягут тяжелым
бременем на плечи ветеранов // Вечерние вести. 9.09.2003. – С. 5) (у Платона про цей
«недолік» старості пишеться так: «Старість – втрата одушевленности, совершающаяся с
течением времени» [13, с. 427]).
Інші приклади демонструють негативні оцінки людей старшого покоління за
критерієм «кар’єрна неуспішність», в основі якої так само – «нездоров’я» і, як наслідок,
«непрофесійність»: «…имеет ли мэр пенсионного возраста право оставаться главой
госадминистрации?» (Космина Юрий. «Возвращенные проблемы Києва» // ВВ.9.09.203.
– С.4); «…с Анатолием Зленко – пенсионером иностранных дел – Леонид Данилович расправился без лишних церемоний, на днях отправив 65-летнего министра в отставку»
(Космина Юрий. «Возвращенные проблемы Киева» // ВВ.9.09.203. – С.4).
В деяких працях посилення дискримінації по відношенню до людей старшого покоління
пов’язують з економічними проблемами: населення старіє (у розвинених країнах цей феномен отримав назву «сиве суспільство»), і державам стає важко нести тягар соціальних
зобов’язань. Ми, однак, припускаємо, що амплітуда коливань маятника між антонімічними
дискримінаційними цінностями НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ та НЕПОВАГА ДО
СТАРШИХ пов’язана із аксіологічними коливаннями, обумовленими типом суспільства
– традиціоналістським (культивується ексклюзивна повага до старших, що спричиняє неповагу до молодших) та індивідуалістським (створені передумови для неповаги до старших). Індивідуалістський тип суспільства зразка західних демократій вирізняється тим,
що в ньому порівняно великої ваги набувають гедоністичні цінності, а також цінності,
співвіднесені з концептами, приналежними семантичному полю СИЛА [14]. До цього
поля входить і ціннісний концепт ЗДОРОВ’Я – якість, яка, на перший погляд, мала би
оцінюватися нейтрально, оскільки часто в її наявності чи відсутності досить мало заслуг
об’єкта оцінки (див. думку Канта про те, що «не можна вважати людину зобов’язаною виконувати певні дії, якщо вони знаходяться за межами її спроможності» – [6, с.172]). Однак
на певних історичних етапах відповідальність за свій фізичний стан повністю покладалася
на людину. Зокрема, у середньовічному монастирі хворобу вважали ознакою гріховності:
«винний» ізолювався від комуни, йому не дозволялося їсти м’ясо [15, с. 51-52]. У минулому сторіччі у західних суспільствах «загальна ціннісна орієнтація на те, що кожен повинен
бути відповідальним сам за себе, у тому числі за своє здоров’я, визначають і підхід до
цінності здорового тіла, його сприйняття як необхідного атрибуту, і свідчення соціальної
адаптованості індивіда <...> Відсутність такого тіла доволі часто розглядається як власна
провина суб’єкта, але не підстава для співчуття з боку суспільства» [16, с.133]. За нашими
спостереженнями [17], у текстах українських мас-медіа протягом 1990-х – початку 2000-х
років відверто домінувала саме така аксіологічна парадигма. Тож, відповідальність за формування негативного образу старшого віку можна певною мірою покласти на ЗМІ. Вони ж
124

з таким самим успіхом можуть сформувати і позитивний образ старшого покоління, навіть
у тому, що стосується догляду за своїм тілом і здоров’ям (див. наприклад: «У віці 90 з лишком років занурювалася <Лені Ріфеншталь> з аквалангом та фото- чи кінокамерою під
воду та проводила зйомки». – Шиманський О. Серед її шанувальників був Адольф // УМ.
11.09.2003. – С.2). Врешті для сучасних авторів певним стримуючим фактором могли би
стати слова Біона, котрий казав, що «не слід ганити старість, адже ми й самі були б раді
дожити до старості» [18, с.199].
Таким чином, сучасний український мас-медійний та художній дискурс демонструють тенденцію до трансформації ціннісного концепту ПОВАГА у дискримінаційний
ціннісний концепт НЕПОВАГА ДО СТАРШИХ. Така трансформація, з одного боку, обумовлена логікою зміни поколінь і є, на нашу думку, своєрідним наслідком едальтизму
– неповажного ставлення дорослих по відношенню до дітей та молоді. Зафіксовані процеси можна розглядати як інверсійні, діючі за принципом дериваційної енантіосемічної
моделі, де дискримінаційний ціннісний концепт НЕПОВАГА ДО МОЛОДШИХ, який
виключав дітей і молодь з поля дії цінності ПОВАГА, трансформується в антонімічний
(НЕПОВАГА ДО СТАРШИХ).
З іншого боку, дає про себе знати зміна аксіологічних парадигм, що супроводжує
зміну суспільних формацій: від колективістської, з культом моральних цінностей, – до
індивідуалістської, з переважанням ціннісних концептів, приналежних до семантичного поля »успіх», «насолода» тощо. Соціологи зауважують, що в періоди стабільності в
суспільстві панує відносна рівновага між цими типами цінностей з певною перевагою одних над іншими. А от в часи змін спостерігається виразне домінування его-цінностей, одна
з яких – ЗДОРОВ’Я. Його відсутність, що часто трапляється зі «старшими», може викликати не співчуття, а бути підставою для негативної оцінки, і – як наслідок – неповаги.
На рівні дискурсів аксіологічний конфлікт, пов’язаний з ейджизмом, виявляється у
негативних/позитивних оцінках суб’єктів – старших та молодших – або ж у предикуванні
оцінних знаків концептам СТАРІСТЬ та МОЛОДІСТЬ. Така предикація відбувається у
межах дериваційних аксіологічних моделей.
Здійснена робота показала, що лексико-семантичний рівень мовної системи, а також
сучасний дискурс може бути й надалі, тільки на ширшому матеріалі, досліджений з точки зору наявності в них ейджизмів. Перспективною видається можливість розглянути
за згаданою методикою – в межах аксіологічної лінгвістики на прикладах оцінних висловлювань та реалізованих аксіологічних моделей – інші види суспільної дискримінації:
сексизму, гомофобії, расизму.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
УДК 824.161.1 – 3

Руцинская И.И.
(Москва, Российская Федерация)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ В РОССИЙСКИХ
ПУТЕВОДИТЕЛЯХ ВТОРОЙ ПОЛ. XIX – НАЧ. ХХ ВВ.
В статье сделана попытка ответить на ряд вопросов, связанных с особенностями
самовосприятия и самоописания регионов России во второй половине XIX – начале ХХ
вв. Как зарождался массовый «спрос» на национальные культурные проявления в условиях российского государства? Презентовали ли себя в качестве мультикультурных различные регионы империи? И, если да, то каковы были общероссийские тенденции и региональная специфика подобной самопрезентации? Основным источником выступает
сформировавшийся во второй половине XIX века массовый региональный путеводитель,
то есть путеводитель, созданный и напечатанный непосредственно в регионе. Стремясь привлечь потенциального туриста, авторы нового книжного жанра давали максимально полную картину существующих в регионе достопримечательностей, упоминали
все, что, с их точки зрения, достойно осмотра и изучения, и одновременно создавали
новые стереотипы восприятия территории, продиктованные законами зарождающейся массовой культуры. Проблема рассматривается на примере двух многонациональных
регионов России: Поволжья и Сибири.
Ключевые слова: региональный путеводитель, культурное пространство региона,
самопрезентация, памятники национальной культуры.
У статті зроблена спроба відповісти на низку питань, пов'язаних з особливостями самосприйняття й самоопису регіонів Росії в другій половині XIX – початку ХХ вв.
Як зароджувався масовий «попит» на національні культурні прояви в умовах російської
держави? Чи презентували себе в якості мультикультурних різні регіони імперії? І,
якщо так, то які були загальноросійські тенденції i регіональна специфіка подібної
самопрезентації? Основним джерелом виступає масовий регіональний путівник, тобто путівник, створений і надрукований безпосередньо в регіоні. Прагнучи залучити
потенційного туриста, автори нового книжкового жанру давали максимально повну
картину існуючих у регіоні визначниx пам'яток, згадували все, що, з їхнього погляду, гідно
огляду й вивчення, і одночасно створювали нові стереотипи сприйняття території,
продиктовані законами масової культури. Проблема розглядається на прикладі двох
багатонаціональних регіонів Росії: Поволжя й Сибіру.
Ключові слова: регіональний путівник, культурний простір регіону, самопрезентація,
пам'ятники національної культури.
The article deals with a range of questions related to peculiarities of self-perception and
self-description of Russian regions in the second part of the 19th – the beginning of the 20th
centuries. What were the origins of massive demand on national cultural heritage? Did various
© Руцинска И.И., 2009
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regions of the empire present themselves as multicultural? If so, what were general tendencies
and regional specificity of such representation? The main source for the article was regional
guidebook – a new genre of mass literature formed in the second half of the 19th century that
was printed directly in the region. Attempting to attract potential tourists, the authors of these
guidebooks gave exhaustive information on local sights, mentioning everything that, in their
opinion, was worth seeing and studying and, at the same time, they created new stereotypes of
the perception of the territory, what was conditioned by incipient mass culture.
The problem is examined by studying two multinational regions of Russia – Volga region
and Siberia.
Key words: regional guidebook, regional cultural space, self-presentation, national cultural
heritage.
Интерес к культуре иных народов в наши дни является одним из главных мотивов
туристических поездок. Он может быть обывательски-поверхностным, вызванным
любопытством ко всему экзотическому. Может носить характер устойчивого желания
узнать «других», а через сравнение с ними – больше разобраться в себе. Но каким бы ни
был этот интерес, он отчетливо артикулирован современным обществом как массовый и
устойчивый. Эксплуатируя его, туристический бизнес, предлагает необозримое разнообразие программ, тем и событий национальной окраски.
Как зарождался массовый «спрос» на национальные культурные проявления в условиях российского государства? Презентовали ли себя в качестве мультикультурных различные регионы империи? И, если да, то каковы были общероссийские тенденции и
региональная специфика подобной самопрезентации? Попытке ответить на перечисленные вопросы посвящена данная статья.
Хронологические границы исследования не требуют обоснования, они отчетливо
выведены самой историей. С 1860-х годов в России начинается развитие массового туризма, люди с достатком и образованием отправляются осматривать не только зарубежные страны, но и различные уголки отечества. Вместе с внутренним туризмом развивается и практика самоописания и самопрезентации регионов, носящая ярко выраженный
рекламный характер. А после 1917 года коммерческая рекламная деятельность в стране
прекращается, на смену ей приходит государственная пропаганда. Прекращается и всяческая региональная «самодеятельность», уступая место жесткой централизации всех
сторон жизни советского общества, в том числе в области науки, культуры, издательского дела. Таким образом, вторая половина XIX – начало ХХ вв. были в истории России
непродолжительным периодом, когда регионы обладали и необходимостью, и возможностью «продвигать» себя в качестве туристического продукта.
Под практикой самоописания и самопрезентации регионов мы, прежде всего, имеем
в виду появление и широкое распространение такого вида изданий как региональные путеводители. Путеводитель – продукт туристической индустрии. И в этом качестве может
служить индикатором ее уровня и особенностей развития. Он может дать представление о
запросах и интересах туристов в конкретный период времени, поскольку, будучи изданием
коммерческим, обязан идти навстречу массовому спросу, отражать его. Региональный путеводитель, который мы определяем как путеводитель, написанный и изданный непосред128

ственно в регионе, одновременно является своеобразным текстом региональной культуры.
Это уникальный и, к сожалению, в настоящее время почти не изученный источник для
выявления того, как регионы (в данном случае – российские регионы) подавали себя приезжему туристу, какой имидж пытались сформировать у гостей, что представляли собой
региональные особенности самовосприятия и самоописания. Высокотиражное издание
призвано был выполнять две основные функции: ознакомить потенциального туриста с
регионом, его отдельными центрами, а также привлечь туриста в регион, заинтересовав
уникальными достопримечательностями. Соединяя информационно-ознакомительную и
рекламно-имиджевую функции, путеводитель стремился представить максимально полную картину существующих в регионе достопримечательностей, упомянуть все, что с точки зрения его жителей достойно осмотра и изучения.
В данной работе мы обратимся к путеводителям, издававшимся в двух макрорегионах России: в Поволжье и в Сибири. В туристическом отношении эти регионы, конечно
же, были развиты не одинаково. Поволжье – территория круизного туризма. С 1860-х
годов здесь была налажена регулярная перевозка пассажиров, и с тех пор год от года
росло количество туристов, отправлявшихся на Волгу отдыхать и расширять свой кругозор. Сибирь не могла соперничать с Поволжьем ни по комфортабельности путешествий,
ни по уровню развития городской инфраструктуры, ни по территориальной доступности. Однако открытие Сибирской магистрали сделало более возможным путешествие в
далекий край. И в Поволжье, и в Сибири во второй половине XIX века уже существовали региональные путеводители, многие из которых неоднократно переиздавались, а
это говорит об устойчивом спросе на данную продукцию, о существовании достаточно
широкой аудитории путеводителя.
Оба региона многонациональны и многоконфессиональны по составу населения.
Русские всегда жили здесь в непосредственном соседстве с «инородцами». Взаимодействие разных культур, обычаев, способов жизнедеятельности являлось существенным
фактором жизни обоих регионов.
Этот фактор авторы путеводителей не игнорируют, фиксируя его как данность. В
большинстве книг даются справки о национальном составе региона или отдельных его
частей: «Татар, населяющих Поволжье, насчитывается до ½ миллиона. Они населяют
главным образом Казанскую и Астраханскую губернии, а затем Нижегородскую, Симбирскую, Самарскую, в Саратовской если и встречаются, то в самом незначительном
количестве» [3;14] «В Тобольской губернии 93% – русские, инородцы – 4%, различные
народности – 3%» [11; 101].
Однако нейтрально-информационным способом подачи материала авторы не ограничиваются. Вслед за цифрами сразу же следуют качественные характеристики проживающих на территории «инородцев». Общей склонностью и сибирских, и поволжских
авторов можно назвать их стремление описать национальный характер различных народов. И, поскольку выдаваемые характеристики сжаты и лаконичны, зачастую они носят
характер приговора: «Татары по своим наклонностям менее всего земледельцы; торговля
– их идеал; трудолюбие – их врожденная черта, почему они считаются хорошими работниками»; [3; 14] «Калмыки – совершенно дикий народ, ведут кочевую жизнь… Калмыки
по своему характеру скорее добродушный народ, но в то же время мстительный и злой
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к тем, кто его сильно обижает» [3; 18-19]; «Черемис угрюм, непонятлив и груб»; [2; 86]
«Тунгузы – народ ловкий, веселый и живой, в противоположность бурятам – суровым и
грубым» [8; VII].
Субъективность даваемых характеристик маскируется авторами при помощи различных приемов, таких как безаппеляционность интонации или использование безглагольных предложений. Кроме того, характеристики следуют в тексте сразу же за статистическими и справочными данными и потому воспринимаются читателем как их
непосредственное продолжение. Так субъективные оценки приобретают видимость научных формулировок.
Уровень развития всех без исключения народов трактуется как предельно низкий: «Чуваши живут в обыкновенных крестьянских избах, грязных до отвращения. Уровень их умственного развития стоит очень низко, едва ли не наравне с дикими кочевыми народами»; [3;
17] «черемисы о происхождении своем не имеют решительно никакого понятия; их предания
бестолковы, а исторические знания не только что вздорны, а и бедны» [2; 79]. Порой авторы
не замечают, как сами себе противоречат. Так С.Монастырский, автор поволжского путеводителя 1884 года, чрезвычайно низко оценивает уровень развития и материальную культуру чувашей: «материальный быт чуваш далеко ниже, чем у русского крестьянина». Однако
дальше он указывает: «чувашенин – хороший земледелец: поля его раньше прибраны, лучше
унавожены, а хлеб раньше обмолочен, чем у русского или татарина» [2; 80].
Немало строчек в путеводителях посвящено негативному воздействию цивилизации на
образ жизни, привычки и поведение «инородцев». «Нравственность их (татар – прим. Авт.)
много пострадала от разных цивилизационных влияний. В последнее время они, вопреки
правилам Корана, питают нежную страсть, кроме чая, к произведениям, «веселящим сердце». Вообще же можно сказать, что в этой нации заметно развивается страсть к легкой наживе» [3; 17]. «Для попойки черемис бросит всякую работу, как ни была бы она нужна, раз
добравшись до вина или до пива, он не остановит его до тех пор, пока не будет ни капельки»
[2; 86]. «Большинство инородческих племен в Сибири заметно вымирает от часто свирепствующих среди него эпидемий и отсутствия хорошей медицинской помощи. Но умирают
инородцы и от неумеренного потребления спиртных напитков и сифилиса» [8; VII]. Но если
в поволжских путеводителях выносится безжалостный приговор, то авторы сибирских текстов нередко выражают сочувствие местным народам, описывая жестокую эксплуатацию
коренного населения русскими торговцами: «В некоторых местностях Сибири, как, например, в Калмыцком крае, в Якутской области, жизнь не только инородцев, но и русских, проходит при самых неприглядных условиях… Обитающие там инородцы – чукчи, юкагиры,
якуты и др. – немилосердно эксплуатируются русскими торговцами, которые обыкновенно
покупают у них за бесценок пушнину и мамонтову кость, платя инородцам не деньгами, а
кирпичным чаем, листовым табаком, гнилым ситцем и водкой» [8; VI].
Политические взгляды большинства авторов, создающих путеводители, можно охарактеризовать, как либеральные. Однако, как видно из приведенных примеров, в среде провинциальной российской интеллигенции оценка характера, привычек, бытовой
культуры и уровня развития «инородцев» не просто негативна, но зачастую выражается
в шокирующе-уничижительной форме. Подобная тональность не рассматривается как
оскорбление, является, с точки зрения авторов, обыденной, само собой разумеющейся,
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всего лишь отражающей существующую реальность. Так в текст путеводителей проникают не только широко распространенные на бытовом уровне национальные стереотипы, но и формы их выражения.
Если же взгляды автора имеют консервативный характер, а такое нередко бывало в
эпоху Александра III, то путеводители демонстрируют неприкрытый антисемитизм и национализм. Так, автор обширного путеводителя по Волге 1894 года (имя его не указано
ни на обложке, ни в предисловии) считает необходимым привести обширную цитату из
газеты «Новое время», явно сочувствуя высказанному в ней мнению. Используемая в
данном случае лексика чрезвычайно далека от научной или справочной беспристрастности: «свили гнездо», «присосались к русской артерии». Это о живущих в Поволжье
немцах и евреях [3; 20]. Подобные высказывания не встречаются в сибирских путеводителях, в целом отличающихся большой сдержанностью в оценках и сочувствием по
отношению к коренному населению края.
Путеводитель должен не только содержать общую информацию о регионе, но знакомить туриста с основными достопримечательностями. Отбор достопримечательностей
и характер их описания чрезвычайно показательны для изучения особенностей территориальной рефлексии. Для нашей темы важны упоминания в тексте памятников культуры
различных народов, а также то место среди русских и православных объектов, которое
отводят им путеводители.
Бросается в глаза их ничтожно малое количество, особенно в Поволжье. Во многом это является отражением реальной картины, за которой стоит разрушительная для
национальных памятников политика России после присоединения Поволжья. Многие
святыни Казани, например, были стерты с лица земли еще при Иване Грозном. Кроме
того, в городских пространствах региона представители коренных народов оттеснены
на периферию. Так, в Казани «татары были выселены из города и поселились по другую
сторону Булака» [5; 43]. В результате центр любого города, который выступает как его
историческое ядро и потому становится туристическим объектом, маркирован исключительно русскими и православными памятниками. Оттого при характеристике городов
встречаются явные несуразности, как, например, с описанием Чебоксар. Все путеводители используют в качестве устойчивой формулы фразу: «Чебоксары – столица чуваш»,
но когда за этим утверждением следует описание общего вида и достопримечательностей города, оказывается, что «город отличается своими многочисленными церквями,
коих 14» [5; 34], (и это исключительно православные церкви), что в городе 122 колокола,
чем он «несравненно славнее Лондона и Парижа» [2; 88]. Ни одного знака присутствия
чувашской культуры путеводители не отмечают. Чувашская столица предстает как исключительно русский, православный город.
Во всем Поволжье авторы выделяют только одну татарскую достопримечательность –
Башню Сююмбеки в Казани. Ее существование в центре города, на территории Кремля вызывает у них некоторое удивление: «Памятником татарской Казани может служить башня
Сумбеки, бог весть какими судьбами уцелевшая во время осады города» [3; 146]. Как же
подается памятник, что в нем выделяется в качестве притягательных для туриста качеств?
В одном из первых путеводителей по Поволжью, изданном в 1865 году башню вообще
вычеркивают из списка памятников татарской культуры: «представляет собой высокое
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сооружение, говорят, будто остаток могущества орды, но, после строгого разбора архитектурного стиля находят, что она построена не дальше как в прошлом столетии, в
царствование императрицы Анны Иоанновны» [1; 119]. Национальное своеобразие архитектуры не рассматривается как предмет туристического интереса.
Двадцать лет спустя монумент, напротив, подчеркнуто интерпретируется как памятник татарской архитектуры: «Башня Сумбеки – предмет любопытства всех приезжающих в Казань – представляет собою ни что иное, как минарет главной мечети, находившейся при ханском дворце и служившей местом погребения ханов. После взятия
Казани русские разрушили мечеть, оставив только эту башню. Таким образом уцелел до
настоящего времени единственный памятник татарской Казани…» [2; 125]. Принадлежность памятника татарской культуре уже делает его «предметом любопытства». Путеводители по-разному усиливают этот интерес. Одни описывают архитектурные достоинства башни: «Вообще башня отличается изяществом, оригинальным стилем и высотою
(35 саженей)…» [2; 125], другие вновь и вновь говорят о легендах, с ней связанных:
«Казанских татары, по преданию, утверждали, что в яблоке на шпице башни хранятся
какие-то таинственные и важные для них бумаги » [1; 119]; «У татар существовали разные предания. Одни говорят, что это остаток ханского дворца, другие добавляют, что
под башней похоронен благочестивый магометанин и что из его черепа бьет родник»
[5; 50]. Но главным притягательным фактом является связь памятника с легендарной
татарской царицей Сююмбекой: «башня построена ханшей Сююмбекой, от которой она
и получила свое название. Сююмбека – дочь нагайского князя Юсуфа, которая была женою трех последних казанских ханов». [5; 50] «Башня получила свое название в память
последней казанской царицы Сумбеки или, правильнее, Сююмбеки, имя которой сделалось легендарным. Патриотичный образ этой царицы представляется народной молвой
в виде женщины, которая при своей очаровательной внешности и блестящей царской
обстановке, – тем не менее, испытала в своей жизни много горя и страданий и, наконец,
имела несчастие видеть падение своего отечества» [2; 125]. Памятник становится поводом для рассказа о ханах, дворцах, восточных богатствах, трагедиях. Этот рассказ мало
соотносится с реалиями татарской истории и татарской культуры, это скорее приключенческая история в «восточном вкусе», где царица – непременно очаровательная, богатства
– несметные, жизнь – переполненная невероятными событиями и конец – трагический.
Яркая экзотика, восточный пряный привкус – вот что занимает и притягивает туристов.
Идя навстречу массовому спросу, путеводители «встраивают» монумент в подходящий
антураж. Реальные татары – жители казанских окраин – не попадают в поле зрения авторов путеводителей. Минареты, мечети, гражданская архитектура (а среди них в Казани
есть подлинные шедевры XVII-XVIII вв.) не становятся туристическими объектами.
Единственным многонациональным городом Поволжья выступает Астрахань: «В
порту – говор азиатских наречий, на улице – верблюды, ослы и стаи собак, – все, что
составляет характерные черты Востока. Если бы спросили, куда вы попали, вы бы ответили: «В Азию» [3; 239]. Город предстает как заведомо чужеродный элемент на «исконно русской» территории Поволжья. При этом «нерусское», «азиатское» выступают в
качестве негативных характеристик. Даже облик города, каким он описывается в путеводителе, несет на себе печать этого негатива: «Нет ни одного здания, которое оригиналь132

ностью, изяществом или художественной архитектурой обращало бы на себя внимание;
все постройки имеют шаблонный, а большинства – казарменный вид. Улицы, как и сами
здания, пыльны и грязны. Кусты и деревья представляются чахлыми, редкими и серыми от толстого слоя пыли, покрывшей их» [3; 240]. Под стать городскому пространству
жизнь и интересы горожан: «для Астрахани в самом деле «вне копейки и трактира» – никаких интересов» [3; 240]. «Тоскливо и серо тянется бесцветная жизнь интеллигентной
горсточки этого полуазиатского города, нынче – как вчера, завтра – как третьего дня,
вечно серые будни, пустота, карты, женщины, вино, рубль, рубль…» [3; 250].
Естественно, что в подобном городе в качестве достойных осмотра авторы выделяют
только православные храмы, и еще несколько объектов исключительно русского происхождения.
Со временем, однако, оценки и города, и его общего вида становятся более взвешенными, нейтральными. Так, в путеводителе 1914 года автор пишет: «Население города
очень разнообразно. Коренные жители русские, но они теряются в разнообразной толпе» [6; 42]. Впервые среди городских достопримечательностей упоминаются персидские
торговые ряды, персидская мечеть, армянский собор Петра и Павла, построенный в 1763
году, в котором хранится «художественно исполненная копия с картины Рафаэля «Спаситель, снятый с креста» [6; 42].
Таким образом, предметный состав предлагаемых к осмотру достопримечательностей Поволжья, выглядит в региональных путеводителях достаточно однообразным:
кремли, построенные по указу русских царей, дворцы русской аристократии, дома русских купцов, православные храмы, монастыри, часовни. Мечети, минареты, кирхи, синагоги – принадлежность любого многонационального и многоконфессионального города – упоминаются чрезвычайно редко. Регион позиционирует себя в качестве «исконно
русского». Все национальное трактуется как «восточное», «азиатское, «отсталое». «Русское» выступает в качестве передового, цивилизующего начала. Чем больше в структуре,
облике города многонациональных примет, тем более варварским, диким он представлен
в поволжском путеводителе.
В Сибири, количество туристических объектов в целом намного меньше, чем в Поволжье. Место же национальных памятников в общем количестве упоминаемых достопримечательностей региона – более весомое. В Тюмени туристам предлагают осмотреть
«Остатки вала и рва – следы татарского владычества» [8; 15]; недалеко от Тобольска
«на крутом, высоком берегу Иртыша находится «Кучумово городище». Городище представляет собой следы развалин исторического Искера или Сибири, резиденции хана Кучума. До сих пор виден еще вал, ров, несколько ям и остатки старых кладбищ» [8; 33].
Часто упоминаются городские музеи с богатыми этнографическими коллекциями, где
представлены одежда и предметы быта коренного населения края. Рассказывается о типах национального жилища: например, в окрестностях Старого Петровского завода, где
«местное население – буряты, кочующие со своими стадами рогатого скота и табунами
лошадей» [11; 27], можно увидеть их «два рода жилищ – летние (юрты) – бревенчатые
избы и зимние – войлочные кибитки» [11; 27].
При описании практически любого сибирского города авторы упоминают храмы
различных религий и конфессий, имеющиеся в нем. Так, в Омске: «поражает своими
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размерами и массивностью киргизская мечеть» [8; 9], «Из иноверческих церквей в Томске существуют костел, кирха, три еврейские синагоги и мечеть» [8; 38], В Иркутске: «21
православная церковь, римско-католический костел, лютеранская кирха и две еврейские
синагоги» [8; 108].
Если в Поволжье православные храмы выступают в качестве региональных святынь,
связанных с историческими событиями, с именами святых, с реликвиями, то в сибирских городах они, как правило, являются культовыми объектами, местом молитвы. И
не более. В Сибири города исторически возникали не вокруг храмов, а вокруг крепостей, заводов. В силу этого городское пространство здесь изначально десакрализовано,
храм в нем сдвинут на периферию. Церкви выступают в сибирских путеводителях не в
качестве сакральных, символических центров, а в качестве неких статистических единиц: указывается только их количество. Не фигурируют ни названия церквей, ни даты
их постройки. Более прагматичный сибирский подход, который можно определить как
региональную особенность менталитета, уравнивает в статистической объективности
православные церкви с храмами других религий. При этом городское пространство в
путеводителях выглядит более равномерным, равнозначным: центр не фиксируется как
пространство исключительно русское и православное, храмы разных религий, свободно чередуясь, заполняют всю территорию города. В Поволжье же путеводители рисуют
концентрическое пространство, где центр закреплен за православными храмами, воспринимаемыми единственно ценными и достойными внимания, а храмы других религий
растекаются по окраинам и в поле зрения авторов путеводителей не попадают.
Культурное пространство Сибири не более заполнено достопримечательными объектами разных народов, нежели пространство Поволжья, но сибирские путеводители «видят» их чаще, не проходит мимо них. В недавно освоенном и труднодоступном регионе
«культурный слой» еще невелик и авторы дорожат любым его проявлением.
В целом же на протяжении второй половины XIX – начала ХХ века в текстах, презентующих и рекламирующих регионы, культура коренных народов остается приложением, дополнением к русской культуре. Список национальных памятников на протяжении полувека
не расширяется, что свидетельствует об отсутствии массового интереса к данной тематике.
Общеизвестно, что именно в этот период формируются замечательные этнографические коллекции в разных городах и регионах страны, появляются специалисты, энтузиасты, посвящающие свою жизнь сбору и анализу этнографического материала. Однако
данный интерес остается в основном предметом научного изучения. Массовый же зритель едет на Волгу или в Сибирь, чтобы видеть «исконно русское». Но даже на начальном этапе развития массового туризма в России зарождающийся интерес к самобытным
культурам народов России существует в двух формах. С одной стороны, возникает интерес к подлинным реалиям этих культур, что заставляет авторов региональных путеводителей подробнее писать об отдельных чертах быта, повседневной жизни, верованиях
коренных народов края. С другой стороны, проявляется и тотчас подхватывается путеводителями, как в случае с башней Сююмбеки, желание видеть некий адаптированный,
придуманный, стаффажный образ национальной культуры. Идя навстречу упрощенным
желаниям, массовая культура (к которой относится и индустрия туризма) превращает
национальное своеобразие в китч, в лубочную картинку.
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Усиливаясь, переплетаясь и давая самые причудливые сочетания, обе тенденции дожили до наших дней.
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АЛЛЕГОРИИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА НЕОКЛАССИЦИЗМА
Статья посвящена вопросам интерпретации художественных образов скульптуры
неоклассицизма. В качестве объекта исследования автор выбирает творчество Ф.О.
Шехтеля, и реконструированные им в 1910 годах купеческие усадьбы. На примере художественного убранства подмосковной усадьбы Горки, автор доказывает полифункциональное назначение скульптурного декора. Архитекторы неоклассицизма рассматривали скульптурные композиции не только как способ декорирования фасадов и интерьеров,
но и вкладывали в эти изображения глубокий символический смысл, зачастую личного
свойства. Автор считает, что скульптурные образы следует рассматривать как пластическую форму передачи сюжетной информации.
Ключевые слова: неоклассицизм, скульптура, рельеф, аллегория.
Будучи синтетическим искусством, архитектура активно использует возможности
живописи, скульптуры. С глубокой древности культовые и жилые здания украшались
фресками, рельефами, в углублениях стен и перед зданиями устанавливалась круглая
скульптура. Приемы декорирования, убранства интерьеров и экстерьеров зданий развивались на протяжении всей истории существования архитектуры. Немалый интерес
представляет опыт мастеров неоклассицизма, активно использовавших многофигурные
и сложные по сюжету скульптурные фризы, рельефы для оформления стен зданий.
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Известно, что неоклассицизм имел набор определенных декоративных элементов,
которыми украшали фасады, парадные или жилые помещения. Чаще всего использовали
цветочные гирлянды и лавровые венки, фигуры мифологических персонажей или отдельные сцены из античных мифов. Обычно декоративные элементы не несли глубокой
смысловой нагрузки и являлись лишь элементом архитектурного декора, но в ряде случаев рельефы наполнялись определенным смыслом, понятным лишь избранным. Многофигурные композиции выполняли функцию аллегорий, пластическим языком рассказывая известную только посвященному кругу лиц семейную историю или характеризуя
пристрастия заказчика. Проникнуть в содержание таких сюжетов не всегда удается, помогает сопоставление различных источников и памятников.
Данное сообщение является опытом анализа аллегорического языка декоративного
оформления подмосковной усадьбы З.Г. Морозовой (Рейнбот) в Горках. Строительство
этого усадебного комплекса относится к первой трети XIX�������������������������������
����������������������������������
столетия, З.Г. Морозова приобрела поместье в начале ХХ века и перестроила в духе неоклассики. В качестве источников
данного исследования использовались рельефы, украшающие Большой усадебный дом
в Горках, а также рельефные композиции, размещенные на стенах дома Ф.О. Шехтеля в
Москве на Б.Садовой. Основными письменными источниками, привлекавшиеся во время
работы над этим сообщением, стали воспоминания З.Г. Морозовой, Н.Я. Серпинской, А.А.
Бахрушина. Эти мемуары позволяют проследить событийную канву и установить взаимосвязь сюжетов усадебных рельефов с биографическими фактами З.Г. Морозовой.
Усадебные здания в Горках были построены в первой трети ���������������������
XIX������������������
столетия, по проекту неизвестного архитектора. Автор оформил усадьбу в господствовавшем тогда стиле
русского классицизма. Она стояла на высоком речном берегу и имела традиционную для
среднепоместной усадьбы схему: главный дом и фланкирующие его флигели, парадный
фасад оформлял колонный портик. Выкрашенные в характерный для зрелого классицизма желтый цвет стены, были гладкими и не имели иного декора, кроме белых колонн и
рельефных треугольных наличников, украшавших окна Большого дома и обоих флигелей. В настоящее время не имеется сведений о наличии барельефов или ином декоративном убранстве наружных стен дома, построенного первыми владельцами.
В 1909 года усадьбу приобрела вдова богатейшего текстильного фабриканта С.Т. Морозова, решившая преобразить это порядком обветшавшее «дворянское гнездо». Изменения в поместье производили приглашенные московские архитекторы. Правда, конкретные
имена назвать сложно, т.к. подрядных документов на произведение в усадьбе строительных
работ не сохранилось. Существует лишь один договор, подписанный с известным тогда в
Москве архитектором Федором Никитичем Кольбе о реконструкции хозяйственных строений в усадьбе Горки. Перепланировку самих усадебных домов, устойчивая, но не подтвержденная документально традиция, связывает с именем Федора Осиповича Шехтеля.
Основаниями для этого служат дружественные и деловые отношения, которые связывали
Зинаиду Морозову с Шехтелем, многочисленные заказы, выполненные им и для нее лично
и для других членов семьи Морозовых, а также характерный авторский стиль Шехтеля,
который просматривается в решении интерьерного убранства, декорировании фасадов.[1]
В период реконструкции, проведенной в 1909-1914 гг., усадьба превратилась в яркий неоклассический ансамбль. Особая смысловая нагрузка была возложена на новую
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планировку дома. Сохраняя внешне облик классицистического дворянского поместья,
внутри он был максимально удобен и комфортабелен. При реконструкции отказались от
неуютного, слишком официального анфиладного расположения комнат. Была проведена
четкая граница между парадной и интимной частью дома. Несмотря на многолюдные
приемы, которые устраивались в усадьбе, главной идеей этого места было создание уютного семейного гнезда. Для этого более уютными сделали флигели, украсив их полуротондами; в центре парадного двора устроили водный партер и проделали большие
работы в западной части парка.
Нарядность и представительность усадебному комплексу придавало тонко продуманное декоративное убранство. Стены Большого дома украсили многофигурные барельефы,
лепные лавровые венки, маскароны. Сюжетное содержание этих изображений долгое время не привлекало исследователей по ряду вполне объективных причин: главная тема музея, разместившегося в усадьбе, была далека от мифологии, во всяком случае, греческой.
Даже в специальной литературе при описании усадебного дома сухо отмечалось, что «в
обработку фасадов введены лепные барельефы на темы греческой мифологии». [2: 164]
Думается, что эти изображения достойны более внимательного изучения, потому,
что, на наш взгляд, они имеют целью не только декорировать фасады, разнообразить
гладкое полотно стен, но и несут вполне определенный знаковый смысл, заложенный
владелицей усадьбы и архитектором.
Итак, барельефы украшают западную, северную и восточную стены Большого усадебного дома. На западной стене они двумя длинными лентами располагаются на уровне капителей колонного портика. Содержание этих изображений – жертвоприношение
Амуру и поклонение герме Диониса – Вакха. Первая композиция отличается спокойным
неторопливым ритмом, её центральным событием является возлияние елея на жертвенник и украшение статуи Амура цветами. Второй рельеф более динамичный. В центре
композиции герма Диониса, возле которой в хороводе кружатся девушки. В обоих рельефах присутствует изображение крылатых божков (амуры, путти), фигуры девушек,
приносящих жертвы и исполняющих священные обряды. Указанные образы связывают
оба рельефа по смыслу. Один воспринимается как продолжение другого.
Судя по круговой (замкнутой) композиции, её имеют оба рельефа, а также по непринужденным и изящно вылепленным фигурам барельефы имеют прообраз в виде
античной или классицистической вазы. Некоторые персонажи рельефов почти хрестоматийны: танцующие девушки, флейтистки, фигурки амуров. Высота и длина этих композиций, расположение фигур в углубленном поле, размещение рельефов на типичном
классицистическом фасаде, характерном для городских и загородных усадеб, свидетельствуют о стремлении архитектора в мельчайших подробностях имитировать внешний
вид усадебного дома рубежа XVIII – XIX веков.
Изображения на восточной и северной стене иные и по композиционному и по
стилевому решению и художественно-техническому выполнению. Здесь три сюжетных
рельефа, а также великолепно выполненный оконный портал и композиция из трех венков над окном Зимнего сада. Сюжетные композиции паркового и бокового фасадов отличаются от композиций парадного фасада большей величиной фигур и небольшим их
количеством на каждом рельефе, меньшим вниманием к проработке деталей и большей
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статичностью персонажей, отсутствием у них античных или классицистических прототипов. Эти изображения стилистически очень близки рельефам, которые украшают
особняк Шехтеля на Большой Садовой. И в Москве и в Горках используется принцип
симметрии при разработке композиционной схемы, фигуры полностью занимают поле
рельефа, упираясь головами в верхнюю границу, поле рельефа более заглублено. Простота и лаконичность этих композиций гармонируют со строгой простотой паркового
фасада, оформленного тосканскими колонами.
На восточном фасаде изображены сцена венчания воина лавровым венком и сцена музицирования на лире, на северной стене – сцена отъезда двух колесниц. Первый
рельеф, представляющий сцену венчания лавровым венком, самый динамичный среди
этой группы рельефов. Динамику придают стремительное движение воина, мощное усилие возницы, сдерживающего колесницу, развивающиеся плащи, взметнувшаяся вверх
рука женщины. Рельеф с играющим на лире музыкантом напротив, спокоен и поэтичен,
в нем есть лишь порыв вдохновения, духа, но не действия. Последний рельеф исполнен
статики и печали. Он изображает две колесницы, на одной понуро стоит женщина, на
другую всходит воин в боевом вооружении.
На первый взгляд понять и объяснить эти сюжеты просто, достаточно обратиться
к античным сюжетам и найти аналоги. Сюжеты западного фасада атрибутируются, как
уже отмечено выше, довольно просто. Это сцены жертвоприношения и вакханалии, это
определение может быть сделано по участвующим в сценах персонажам и действиям,
которые они производят. Сюжеты, использованные для рельефов восточного и северного
фасада, не столь очевидны. Можно предположить, что музыкант кифаред – это Орфей,
а сцена с двумя колесницами, может быть условно названа сценой похищения Елены.
Прямых аналогий для сцены прославления воина найти не удалось. Но столь условная
приближенность этих сюжетов к античным мифам, на наш взгляд объясняется тем, что
эти рельефы содержат иную смысловую программу, поэтому персонажи рельефов не
вполне совпадают со своими мифологическими прообразами. Это лишь внешняя аллегорическая оболочка, скрывающая иной не мифологический сюжет.
Чтобы понять скрытый смысл этих изображений обратимся к жизненным коллизиям последней владелицы усадьбы. Оставшись вдовой после самоубийства мужа, Зинаида Морозова замыкается в семье, обращается за душевным успокоением к религии. По
словам близкой ей тогда О. Л. Книппер – Чеховой, она совершает поездку на богомолье
в Киев, живет очень уединенно. Однако, непродолжительное время спустя, с новой силой вспыхивает роман Зинаиды Морозовой с ее старинным поклонником – генералом
Анатолием Анатолиевичем Рейнботом, занимавшем в то время должность московского
градоначальника. Уже летом 1907 г. близкие друзья получают карточку, уведомляющую
о бракосочетании А.А. Рейнбота и З.Г. Морозовой.
Еще через два года Зинаида Рейнбот покупает имение Горки Подольского уезда Сухановской волости и начинает воплощать свою давнюю мечту, высказанную ею однажды
в беседе с С.Ю. Витте: «Я вот жалею, что у меня не было предков, из-за старинного имения и старых портретов, которые я страшно люблю. Я никогда не жила в таких имениях,
только знала о них по литературе, но мне кажется, что моя «душа» когда-то там жила».
[3: 286] Выйдя замуж за генерала Рейнбота она получила дворянство, а купив Горки начала создавать свое родовое гнездо.
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Если нет собственных родовых портретов, их с успехом могут заменить аллегорические изображения. Морозова и Шехтель творят новейшую мифологию «московской дворянки» Зинаиды Григорьевны Морозовой-Рейнбот. И здесь как нельзя лучше подойдут
иносказания и аллюзии из античной мифологии. Это творческая фантазия на античную
тему, высказанная пластическим языком скульптуры.
Все барельефные изображения связаны между собой и представляют художественносимволическое изложение конкретных жизненных событий. Думается, что началом этого рассказа служит левый барельеф восточного фасада. Движение рассказа идет вслед
за движением солнца (посолонь, как говорили древние). Косвенно на это указывает изображение бараньей головы на колеснице вернувшегося воина, венчаемого лавровым венком. Баран священное животное, символ Аполлона, бога света, в поздней традиции, отождествленного с богом солнца. Движение колесницы как бы подталкивает нас к движению именно в этом направлении. Скорее всего, этот барельеф символическое изложение
военной карьеры нового мужа и хозяина имения – А.А. Рейнбота. Он был потомственным военным, быстро сделал карьеру, служил в Финляндии, Казани, дослужился до чина
генерала свиты Его Императорского Величества, исполнял должность градоначальника
Москвы. На момент создания барельефов в его жизни наступили трудные времена, он
был обвинен в казнокрадстве и взяточничестве, по го делу работала сенатская комиссия.
Супруга много средств потратила на его реабилитацию. Рейнбот был прощен монархом,
но не обществом. Барельеф, изображающий воина героя, мог вполне выполнять функцию оправдания и моральной поддержки проворовавшемуся генералу. Ведь венчающая
его венком женщина не только награждает героя, но и сама является ему наградой.
Следующий барельеф, уже упомянутый «кифаред», продолжает рассказ о достоинствах Анатолия Анатолиевича Рейнбота. По словам современников, он знал толк в музыке, в Горках много музицировал и мало интересовался хозяйством. Отсутствие интереса к хозяйственным делам можно объяснить тем, что фактической владелицей усадьбы
была Зинаида Григорьевна, обладавшая большей, чем ее новый муж, деловой хваткой.
Память же о любви барина к музыке сохранили даже местные мужики, уже после революции 1917 года, вспоминавшие о музыкальных занятиях Рейнбота. Они называли его
«Рейнборгом» и утверждали, что барин «все больше музыкой увлекался, да в надзорные
трубы смотрел».[4]
Связь между тремя барельефами восточной и северной стены не очевидна, но ее
можно усмотреть в фигуре женщины, которая на первом держит лавровый венок, на
другом мечтательно слушает вдохновенного «кифареда», а на последнем задумчиво и
нерешительно вступает на одну из колесниц. Этот женский персонаж может быть интерпретирован как образ самой владелицы усадьбы. Сюжеты эти рассказывают о важнейших перипетиях её жизни: увлечении генералом, музыкальных досугах, печальных
обстоятельствах последнего замужества. Некоторая понурость ее фигуры и грусть на
рельефе северной стены призваны напоминать о тех печальных обстоятельствах, в которых возобновились отношения Рейнбота и Морозовой. Этот рельеф самый минорный в
скульптурном цикле, он выполняет роль кульминации, после которого наступает желанный радостный финал. Потому, что завершение, рассказанной на стенах Большого дома
истории светло и радостно.
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Мажорно звучат барельефы западной стены. Исходя из предложенной интерпретации предыдущих рельефов, скульптурные фризы западной стены следует рассматривать не как вакханалию, это скорее изображение тех торжеств и празднеств, которые
чета Рейнботов собиралась давать и давала в усадебном доме. Это главная идея жизни
в Горках – жизнь в любви и в радости. Это своеобразное заклинание гения этого места,
стремление превратить усадьбу в дом, где всегда будет жить любовь и семейный лад.
Мифологические мотивы в данном случае, лишь прикрывали, наполняя внешней символикой, зашифрованную и понятную далеко не всем семейную историю. Не случайно,
что для размещения сугубо личной части этой истории был выбран интимный, парковый
восточный фасад, а более абстрактные сцены, размещены на западном, парадном.
Нельзя не сказать, в подтверждение данной гипотезы, что иносказательное изложение интимных событий из жизни творческой элиты рубежа XIX – XX столетий было
широко известно. Этот прием имел место в литературе, поэзии, живописи того времени.
Как не вспомнить средневеково-мистическую коллизию брюсовского «Огненного Ангела», в основе которой лежали реальные сложные и запутанные отношения В. Брюсова,
Н. Петровской и А. Белого. Можно вспомнить и картины «прерафаэлитов», в которых за
мифологическими, евангельскими или ренессансными образами угадывались конкретные люди и ситуации.
Предполагаемый автор реконструкции горкинской усадьбы – Шехтель также нередко использовал этот прием. Рельефы, украшающие фасады его дома на Большой Садовой также имеют аллегорический смысл. На большом рельефе (по художественному
выполнению напоминающем горкинские фризы) изображено пять персонажей. В центре
композиции стоит Афина Паллада, справа и слева от неё два жертвенника к которым с
жертвоприношениями идут юноши и девушка. В руках юношей палитра, модели скульптуры и храма, в руках девушки – кифара. Персонажи неоднозначны, они олицетворяют
собой изящные искусства, вместе с тем это символическое изображение разнообразных
способностей и занятий самого Шехтеля, и, вероятно, это увлечения и профессии людей,
которые бывали гостями этого дома. Такая многозначность, смысловая многосложность
характерна для образной культуры неоклассицизма. Думается, что просвещенная и богатая Зинаида Морозова могла использовать эти приемы и опыт неоклассицизма, создавая
свой новый дом, свое родовое гнездо, свою историю.
Но, центральный, на наш взгляд, пластический образ, олицетворяющий собой главную идею художественного замысла, был помещен в интерьере Большого дома. Местом
его размещения стала граница между представительской и личной частью дома. Это небольшой рельеф, расположенный над порталом двери, ведущей в личные комнаты хозяев. Он расположен, так, что видеть его можно, лишь выходя из этих комнат. По уровню
художественного исполнения он представляется самым совершенным из всех имеющихся в Горках рельефов. Сюжет чрезвычайно прост: перед горящим очагом-жертвенником
сидят два сатира. Они ведут неспешную беседу, один из них задумчиво смотрит на
огонь, обхватив руками согнутые в коленях мохнатые ноги, второй протягивает руку к
огню, он, то ли подкладывает в него ветки, не давая угаснуть, то ли клянется священным
пламенем. Этот рельеф удивительно поэтичен. Замечательно точно передана фактура.
Пластичны и непринужденны позы сатиров.
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Думается, что и этот сюжет многозначен. Он образ домашнего очага и уюта, к которому
стремится каждый человек, он душа усадебного дома, он лицо своего стиля, преклоняющегося перед образами античности. Этот образ является логическим завершения скульптурного повествования, рассказанного скульптурными фризами на фасадах Большого дома.
В завершении следует отметить, что русский неоклассицизм и его лучшие представители широко использовали пластические образы при декорировании интерьеров и экстерьеров зданий. Включение античных сюжетов и образов в систему неоклассической архитектуры несет многосложную смысловую и художественную нагрузку. Это не только дань
модному увлечению античностью и русским классицизмом. С помощью скульптурных образов, удается по-новому решить проблему архитектурно-художественного убранства усадебного или городского дома, придать нарядность и торжественность фасадам, нарушить
их монотонность. Кроме того, декорирование фасадов не являлось слепым копированием
образцов архитектуры классицизма. Это творческое развитие известных принципов.
В качестве сюжетной базы архитекторы неоклассицизма используют мифологии
античной Греции и Рима. Образцами при выборе сюжетов и размещения рельефных
композиций становятся постройки русского классицизма первой трети XIX������������
���������������
века. Главным отличием в скульптурных композициях русского классицизма и неоклассицизма
может быть названо более свободное использование в начале ХХ века античных сюжетов, наполнение их аллегориями и иносказаниями, не связанными с мифологией, а
также снижение пафоса повествования, присущего классицизму. Вместе с тем, классицизм и неоклассицизм зачастую одинаково использовали мифологические сюжеты и
образы. И там и там эти образы интерпретировались иносказательно, очень редко, где
они понимались и использовались буквально.
Для архитекторов неоклассицизма мифология была лишь поводом для создания
новых мифов, творимых как самими архитекторами, так и их заказчиками. Мифологические образы использовались как аллегории, как покров, под которым скрываются события понятные лишь избранным. Ярким примером такого неоклассического подхода
к интерпретации античных мифов является подмосковная усадьба З. Морозовой Горки.
Здесь наблюдается новый подход к выстраиванию сюжетной линии скульптурных рельефов. Это не простое иллюстрирование древнегреческих мифов, или копирование
античных рельефов. Перед нами пример самостоятельного мифотворчества. Используя мифологические образы и различную символику архитектор, думается, совместно
с владелицей дома, творит мифологическую историю конкретной семьи. С помощью
пластических образов в усадьбе удается создать некий идеальный мир, населенный
возвышенными образами конкретных людей и аллегориями. С помощью античных
образов и сюжетов создается особая атмосфера единения и слияния с окружающим
миром. Возникает иллюзия прекрасного мира, в котором царит гармония, семейное
счастье, где поклоняются красоте и искусствам.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПРАВА И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный.
Новый Завет, Послание Иакова, 3:2.
Данная статья посвящена проблеме взаимосвязи права и речевой культуры. В статье пишется, что право может успешно функционировать только на основе культурных традиций. Если право отрывается от культурных традиций, то оно превращается
в формальность.
Ключевые слова: право, культура речи, культура.
This article is devoted to the problem of correlation between the law and culture of speech.
The article notes that the law may function only on the basis of cultural tradition, the low truns
into formality.
Key words: law, speech’s culture, culture.
Вопрос соотношения речи и культуры человека никогда не уходил из поля зрения
государства, которое посредством позитивного права регулировало не только правовую жизнь граждан, но и такой немаловажный социальный аспект, как речевые нормы. По существу данное регулирование более всего заключалось в довольно-таки
жёстком ограничении такого крайне нелицеприятного явления в общественной и
частной жизни, как употребление в речи граждан непристойных, неприличных выражений, сводилось к упорядочиванию, налаживанию языковой культуры, к запрету
на использование нецензурной лексики. Действительно, государство, отличающееся индифферентностью по отношению к уровню культуры своего народа, его ценностным приоритетам, как правило, обречено на неизбежную деградацию и гибель.
Задача позитивного права состоит в наиболее полном, рациональном разрешении
назревших проблем как общегосударственного, так и социального, человеческого
плана. Последние, прежде всего, предполагают принятие со стороны государства соответствующих действенных мер, связанных с основным назначением государства, а
именно: содействие духовному росту человека, максимально полному утверждению
в нём высших духовных качеств. В данном случае уместно будет привести цитату из
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором красной нитью
© Панищев А.Л., 2009
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проходит идея необходимости духовного совершенствования человека: «Царство небесное, разумеется, не от мира сего, а в небе, но в него входят не иначе как через
церковь, которая основана и установлена на земле», – утверждает герой романа Ф.М.
Достоевского [2, с. 72]. Вместе с тем отмечу то, что духовный рост человека в значительной степени зависит также и от качества используемой лексики, от языковой
культуры граждан, т. е. от владения речью. Умение говорить цивилизованно, излагать
свои мысли правильно, имея при этом подсознательное чувство, внутреннее чутьё,
которое как бы служит толчком для потребности человека следовать соответствующим правилам морали, – всё это, без сомнения, серьёзный показатель культурного
роста, состояния общества в целом. Необходимо подчеркнуть, что речь органично
связана с мышлением человека, суть которого сводится к тому, что содержание сознания приобретает понятийную форму. Именно от качества используемых понятий
зависит направленность работы сознания и общее развитие индивида. Существуют
и такие пошлые, грязные, подчас двусмысленные понятия, которые по сути служат
тому негативному, когда индивид во многом утрачивает человеческое достоинство,
человеческую природу. В данном случае подразумевается, прежде всего, матерная
ругань, ибо при этом речевом проявлении не может идти и речи о высоком уровне человеческого развития, а само слово культура при таких обстоятельствах приобретает
сомнительный, весьма проблематичный характер.
Борьба государства и культуры с циничным, пошлым отношением к действительности – со сквернословием, всегда была непреложной, непременной обязанностью
цивилизации. Причём эта обязанность связана не просто с определённым этикетом,
а с нешуточным вопросом выживания человечества как в духовном, так и в биологическом смысле. К слову сказать, сквернословие, с медицинской точки зрения, провоцирует ряд заболеваний. В рамках волновой генетики (представляемой в России
такими учёными, как П.П. Гаряев, Г.Г. Тертышный, Е.А. Леонова, А.В. Мологин),
на основе научных экспериментов сделано заключение, согласно которому матерные
слова разрушают структуру ДНК, ускоряют процессы старения, создают предпосылки к появлению генетических заболеваний и к мутациям в организме.
В принципе эти прописные истины касательно тесной взаимосвязи культуры речи
с состоянием здоровья – как духовного, так и физического – были осмыслены ещё
на Древней Руси, где среди народа бытовало широко распространённое суждение:
если мужчина употребляет матерную брань, то он, как продолжатель рода, осквернён, а поэтому не может дать полноценного потомства. Что же касалось женщины, то
считалось, что матерная ругань с её уст оскверняет не только её саму и её будущего
ребёнка, но и всякого, кто её слышит вообще. В языческой Руси употребление матов
было строго регламентировано различными культами. Мат использовался как своего
рода заклинание, причём в определённый короткий период времени. В повседневной
культуре дохристианского мира, хотя мат и имел место, но всё же считалось, что он
оскорбителен для матери-земли и приемлем лишь для чернокнижников, служителей
кривды.
Здесь надо признать то, что в целом сквернословие – это наследие языческой культуры.
Оно преимущественно коренится в фаллических культах Древнего Востока, в ритуальном
разврате в честь таких языческих божеств, как Ваал, Астарта. Культы древнего Вавилона,
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земли Ханаанской, где довольно часто практиковались такие обрядовые действа, как
культовое блудодеяние, принесение в жертву младенцев – дали соответствующую терминологию ритуальных заклинаний, легших в основу матерной брани. Фактически
все маты обозначают гениталии или совокупление, то есть связаны с той областью,
которая принципиально важна для формирования человека как личности. Произнося
нецензурные слова, человек (пусть даже невольно) призывает себе на помощь бесовские силы, при этом не опасаясь своего участия в чём-то порочно тёмном, связанном
со злым началом. Примечательно, что мат в языческой культуре на Руси являлся позорным оскорблением богини-матери и биологической матери того, кто прибегает к
матерной ругани. Такое же восприятие мата было не только в древнерусской культуре,
но и в культурах иных народов. В России и в западноевропейских странах даже чертыханье рассматривалось как серьёзный грех. Так, Жанна д’Арк, возглавив французскую
армию, прежде всего, запретила солдатам чертыхаться, то есть браниться, поминая
чёрта. Известный корсар Френсис Дрейк, возглавив экспедицию против испанских колоний, первым делом строго запретил своим матросам сквернословить и, что особенно
примечательно, добился-таки соблюдения наложенного запрета [1, с. 57].
В православной культуре матерные слова рассматривались как хула против Бога,
Богородицы, оскорбление своей матери и призыв к сатане, поэтому очень жёстко
пресекались. Анализ текстов берестяных грамот показывает, что на Руси задолго до
монголо-татарского нашествия некоторые маты использовались в значении имён злых
демонов, как правило, связанных с блудными грехами. На Руси в ��������������������
XVII����������������
веке, чтобы избежать слишком суровых самосудов над матерящимися, царским указом было введено
наказание для них розгами. В принципе вплоть до времён правления Петра I известны
случаи применения смертной казни за матерную брань.
В современной России также предусматривается административная ответственность
за нецензурную брань, что зафиксировано в ст. 130 УК РФ и в главе 20 «Кодекса РФ об
административных правонарушениях». Однако на практике наблюдается весьма широкое распространение сквернословия, причём такое непристойное языковое проявление
находит место у граждан разных возрастных групп, начиная с детей, то есть с представителей будущих поколений, и заканчивая людьми пенсионного возраста. Иными словами,
все вышеназванные законы в действительности почти не работают, происходит отрыв
культурной традиции от правовых норм. Более того, на многих телевизионных каналах
нередко можно услышать нецензурную лексику, то есть, по сути дела, с голубых экранов
в народ вольно или невольно внедряются примеры наглого, неподобающего поведения,
лишённого чувства стыда, противоречащего общественной морали. Достаточно вспомнить шоу-передачу «Ты не поверишь» на телевизионном канале НТВ, когда скабрезные
слова, в эфире заглушаемые специальным звуком, в конечном счёте преследуют определённую цель: создание широкой известности кому-нибудь или чему-нибудь, при этом
невзирая на характер способов, средств для достижения поставленной задачи. Здесь
вполне уместно обратиться к далёкому прошлому нашей страны: например, к периоду
царствования Великого государя Алексея Михайловича, когда, по его повелению, виновному в матерной брани вырывали язык. Если же обратить внимание на жизнь народа
при правлении императора Петра I, то можно найти примеры, служащие веским доказательством того, что сквернословов, согласно царскому указу, нещадно секли розгами
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(зафиксированы случаи применения и смертной казни к матерящимся). При Николае I
солдата, уличённого в употреблении матерного слова, пропускали сквозь строй в 50 палок. Разумеется, сейчас власти не прибегают к подобным жестоким мерам, однако факт
вседозволенности и безнаказанности за совершение преступления, которое в религиозном сознании выглядит более тяжким, чем убийство, и по нормам Библии трижды карается смертью (за богохульство – Левит 24 : 16; за сатанизм – Исход 22 : 20, Второзаконие
17 : 3-5; за оскорбление матери – Исход 21 : 17; Левит 20 : 9).
В связи с неутешительной ситуацией в области речевой культуры хотелось бы указать на факт утраты связи между культурой и законодательством. Между тем, если позитивное право теряет связь с культурной традицией, то оно превращается в фикцию, в
мёртвый механизм, работающий лишь по произволу конкретных лиц. Любой закон не
может быть самодостаточным, существующим сам по себе, безотносительно культурных, религиозных норм; он может быть эффективным, если большинство граждан готовы его соблюдать независимо от степени государственного принуждения к выполнению
закона. Стало быть, для решения проблемы культуры речи важно ориентироваться на
культурные традиции. Исторически сложилось так, что российская и европейские культурные традиции в основном ориентированы на нормы Библии. К. Ясперс пишет: «Христианская церковь оказалась способной соединить даже самое противоречивое, вобрать
в себя все идеалы, считавшиеся до той поры наиболее высокими, и надёжно хранить их
в виде нерушимой традиции» [3. 82]. Соответственно, вопрос религиозного воспитания
нации, разумной взаимосвязи церковного и государственного права должен получить более широкое обсуждение на уровне государственной власти.
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The article represents the contemporary concepts of speech perception, and describes
the psycholinguistic experiment, giving the notion of some features of the communicator as a
listener perceives them.
Key words: prosody, tone pitch, intensity, duration, phoneme.
В последние годы внимание лингвистов все больше привлекают проблемы коммуникации. Это объясняется не только тем, что интенсивное развитие лингвистики дает
возможность рассмотреть феномен речевого восприятия в ином ракурсе и выявить те его
стороны, которые еще недавно были за гранью познаваемого.
Нельзя не согласиться с тем, что адекватное понимание речевых произведений является неотъемлемым условием успешного речевого общения. Исходя из уровней организации
языковой личности – вербально-семантического и лингвокогнитивного (тезаурусного), понять какую-нибудь фразу или текст означает пропустить ее через свой тезаурус, соотнести
со своими знаниями и найти соответствующее ее содержанию место в картине мира.
Однако, несмотря на то, что проблема понимания речи стоит в центре внимания многих исследований, здесь все еще остается много вопросов, ждущих своего решения.
Проблемой чрезвычайной сложности является расшифровка механизмов, обеспечивающих восприятие речевых сигналов. И эта сложность связана прежде всего с тем, что
среди всех представителей животного мира никто, кроме человека, такой способностью
не обладает. А отсюда следует, что мы не располагаем какими-либо аналогами среди экспериментальных животных, не имеем адекватных биологических моделей.
При восприятии речи левое, доминантное, полушарие обобщает по полезным признакам спектра акустические характеристики речевых сигналов, преобразуя их в фонемные категории, и производит обработку речевых сигналов по статистическим законам
языка. Правое полушарие осуществляет обобщение акустических речевых сигналов по
абсолютной частоте основного тона и ее изменениям во времени, что обеспечивает опознание интонационных и голосовых индивидуальных характеристик речи.
Согласно исследованиям в нейролингвистике, правое полушарие мозга характеризуется следующими особенностями: оно тесно связано с чувственной информацией,
непроизвольным запоминанием, эмоциональными подсознательными процессами, с порождением целей; оно перерабатывает сигналы, получаемые человеком от собственного
тела, в большинстве неосознаваемые, не чувствительно к логическим противоречиям
[Гохлернер, Ждан, 1983].
Процесс восприятия осуществляется при взаимодействии таких трех психофизиологических феноменов, как внимание, память и распознавание образов. Однако не все
психологи придерживаются единого мнения в отношении их удельного веса и места в
иерархии составных частей упомянутого процесса.
Феномену внимания, который до недавнего времени не был в поле зрения исследователей, так как относился ими к субъективной категории, придается теперь большое значение. Некоторые психологи отождествляют внимание с распознаванием образов, другие
склонны рассматривать внимание как катализатор, способствующий их распознаванию.
Третьи представляют внимание как начальный этап, который необходим для попадания
звуков в память и для дальнейшего их распознавания.
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Существуют различные виды внимания. Н.Ф.Добрынин писал о трех видах внимания: «непроизвольном, когда нет сознания цели деятельности и нет волевых усилий для
включения в нее и поддержания ее; произвольном, когда имеется сознательно поставленная цель и есть волевые усилия для вызывания и сохранения внимания на выполнении
деятельности, необходимой для нее, и, наконец, послепроизвольном, когда цель остается; следовательно, оно вызвано преднамеренно, но уже не требуется усилий или, по
крайней мере, заметных усилий для поддержания такого внимания» [Добрынин, 1962].
Наблюдается расхождение во мнениях относительно того, сколько и какие виды памяти участвуют в восприятии речи. Большинство психологов признает существование
нескольких уровней памяти, различающихся по тому, как долго на каждом из них может
сохраняться информация. Первому уровню соответствует сенсорный тип памяти. Ее
системы удерживают данные, воспринимаемые органами чувств на уровне рецепторов,
0,1– 0,5 секунды. Второй уровень – это кратковременная память, в которой хранятся
данные около 20 секунд; третий уровень – долговременная память – обеспечивает длительное хранение информации.
Некоторые исследователи придерживаются того мнения, что при восприятии речи
вербальные сигналы, принятые вначале сенсорным уровнем (слуховой памятью) переходят затем и удерживаются в реверберирующих цепях кратковременной памяти до их
идентификации. Слуховая память является предкатегориальной памятью, т.е. предшествующей распознаванию образов, в то время как кратковременная и долговременная
память представляют собой категориальные виды памяти, участвуют в распознавании
образов [Кулиш, 1984].
В отношении третьего феномена, участвующего в восприятии речи – распознавания
образов – также существует две гипотезы: эталонная и концепция признаков.
Работы многих исследователей разрушили представление о пофонемном восприятии
речи. Есть все основания считать, что в процессах смыслового восприятия речи в качестве эталонов выступает звуковой облик слова.
В соответствии с эталонной концепцией восприятия звуков можно рассматривать как
процесс, отражающий отождествление с эталонами перцептивной базы. Восприятие звучания «нового» высказывания опирается на узнавание ранее воспринятых (отождествленных
в памяти) его частей. В процессе восприятия под один и тот же эталон могут подводиться
заведомо разные звуки. Это говорит, вероятно, о том, что эталон представляет собой своеобразную зону, допускающую отклонения в определенных пределах.
«Набор эталонов перцептивной базы языка включает в себя эталон, на основании
сличения с которыми воспринимается (устанавливается, узнается) звучание текста»
[Джапаридзе, 1985]. Несомненно, что восприятие единиц речи варьирует от диалекта
к диалекту, от социолекта к социолекту и индивидуально. Можно сказать, что индивидуальная перцептивная база тем более совершенна, чем более пригодна для речевой
коммуникации на соответствующем диалекте/социолекте, чем ближе она находится к
перцептивной базе соответствующего языкового коллектива.
Концепция признаков имеет те преимущества перед эталонной теорией, что при помощи значительно меньшего набора признаков, чем число эталонов определенной категории, описанию поддается гораздо большее количество образов [Кулиш, 1984].
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Помимо гипотезы распознавания образов как основного этапа в процессе восприятия имеется несколько общих теорий восприятия речи, среди которых выделяются три
основные: сенсорная, артикуляционная и анализ через синтез.
Подробный критический обзор указанных теорий дан в трудах А.А. Леонтьева,
который справедливо считает, что первые две модели слишком упрощают процесс восприятия.
Наиболее адекватной из вышеназванных теорий является модель восприятия анализ
через синтез. Кратко ее можно сформулировать так: чтобы воспринять высказывание
нужно построить ее синтаксическую модель, полностью или частично соответствующую той модели, которая используется нами в порождении речи. «Механизм понимания
в своей основе не различается с механизмом планирования высказывания при его продуцировании» [Halle, Stevens, 1964].
А.А.Леонтьев в целом представляет процедуру распознавания слышимой речи человеком примерно следующим образом: поступающие друг за другом звуки речи записываются в памяти как наборы их характеристик по признакам; гласные записываются
с маркерами, обозначающими степень их ударности. После восприятия ударного слога
намечается условная граница слова и ищется в словаре подходящей лексической единицы. Если решение принимается, тем самым отмечаются границы отрезка, включенного в
слово, и сокращается словарь последующих выборов.
По мнению А.А.Леонтьева, проблемы восприятия речи изучались в советской науке
дольше и более успешно, нежели проблемы ее порождения [Леонтьев, 1967]. Мы не будем здесь излагать содержание всех этих работ, ограничившись тем, что укажем на наиболее существенные из них.
Во-первых, восприятие фонем изучалось в связи с вопросами инженерной психологии. Собственно, известная работа Л.В.Щербы и В.К.Орфинской начинает именно этот
ряд исследований [Щерба, Орфинская, 1936].
Во-вторых, ряд работ посвящен восприятию ударения [Жинкин, 1958; Селезнева,
1957].
В-третьих, упомянем статью, принадлежащую А.Н. Леонтьеву и Ю.Б. Гиппенрейтер, посвященную экспериментальному исследованию восприятия слоговых тонов, т.е.
звуковысотных компонентов речи [Леонтьев, Гиппенрейтер, 1959]. Обнаружилось, что
механизмы такого восприятия те же, что механизмы музыкального слуха (у вьетнамцев,
язык которых имеет слоговые тоны, не наблюдается «звуковысотная глухота», характерная для европейцев).
При этом детально исследовались факторы, влияющие на опознание слов, а также механизмы смыслового восприятия высказывания [Зиндер, Штерн, 1972; Чистович, 1962].
Рядом авторов подробно анализировались особенности восприятия текстов различных
типов, проблема множественности восприятия при прочтении текстов, а также влияние доступности и понятности информации на ее запоминание [Шахнарович, 1987; Зимняя, 1985].
Несмотря на то, что большой пласт лингвистических работ посвящен исследованию
механизмов восприятия, все эти исследования не привели лингвистов к единому мнению
относительно составляющих этого процесса. Все это указывает на сложность поднимаемой
проблемы и подчеркивает значимость проведенных исследований. Сегодня, на наш взгляд,
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на основе результатов экспериментов можно с достаточно высокой степенью уверенности говорить о распределении функций мозговых полушарий в восприятии речи, этапах и
механизмах восприятия, а также психофизиологических феноменах, в них участвующих.
Проведенные в этом направлении исследования создают теоретическую базу и серьезные
предпосылки для разрешения более узких и частных проблем психолингвистики.
К таким проблемам относится восприятие различных сторон личности реципиентом
по ее речи. Необходимо отметить, что хотя работы по изучению процесса восприятия
охватили множество аспектов, за пределами внимания лингвистов осталось восприятие
одного коммуниканта другим по речи, а также факторы, определяющие это восприятия.
Восприятие просодии речи как одной из основных характеристик, по которой происходит расшифровка сведений о говорящем, а также выявление характеристик слушающего,
которые оказывают решающее влияние на процесс восприятия, также не подвергались
исследованию. Поэтому одной из проблем восприятия, требующих изучения, остается
исследование характера восприятия слушающим говорящего по интонации его речи.
Идентификация психических свойств личности посредством анализа просодических
параметров ее речи явилась предметом данного исследования. Для выявления возможности идентификации психических свойств личности реципиентом по ее просодическим
параметрам, а также соотношений психических признаков личности с просодическими
признаками ее речи было проведено экспериментальное исследование.
Отбор экспериментального материала был обусловлен целями и задачами исследования: изучения просодии речи как индикатора психических свойств индивида. Осознавая,
что в речи содержательная и просодическая стороны взаимосвязаны, для проверки чистоты
выводов нами был организован эксперимент с «белым шумом». Экспериментальный материал прослушивался при посторонних шумах, которые заглушали слова, и таким образом,
лишали аудиторов возможности опираться на содержательную сторону речевых образцов.
Проведенный эксперимент позволил утверждать, что психические свойства испытуемых
были определены слушателями на основании просодии их речи.
При проведении аудитивного анализа мы опирались на положения, разработанные
П.Леоном [Leon, 1993]. Для получения достоверных данных каждая группа аудиторов
состояла из 5-8 человек, общее количество аудиторов составило 36 человек.
В качестве аудиторов были привлечены психологи, лингвисты и наивные носители
языка, что позволило дифференцировать группы информантов по степени лингвистической и психологической компетенции. Несколько групп аудиторов были выделены по возрастным категориям: молодого (15-25 лет), среднего (35-45) и пожилого (55-65) возраста.
Задачи аудиторов включали идентификацию психических свойств испытуемых и
просодических характеристик их речи. При идентификации психических свойств личности группа аудиторов, состоящая из психологов, являлась контрольной. Анализ фонетических параметров речи проводился аудиторами-фонетистами.
Аудитивный анализ включал несколько этапов. Перед каждым этапом аудитивного
анализа аудиторам предъявлялись записи речевых образцов анализируемого диктора. На
всех этапах анализа предоставлялись возможные варианты ответов. При затруднении в
оценке какого-либо параметра аудиторы либо не отмечали предложенные ответы, либо
дополняли их собственными вариантами.
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На первом этапе от аудиторов требовалось оценить такие психические параметры
личности как отношение к внешнему миру (экстраверт, интроверт), темп мышления,
темперамент, общие свойства характера, а также эмоциональное состояние говорящего
во время беседы. На этом этапе проверялась возможность дифференцировать психологические типы личности исходя из ее речевых параметров.
Второй этап заключался в определении аудиторами-фонетистами фонетических
характеристик речи: ее принадлежности к норме, ее темпа, частотности употребления ускорений и замедлений, плотности ударений и степени их выделенности, средств
экспрессивности, преобладающих направлений тона, адекватности соотношения лексики и грамматики с просодией.
Задача акустического анализа заключалась в исследовании просодических параметров речи на акустическом уровне. Анализ акустических характеристик проводился в
основном по следующим частотным, динамическим и темпоральным признакам.
По параметру ч.о.т.(частота основного тона): максимальный и минимальный уровень
ч.о.т. и их локализация во фразе, диапазон и контур ч.о.т., интервал ч.о.т. первого ударного и ядерного слогов; выделенность ядерного слога по ч.о.т. (интервал предъядерного и
ядерного слогов, и ядерного и заядерного).
По параметру интенсивности: максимальный и минимальный уровень интенсивности во фразы, диапазон; выделенность ядерного слога по интенсивности (интервал
предъядерного и ядерного слогов, и ядерного и заядерного).
По длительности: среднеслоговая длительность, частотность ускорений и замедлений, выделенность ядерного слога по длительности: отношение длительностей слогов
ядерного к предъядерному и заядерному
По ритмической структуре: дистрибуция ритмогрупп в фоноабзаце фраз, отношение
длительностей ударных к неударным слогам в фоноабзаце.
Описанное построение эксперимента позволило выявить соотношение психических
свойств личности и свойственных им просодических параметров, а также определить
возможности идентификации слушателем психических свойств говорящего по просодии
его речи.
Проведенный аудитивный и акустический анализ выявили наличие соотношения
психических параметров индивида с интонационными. Исходя из его данных, можно
говорить о типологии речи, которая подсознательно существует в каждом слушателе и
которую он соотносит с психическими типами. Восприятие коммуникантом просодических характеристик говорящего происходит как расшифровывание реципиентом на неосознанном уровне сведений о говорящем.
Слушатель способен идентифицировать психические признаки личности при прослушивании речевых образцов. Аудитивный анализ подтвердил способность аудиторов определять психические признаки с различной степенью корректности. Степень
корректности определения психических свойств коммуникантов детерминирована
двумя факторами: с одной стороны, насколько она проявляется одним коммуникантом
и не ограничивается рамками жанра, с другой стороны, возрастными, социальными,
профессиональными параметрами другого коммуниканта, его чувствительностью и восприимчивостью к психическим характеристикам собеседника.
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Психические свойства личности оценивались информантами с различной долей корректности. Наиболее сложноидентифицируемыми психическими признаками по просодическим параметрам речи являются отношение личности к внешнему миру и темперамент,
а эмоциональное состояние и свойства характера – наиболее легко определяемыми.
Наличие устойчивых тенденций в просодических моделях речи личности дает основание рассматривать их в качестве языковых средств, участвующих в экспликации ее психической структуры. Изменения одного из этих параметров влекут за собой просодические
модификации, так как они неотделимы от перечисленных свойств личности, хотя степень
соотнесенности психических свойств и просодических признаков может быть различна.
Психо-просодические корреляции не носят прямого характера соотношения одного из акустических признаков с психическим свойством личности. Правомерным представляется утверждение о наличии соотношения комбинации просодических признаков
с параметрами личности и ее состоянием.
Уровень психического напряжения определяет дистрибуцию максимального значения ч.о.т. в синтагме. Локализация максимального значения ч.о.т. на первом ударном
слоге является показателем психического напряжения, в то время как расположение максимального значения ч.о.т. на ядерном слоге свидетельствует об его отсутствии.
Слоговая выделенность посредством разнонаправленного действия интенсивности и
ч.о.т., а именно, увеличения значения интенсивности и уменьшения ч.о.т., характеризует
высокую степень уверенности диктора. Быстрый темп с узким диапазоном и сниженной
интенсивностью является коррелятом низкой степени уверенности.
Средний либо узкий диапазон ч.о.т., широкий диапазон интенсивности, высокая частотность нисходящих тонов и рубленый конец фразы, который достигается посредством нисходящего тона и короткого заударного слога, репрезентирует уверенность и
компетентность говорящего.
О типе мышления (быстрый/медленный) свидетельствует не только темп речи, но
и частотность его изменений. Медленный темп речи аудиторы не всегда связывают с
медленным типом мышления.
Такие тождественные признаки, как широкий диапазон ч.о.т., высокий уровень интенсивности, волнообразный контур ч.о.т., сложные импликативные тоны, многочисленное употребление паузации, изменчивость темпа, короткие синтагмы характерны как
для речи с признаками публичности, так и невротичной. Дифференцирующей в данных
случаях является сочетаемость перечисленных признаков с другими. Невротичная речь
имеет неадекватные изменения темпа, акцентуации, уровня ч.о.т., а также неадекватные
выделенность лексических единиц, паузацию и синтагматическое членение.
Разнонаправленность ч.о.т. и интенсивности в акцентной выделенности слогов (падение тона и увеличение интенсивности на ударных слогах), как уже упоминалось, коррелирует с психическим свойством уверенности. Наличие этого просодического явления
в речи индивидов, находящихся в психологическом кризисе, на фоне общей неустойчивости просодических параметров их речи, демонстрирующих невротичность, вызывает
замешательство в оценках аудиторов. Сочетание просодических признаков невротичности с одной стороны, и уверенности с другой, детерминирует противоположные оценки
психологического параметра степени уверенности личности.
151

Для числа наблюдений 30 и более вероятность попадания выборочного среднего значения измеряемого показателя в пятипроцентный доверительный интервал (отклонение
выборочного среднего от средней генеральной совокупности не превышает 5%) составляет, как правило, 0,95. Принимая во внимание это обстоятельство, с высокой степенью
уверенности можно утверждать, что полученные результаты являются достоверными.
Проведенное исследование убеждает нас в правомерности включения психических свойств личности в собственно лингвистический анализ. Исследование позволило
выявить соотнесенность просодии с психическими свойствами личности. Психологические характеристики личности, а также ее психические состояния отражаются в просодической структуре ее речи. Наблюдаются устойчивые корреляции комбинаций просодических признаков со свойствами личности.
Восприятие коммуникантом просодических характеристик говорящего происходит как «расшифровывание» сведений о нем реципиентом на неосознанном уровне.
Характер восприятия детерминирован личностными и социальными свойствами обоих коммуникантов. Идентификация психических параметров обусловлена социальнопрофессиональной принадлежностью реципиента, в значительной степени на успешность
идентификации влияет его принадлежность к возрастной категории. Несоответствие
просодических характеристик индивида с его психическими свойствами обусловлено,
как правило, ситуативными причинами. Просодия является тем параметром, на основании которого реципиент оценивает информацию и личность говорящего.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ ЯЗЫКОВ

Статтю присвячено проблемі міжкультурної комунікації з когнітивної точки зору
та взаємопроникнення мов; подано аналіз формування мовної особистості студента.
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взаємопроникнення мов.
The article deals with the problem of intercultural communication from the cognitive
point of view and language penetration. The analysis of the student’s language personality
is given in brief.
Keywords: intercultural communication, language personality, concept, language
penetration.
Постижение национальной картины мира, особенностей ментально- лингвального комплекса представителей иного культурного сообщества, приобщение студента к
определенной национальной культуре происходит через усвоение основных национально детерминированных культурных концептов и символов иной культуры. Основными
объектами когнитивного мышления обучаемого являются репрезентации, имеющие в
данном языковом коллективе статус национально-культурного эталона определенной
ситуации общения. Общение оказывается возможным только при наличии в сознании
каждого говорящего фреймов, сценариев и моделей ситуаций, т.е. когнитивных структур
культуры страны изучаемого языка.
Готовность воспринимать чужое не является естественным свойством человека. Взаимопонимание, основанное на признании чужих ценностей и уважении к ним, может
и должно быть целью воспитания. Психологический аспект взаимопонимания предполагает сотрудничество при условии того, что: а) предмет общения становится личностно значимым для коммуникантов (личностный контакт); б) проявляются отношения
эмпатии (эмоциональный контакт); в) оба коммуниканта снимают смысловые барьеры
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(смысловой контакт). Необходима главная предпосылка взаимопонимания, – присвоение знаний о культуре коммуникантов. Присвоенная культура подразумевается, как невидимая часть айсберга; коммуникантов объединяет не то, что они говорят, а то, о чем
умалчивают, хотя и знают: это их пресуппозиция. Без этого не будет принятия чужой
ментальности и национального характера. Ментальность может прерывать межкультурное общение, ибо «шум» в коммуникации связей может помешать установлению прямых
и обратных связей, расчленить коммуникативную цепь: посылающий информацию
– информация – получающий информацию. С ментальностью связана идея «языковой
картины мира». У человека существует «сетка представлений» – скелет картины мира.
Пересечение разных «сеток» дают ментальность. Картина мира составлена из концептов
и связей между ними, поэтому ее называют концептуальной картиной мира.
Концепты идеальны и кодируются в сознании единицами универсального предметного кода, в основе которых лежат индивидуальные чувственные образы, формирующиеся
на базе личного чувственного опыта человека. Концептуальные признаки выявляются
через семантику языка. Концепты репрезентируются словами, однако слово своим значением представляет лишь часть концепта, отсюда необходимость синонимии слова, потребность в текстах, совокупно раскрывающих содержание концепта. Концептосфера
национального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации. Особую трудность и
интерес представляет сопоставление вербальных концептов родного и иностранного
языков, занимающих главное место в этнической картине мира.
База знаний говорящего даёт возможность быть экономным, в случае её преимущественного совпадения со знаниями слушающего. Для успешности коммуникации имеет
значение схожесть менталитета, которая позволяет добиться минимальных изменений
информации в процессе общения. Когнитивная обработка информации, поступающей
к человеку при дискурсе, чтении, знакомстве с языковыми текстами, происходит как во
время понимания, так и в процессе порождения речи.
Процесс речепроизводства неразрывно связан с процессами происходящими в нашей
памяти, однако необходимо учитывать «фоновые знания», которые, представляют собой
обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, что является основой языкового общения. Как было отмечено выше, за языковым знаком скрывается мыслительный концепт. Языковой знак лишь соотносит разум человека с концептом. Человек живет в мире
своего концептуального сознания, понятийного мышления. Внутренняя картина мира
накладывается на внешнюю картину мира, благодаря чему становится возможным понимание. Такое понимание ограничено возможностями самого сознания, т.е. внутренней
картиной мира. Концептуализация – это когнитивный процесс, который происходит в
то время, когда слушающий или читающий, выходя за рамки эксплицитно выраженной
текстовой информации и учитывая соответствующий контекст, конструирует новую
ментальную семантическую и трансформированную грамматическую репрезентацию
информации, т.е. новые понятия концептуализируются на основе подобных концептов, уже существующих в мозгу человека. Студент, как языковая личность, приобщается к определенной национальной культуре через усвоение основных национально
-детерминированных культурных концептов и символов иной культуры.
В современные программы иностранных языков органично вводится компонент, направленный на формирование у студентов умений не только текстовосприятия, но и тек154

стообразования. Поскольку основной единицей общения является текст, то именно текст
выступает в качестве высшей единицы обучения. Текстоцентрический подход неразрывно связан с коммуникативно – деятельностным подходом в обучении языку.
Современные лингвисты концентрируют внимание на концептуальном анализе, имеющем целью выявление глубинных культурных коннотаций. Изучение ассоциативновербальных сетей полагает обращение к материалу живых языков. А что делать с латынью? Ответом будет обращение к внутренней форме слова как к продукту мыслительной
деятельности человека, сохраняющему формы перехода действительности в мышление.
От историков культуры всегда исходит призыв деконструировать, т.е. заново обдумать
словесный состав нашего знания. Изучение внутренней формы слова обращает нас к самому процессу номинации, т. к. актуализация того или иного признака в слове – это не просто
акт словотворчества, но часть общего целенаправленного языкового процесса созидания,
обусловленного внутренними потребностями как самого человека, так и языка, поэтому
слово предстает перед слушателем в своей форме как часть бесконечного целого языка.
Соотношение производной и непроизводной лексики в словарном составе любого языка
позволяет понять, какие смыслы были предметом особого внимания человека.
Так как в любом языке словообразовательно маркируется то, что является биологически, социально или культурно значимо в сознании народа, то можно предположить,
что словотворческий акт определенным образом организует смысловое пространство
языка, обусловливая отбор значимых факторов и фактов и устанавливая наличие между
ними связи. Словообразовательно маркированная лексика позволяет выявить культурно
– историческую специфику языка с учетом системных связей между единицами языка
и культурно значимыми концептами. По словам М.Бахтина, принадлежность к единому
смысловому пространству объединяет повседневную жизнь отдельного человека и историческую практику, интеллектуальную рефлексию и бессознательную память социального коллектива в сплошной континуум культуры.
Для студентов – юристов, изучающих римское право и английский язык, важно понять, что между латинским и английским вокабуляром, относящимся к юриспруденции,
много общего.
Во 2 ст. до н.э. римляне считали право гармонизирующим элементом мирового и гражданского порядка, причем его регулирующая сила обеспечивалась не моральными, а принудительными способами влияния. Во времена императоров греческий язык окончательно
утвердился как язык науки, а латинский язык кроме обычных функций имел административно- правовую функцию и использовался как язык международного общения. В соответствии с общественными изменениями модифицировалось и римское право. Его самый
старый памятник – «Законы XII таблиц» – зафиксировали существенную победу римского
плебса в борьбе с римскими патрициями в V в. до н.э., заставив их принять общие для всех
законы. Однако, с кризисом Республики право утратило демократичность и оказалось неспособным защитить интересы нижних слоев общества. Ушла в прошлое традиция – избирать по жребию 12 граждан, которые, выслушав на судебном заседании обе стороны, выносили вердикт, после чего с виновным разбирались юристы – профессионалы. С появлением
закрытых судов с постоянным составом судей право стало коррумпированным и усилило
карательные функции. Судьи с позиции общих принципов права толковали каждый от155

дельный случай. Право и суд жестко подчинялись государству, неравность благородных
и простого народа была узаконена, обычным делом стала самопродажа вольных римлян
в рабство. С развитием товарно – денежных отношений право еще больше усложнилось,
особенно скрупулезно разрабатывались вопросы собственности, причем основными заказчиками выступали самые богатые представители родовой аристократии. Изучение большого количества казусов, их открыто тенденциозное рассмотрение в пользу верхушки
обеспечили римскому праву ту гибкость, благодаря которой оно и сегодня остается классическим. Этому способствует и его упорядоченность, достигнутая делением на право:
государственное, частное, общественное, уголовное. Значительную работу по классификации этих отраслей совершили талантливые римские юристы Гай, Ульпиан, Флорентин.
На всей территории Римской империи языком международного общения был латинский
язык. Это случилось не потому, что римляне были более многочисленны, чем народы, оказавшиеся под их гнетом, а потому, что они оказались сильнее в военном и экономическом
отношении. После того как Римская империя пришла в упадок, латинский язык в течение
почти тысячелетия оставался международным языком в системе образования и культуры,
но благодаря другой силе – духовной власти римско – католической церкви.
Латинский язык лежит в основе романской ветви иностранных языков, но он оказал
значительное влияние и на германскую ветвь языков, особенно на английский язык в
связи с завоеванием Англии как в 1 в н.э. римлянами, так и в средние века норманнами,
которые внесли массу французских и латинских заимствований, объем которых даже в
современном английском языке достигает, исходя из различных источников, от 40 до
60% основного словарного фонда английского языка.
Языковая общность лексики и грамматики латинского и английского языков является
взаимопроникающей и должна способствовать усвоению лексики этой пары языков. Об
идентичности лексики свидетельствует весьма большое количество слов, в частности,
такие слова, как: vitality, via, renovate, facilitate, tacit, taciturnity, liberate, defend, insomnia,
amity, memory, incendiary, belligerent, subterranean, fidelity, serfdom, flourish, multitude,
pedestrian, evident, celerity, irrevocable, erratum, benevolent, clairvoyant, sangfroid,
illegibility, subcutaneous, incessant и другие.
Концепты Римского права перешли из латыни в английский язык в эпоху заимствования системы права, причем концепты сохранили как внутреннее ядро, так и внешнюю
форму:
Ex.: Corpus delicti – состав преступления;
Modus operandi – почерк преступника;
Лат.: Accūso – обвинять ; Англ.: to accuse – обвинять;
Ad – voko – призывать; to advocate – защищать;
Argumentum-доказательство; argument -аргумент, доказательство;
Condemno-осуждать,обвинять; to condemn- осуждать, приговаривать;
Defendo- защищать, охранять; to defend – защищать обвиняемого .
Таким образом, мы не можем сказать, что латинский язык является «мертвым»
языком, это – «спящий» язык, ибо во время учебного процесса концепт, проходя входной
фильтр, становится ментальной репрезентацией и попадает в хранилище информации
реципиента, а само сообщение является информативным, т.е., контрастирует на фоне
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альтернативного выбора знаков и укладывается в составленный заранее код. В качестве
детерминанты акта коммуникации выступает потребностно – информационный подход.
При формировании языковой личности студента средствами иностранного языка и
культуры сферы языкового и когнитивного видов сознания обучаемого обогащаются за
счет приобщения к иноязычным языковой и концептуальной картинам мира.
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ОБРАЗ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА В «КРОКОДИЛЕ»
ВЛАДИМИРА КАНТОРА
Володимир Кантор це сучасний російський прозаїк, який поза письменницькою
діяльністю відомий також як культурознавець і видатний філософ. Аналіз творчості
Кантора дозволяє ствердити, що поряд з філософськими роздумами на тему сучасної
реальності, що стосуються історії російської культури, значуще місце займає в
його творах проблематика, пов'язана із спробою окреслення ролі інтелігентності у
сьогоднішньому світі.
Ключові слова: Володимир Кантор, інтелігентність, «Крокодил», «зайва людина».
Wladimir Kantor is a contemporary Russian prose writer, who apart from being a famous
writer is also known as an expert on culture and a philosopher. The alnalysis of Kantor’s aritistic
activity shows that in his works he deals with philosophic consideration of contemporary
reality. He always takes the history of Russian culture into account in his works.Yet the attempt
at defining the role of the intelligentsia in the modern world is said to be the most important
issue of his writings.
Key words: Wladimir Kantor, the intelligentsia, «The Crocodile», «a useless human being».
Имя родившегося в Москве в 1945 году Владимира Карловича Кантора ассоциируется не только с писательской деятельностью. Он является также историком русской
культуры, литературоведом, доктором философских наук, профессором философского
© Попель-Махницки Вавжинец, 2009

157

факультета Высшей Школы Экономики в Москве. В январе 2005 года известный французский журнал «La Nouvel Observateur hors-série» поместил фамилию Кантора в списке
двадцати пяти крупнейших мыслителей современного мира, подчеркивая, что ученый
является продолжателем русской философской мысли, представителями которой были
Федор Достоевский, Владимир Соловьев и Николай Бердяев.
Прозаический дебют Кантора совершился в 1985 году, когда в издательстве Советский
писатель появилась первая его книга «Два дома: Повести». С тех пор Владимир Карлович написал, между прочим, такие произведения как: «Победитель крыс: Роман-сказка»
(1991), роман «Крепость» (1996), «Чур: Роман-сказка» (1998), «Два дома и окрестности:
Повесть и рассказы» (2000), «Записки из полумертвого дома: Повесть, рассказы, радиопьеса» (2003), «Соседи. Арабески» (2008). Он является также членом Союза писателей России, а в 1992 году была ему присуждена Премия Генриха Бёлля.
В 1990 году журнал «Нева» издал роман Кантора «Крокодил» [1], который в 2007
году был переведен на польский язык [2]. Именно этот дебют в варшавском издательстве
«Dialog» позволил польскому читателю узнать Кантора и обратить внимание на интересный аспект, который появился в романе «Крокодил» – аспект, имеющий сильную связь со
специфической традицией русской литературы.
Анализ творчества Владимира Кантора дает возможность увидеть, что рядом с учитывающими историю русской культуры, философскими рассуждениями на тему современной действительности, значительное место занимает проблематика, связанная с попыткой определения места интеллигенции в сегодняшнем мире. Этот аспект особенно
важный для Кантора в контексте истории Советского Союза, когда в период угнетающей
общество тоталитарной системы место интеллектуальных элит было столкнуто далеко
за рабочие и крестьянские ряды. Написанный в 1990 году роман «Крокодил» это картина
России конца 70-ых годов, о которой рассказывает, держащий все время в руках бутылку
водки, герой-интеллигент – Леопольд Федорович Помадов. Тему запоя, появляющуюся
на всех страницах романа, можно узнать за продолжение алкогольной истории Венички
– героя прославленного произведения Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Казиреалистическую картину русской действительности 60-ых годов можно, как замечает
польский критик Анджей Дудек, отнести к своеобразной антиутопии, представляющей
времена, когда интеллигенция утратила свою роль совести общества, упала, морально
измельчала униженная в борьбе с торжествующим деспотизмом [3].
Книгу Кантора, как утверждает Магдалена Талик, можно причислить к популярному на
востоке литературному течению, пропитанному демоном алкоголя. Пил Достоевский, пил
Ерофеев. Алкоголь проясняет ум, отпускает грехи, позволяет видеть себя лучшим, а это
очень важно, когда у тебя раздавленное эго. Ведь интеллигент это ничтожество. Не зарабатывает, нет у него позиции, ему не везет, не может рассчитывать на любовь. Алкоголь является
отличной компенсацией [4]. В такую схему очень хорошо вписывается Лева Помадов, жизнь
которого сложилась в ряд похожих друг на друга дней. Просыпаясь утром с похмельем, он
быстро хотел забыть свое скандальное поведение. В пьяном виде Лева делал такие вещи, что
горел от стыда, имея только глубокую надежду, что и на тот раз ему все простят.
Интерпретация содержания произведения Кантора не должна, однако, ограничиваться только исключительно алкогольной проблематикой. Заглавный крокодил действитель158

но может быть признаком делирий главного героя, тем более что он сам оправдывается:
это не крокодил, это свойственный пьяницам бред. Неоднократные описания физического состояния Леопольда действительно напоминают алкогольную болезнь, которой главными симптомами являются галлюцинации, потение, дрожь, страх. Несмотря на то, что
лейтмотивом жизни Помадова является бесконечная нужда напиться, надо подчеркнуть
существующий в книге Кантора другой интерпретационный ключ, о котором можно говорить в контексте так называемой русской «крокодилиады». Употребленный писателем
неологизм нуждается в пояснении. Как утверждает Юстина Хофман-Висневска крокодил философа, журналиста, интеллигента Левы это показывающийся из алкогольного
тумана мираж, но также символ Судьбы, фатум, совести, а даже большой традиции русской литературы, пропитанной Богом, философией и Достоевским [5]. Можно разделить
эту точку зрения, если возьмем во внимание факт, что автор «Крокодила» действительно
ссылается на историю русской литературы и культуры, в которой неоднократно появлялись описания экзотического, зеленого гада. Этот своеобразный феномен нашел даже
свое место в научном труде, авторства Константина Богданова «О крокодилах в России»
[6]. Попытка исследовать эту тему позволяет, цитируя Кантора, задать вопрос: «Почему
у вас все время эти крокодилы? Не медведи, волки и лисы, а крокодилы!».
Чтобы ответить на этот вопрос стоит вдуматься, почему изображение крокодила было
настолько распространенным и что это обозначало для обыкновенного гражданина. В период коммунизма старались, чтобы этот прием, в сопоставлении с общественно-политической
обстановкой, не имел отрицательных коннотаций. Можно даже сказать, что дикого, опасного зверя решили «освоить», акцептируя только положительные ассоциации. Большой популярностью начали пользоваться мультипликационные фильмы для детей по книге Эдуарда
Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (1966). Сказку, которая появлялась с 1969 по 1983
год, знал каждый ребенок, а ее герои – крокодил Гена и Чебурашка – своими поступками
пропагандировали хорошие образцы, которых в романе Кантора трудно найти. Ссылка в
книге на детскую литературу – на упомянутую сказку Успенского, а также на известное стихотворение Корнея Чуковского «Крокодил» с 1917 года не исчерпывает окончательно темы
«крокодилиады». Это вполне понятно, если учтем, что в мире Помадова вообще нет места
для детей, которые в его понимании могут только мешать. Своей второй жене Инге приказывает сделать аборт, затем бросает ее и идет к другой женщине, которую своим отталкивающим поведением тоже делает несчастливой. Лева, как справедливо замечает Марина
Загидуллина, это психологический бомж, который все время думает как реализоваться и
оставить след, но не делает абсолютно ничего, что могло бы положительно повлиять на его
жизнь. Поэтому – утверждает исследовательница – он напоминает другого, боящегося мыла
и воды неопрятного героя Чуковского из сказки «Мойдодыр» [7]. Это сравнение удачное и
в прямом, и в переносном смыслах. Уже на первой странице канторовского «Крокодила»
читатель сталкивается с портретом Помадова, который в своей неряшливой внешности –
вечно небритом лице, грязных свитерах и дешевых очках – не видел ничего плохого. Если к
этому портрету добавим, подчеркиваемые самим Помадовым информации о его блестящем
уме и интеллектуальном достоинстве, которые были растрачены во время алкогольных бесед с друзьями, то приходит в голову внешний портрет заглавного героя Ивана Гончарова
– Ильи Обломова, а также гротескное изображение Передонова из произведения Федора
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Сологуба «Мелкий бес» (1905). Так как и эти литературные предшественники, Лева тоже
затерял собственную жизнь, подчеркивая одновременно, что не мешает ему придуманный знакомыми ярлык «помадовщина». Больше, герой Кантора хвастается, что он своей
персоной напоминает поколение «лишних» людей, отличаясь от них лишь только тем,
что современного интеллигента заставляют продавать мысли и знание.
Работа в редакции философского журнала, к которой герой сам принуждается, напоминает вид оплачиваемой халтуры и заключается в подготовке для тупоумного начальства статьей на заказ. Это занятие сравнивает Помадов с работой пролетариата – «продает свои знания и мозг, то есть свою рабочую силу, прилагает свои интеллектуальные
усилия не к разрешению мирового целого, а к узкому участку указанной и предложенной
работы, за которую он получает деньги, нужные ему для самовоспроизводства» [1: 51].
Такая жизнь влияет на то, что Леопольд вместо своей кандидатской работы и научной
карьеры «посвящается» работе, в которой больше всего радует выпитая в редакционной столовой бутылка водки или эскапада с компанией на пиво. Во время этих встреч
философы-собутыльники ведут псевдо-интеллектуальные разговоры на тему превосходства русской культуры. Все это напоминает фарс, а Кантор, в духе своей «крокодилиады», сравнивает деятельность Помадова с историей другого героя – Симки Корешкова
– иллюстратора работавшего для журнала «Крокодил».
Это указывающееся с 1922 года, пользующееся огромной популярностью сатирическое периодическое издание было своего рода контролированным властями предохранительным клапаном, где рядом с доминирующей антирелигиозной и антизападной
тематикой рассказывалось «о многих изнанках жизни, о которых «серьезная» печать
предпочитала молчать» [6: 222, 225]. Можно задать вопрос: действительно ли название
журнала было символом резкой сатиры, указывающей досаждающие мыслящей части
советского общества, болячки окружающей среды? А может, это была метафора именно
этой злой действительности? Кантор имел в виду, скорее, враждебную повседневность,
которая не позволяла на свободную самореализацию своих граждан. Семен Корешков
стал жертвой цензорского контроля – «Крокодил» «полностью использовал, съел, а отжимки, остатки, шкурку, шелуху выплюнул», так что нет уже человека, осталась только
какая-то кишка, которая на вид живет. Помадов знал, что познакомленный сотрудник
сатирического журнала – алкоголик, употребляющий уже аптечные настойки на спирту
– добился дна и нельзя называть его даже «лишним человеком». Корешков для Левы стал
просто ненужным человеком, выкинутым за пределы общества.
Герой Кантора медленно осознает свое похожее положение. «Душевные сомнения»,
которые обсуждал со своими друзьями-философами, оказывались все более прозаическими. Лаконические разговоры о культуре, философии и особенно о литературе, затрагивающие проблему алкоголя, напоминают беседы героев произведения «Москва
– Петушки» Ерофеева. В «Крокодиле» Кантора таким примером могут послужить цитированные Помадовым фрагменты «Повести о Горе-Злочастии», с особенным акцентированием мотива: «пропил свою жизнь». Если для героя произведения из семнадцатого
века спасением могла оказаться религия, то для Левы-атеиста такого выхода не было. Его
«Горе-Злочастие» это Крокодил пожиравший все вокруг.
Здесь необходимо подчеркнуть связь канторовского романа с гротескным рассказом
Федора Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже».
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История сослуживца-чиновника, который проглоченный крокодилом в дальнейшем
оставался в живых и, соглашаясь с новой для себя обстановкой, начинает высказываться
на темы общества, культуры, литературы, искусства, вкрадывающегося в русскую действительность нигилизма, с судьбой Помадова имеет связь лишь символическую. Лева
также начинает соглашаться с существованием своего крокодила и вдобавок в его жизни
появляется, так характерный для всего творчества автора «Преступления и наказания»,
религиозный мотив. Библейская тематика позволяет крокодила Достоевского сравнить со
старозаветным Левиафаном – морским чудовищем, после смерти которого начнутся мессианские времена и спасение Израиля [Ис. 27, 1-13]. Крокодил в романе Кантора тоже
сообщает преследуемому собой Помадову, что является таким же Левиафаном, который
пришел сказать ему о его грехе пьянства. Змей, ссылаясь на православную традицию юродивых, убеждает философа-атеиста, что из сумасшедшего молитвой можно выгнать беса,
а из пьяницы, который идет в запой каждый день – нет. Алкоголик на собственное желание
круглосуточно является одержимым. Кантор, цитируя слова Владимира Соловьева из его
рецензии сборника поэзии «Русские символисты»: «Своей судьбы родила крокодила / Ты
здесь сама / Пусть в небесах горят паникадила, – / В могиле – тьма» [6] старается убедить
читателя, что для таких людей как Помадов места нет. Поэтому представитель интеллектуальных элит очень выразительно исчезает – его «пожирает», возникшее в тумане алкогольных иллюзий порождение собственного больного воображения.
Владимир Кантор своим «Крокодилом» просвещает нам, что иллюзия коммунистического строительства была так нереальной, как концепция жизни философа Леопольда
Помадова, опирающаяся на теорию, построенного из трех зеркал и нескольких разноцветных стекляшек калейдоскопа. Герой Кантора в алкогольном опьянении хотел всем
доказать, что жизнь это калейдоскоп и хватит только встряхнуть, чтобы появился совершенно новый многокрасочный узор. Писатель, однако, категорично подчеркивает своим
произведением, что достаточно соблюдать трезвость, а иллюзии сами исчезнут, позволяя
нормально жить.
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A SYSTEM APPROACH TO THE BILINGUAL COMPREHENSION
OF A FOREIGN ORAL TEXT
В статье рассматриваются результаты продолжения исследования, выполненного
на материале устных текстов английских сказок, а именно, верификация ранее полученных данных на примере устных высказываний другого жанра – художественного фильма. В итоге, автор подтверждает первоначальную гипотезу о том, что минимальным
речевым сегментом, который следует предъявить слушающему в случае не вполне точного понимания им прослушанного высказывания, является синтагма.
Ключевые слова: устное высказывание, речевой сегмент, слушающий, синтагма.
The article deals with the results of the further research of bilingual comprehension of
an oral text. To prove the results of the previous investigation of bilingual comprehension of
oral English tales the author analyzes utterances of another genre – the TV movie. The data
obtained confirms the assumption about the minimal speech segment to be presented to the
listener for his better comprehension, i.e. the syntagm.
Key words: oral text, bilingual comprehension, utterance, the minimal speech segment, the
listener, a syntagm.
Very often on decoding the perceived utterance both in native and foreign languages one
has a strong tendency to interpret it in conformity with their own expectations, that means we
hear what we want to hear. Which mechanisms are responsible for such cases of inadequate
comprehension and whether it is possible to predict inadequacies on each speech level? The
answer to this question and, consequently, to the question about the possibility of a bilingual
student’s mastering a foreign language close to a native speaker’s standard may be of a particular
importance in connection with widening cross-cultural contacts. Can the process of eliminating
a comprehension error be represented as a system?
As perception is actualized via various speech units, the system should be based on the
minimal segment the listener resorts to in order to remove a comprehension error in each case
of inadequate comprehension. There is an opinion that the process of communication, i.e. the
transfer and comprehension of the meaning of an utterance, is carried out through the listener’s
dividing the speech continuum into sense units – syntagms. Each of the segmented units can be
© Яркова Е.М., 2009
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viewed as integrity in terms of both meaning and phonemic constituents. Thus, the listener’s
activities become meaning oriented, and the act of comprehension occurs via syntagms.
Meanwhile, in reality human speech is a continuum of acoustically heterogeneous
sounds, which are not perceived separately, independently one from another. According
to some scholars, the minimal perceptual unit is a syllable, whose constituent elements are
phonemes. Furthermore, a number of phonetic experiments revealed that segmentation of the
speech continuum into words in perception is the result, not the reason for recognition and
comprehension of the meaning of an utterance [2; 3].
Supposedly, the speech segment the listener chooses for better comprehension of a
foreign text depends on the distribution of key words. Then, the minimal segment to influence
comprehension of an oral text should be a word, while the minimal segment the listener should
be given for better comprehension of a text is a syntagm.
To confirm the hypothesis it is required that comprehension markers of the structural
organization of the speech continuum be determined, which would allow to describe the
segmental and structural organization of the perceived speech.
To answer the question about the minimal segment that should be presented to the listener
to provide the adequate and correct comprehension of an utterance we chose oral texts of
English tales (3800 words) read by professional native announcers. Among the tasks of the
innovative experiment were the following:
To single typical comprehension errors out of the perceived speech continuum and account
for their reasons;
To classify comprehension errors committed by listeners of a different English language
command;
To define a segment that should be presented to listeners for better and adequate text
comprehension;
To clarify how the segment depends on the listener’s foreign language command.
To verify the data obtained we have chosen various cases of inadequate comprehension of
oral utterances from films. All the listeners were 3-rd year students.
In the film «What women want?» the advertising agency where Nick Marshall, the protagonist,
works is going to present a new project to Nike, a leading producer of sports wear. Nick, who
has been chosen by his colleagues to ‘pitch out’ sports shoes to Nike’s representatives says: «The
road is not interested in how you look… The only thing is that you should pay it a visit once in a
while…» He ends up: «Nike, no games, just sport.» The reaction of the company’s representatives
is so positive and acclaiming that they cry out: «They hit a home run. He nailed it.»
The listeners comprehended they as ‘sports shoes’ instead of ‘advertising agency’s
personnel’. That’s why they translated they hit a home run as ‘these sports shoes give you a
homey feel when you’re running’. He nailed it was interpreted in the right way as ‘he managed
it’. The correct meaning of the first utterance was found only when the listeners resorted to the
meaning of the word combination a home run that is, according to Webster’s dictionary, is ‘a hit
that allows the batter to circle all the bases and to score in baseball’ [1:175]. Thus, the meaning
was comprehended as ‘he did it’, and the mistake was removed.
Sometimes, non-native listeners are unable to comprehend utterances in which the
participants of the communicative situation play on words. For example, in the movie ‘Two
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week’s notice’ Howard Wade, Head of a building enterprise, accuses his younger brother George
of hiring unprofessional attorneys/models: «I want you to hire anybody with a degree from a
continental United States university, who would be able to write a brief, instead of removing
yours». A brief, according to the definition given in Webster’s dictionary, is ‘a concise, formal
statement of a client’s case’ [1:42]. But there is one more definition, which means ‘men’s
underwear’. The correct variant is found when the listeners analyze the grammatical form of
the pronoun yours that replaces the noun briefs. The comprehension marker is the plural ending
–s. Moreover, the listeners appeal to the meaning of the syntagm that contains the verb to
remove which is equivalent to ‘put off’.
Another example of inadequate text comprehension is observed in the same film when
George Wade admits that he has been fired and is poor, that he and Lucy, the woman he is
in love with, may have to share a helicopter with another family (implies his elder brother
Howard). He asks: «Does it work for you?» Lucy’s answer is «Good, as soon as I don’t have
to work for you.» In these utterances two different meanings of the verb to work are observed.
The first meaning is ‘suit you’, while the second is ‘to have a job’. The miscomprehension
is reduced to only a few cases by the listeners’ appealing to the sense of the whole text. It is
natural to assume that after describing his current situation and proposing to Lucy, George asks
her whether it suits her or not.
One more example is when Lucy Kelson informs George of her breaking up with Ansel,
her former boyfriend: «Ansel says I don’t embrace life. But how can I embrace him when he
is constantly sailing…» As far as the listeners were familiar with the meaning of the verb to
embrace, that is ‘to clasp or hold in the arms’, it was easy for them to deduce the meaning of
the collocation to embrace life, that is ‘to live a full life’, or, according to Webster’s dictionary,
‘to take in mentally or visually’ [1:108]. Those listeners, who were unable to comprehend it,
had to refer to the next syntagm … but how can I embrace him… where the verb to embrace is
used in its direct meaning.
The examples mentioned support the assumption that the minimal speech segment a listener
chooses to remove a comprehension error is a syntagm.
It is evident that some speech fragments are not quite understandable for non-native
speakers. For example, in the film «What women want» the protagonist, Nick Marshall, is
caught in an ambiguous situation. When his daughter and her boyfriend enter Nick’s apartment
and see him trying women’s pantyhose, nail polish and other things from the kit on, they are
taken aback. Nick has to react somehow and responses: «I’m exfoliating». Being aware of
the meaning of the verb to exfoliate ‘to get into blossom’ or ‘to peel’, some 3-rd year students
interpreted the utterance as ‘I’m getting into blossom’, while others perceived it as ‘I’m getting
undressed’ or ‘I’m changing’. None of the suggested variants is correct, though the first one is,
undoubtedly, closer to the right contextual meaning ‘I’m making myself beautiful’.
Furthermore, even native speakers may miscomprehend utterances from some popular
commercials, which creates an embarrassing situation and appeals to the audience. In a
commercial of the juice ‘Sochny’ (‘Juicy’ in English) a young girl asks the family sitting
at table whether they like a new purchase meaning her new dress. A little boy, her nephew,
remarks: «Very nice, but it’s a pity it’s empty inside», meaning a new packet of juice, but not
the intellectual potential of his young aunt.
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It is generally accepted that the relationship between form and meaning can’t be observed
fully on the level of word forms. The difference between the constituent elements of a multitude is revealed only in a certain environment. Meanwhile, for the speaker or writer the problem of the ambiguity of form and meaning doesn’t exist: they know what they are talking about.
These problems emerge on decoding an utterance, i.e. perception and comprehension, even if
it consists of only one element [4:218].
V. Karpov views form and meaning as integrity and presents it as a system of a cube of
two dimensions (fig.1).

Fig.1. A 2-measured cube (F-form; M-meaning).
The content of the system is as follows:
1). One separate form has only one meaning;
2). One separate form has several correspondent meanings;
3). Several forms (at least 2) have one and only one meaning;
4). Several forms have several correspondent meanings.
It is necessary that the niches of the system should contain real linguistic facts; they should
be linked in between, which provides the integrity of the whole system; the whole system
should possess not only symmetrical, but also asymmetrical features, which is evidence of
linguistic quasi-symmetry.
In the above mentioned example of utterance miscomprehension the girl uses the direct
meaning of the notion ‘a new purchase’ meaning ‘a new dress’ (niche 1). Her nephew perceives
the same form, but gives it another meaning, i.e. ‘a packet of juice’ (niche 2). When the boy
says that the purchase is nice, but empty, again they both use the same form, but give it different meanings.
The recipient of the advertising comprehends their dialogue in a correct way, i.e. ‘the new
purchases are packets of juice on the table and the new dress, which are all empty inside, which
turns out to be offensive to the girl’ (niche 3: the form is different, the meaning is the same).
The very fact of different interpretation of one and the same utterance by various participants of
the act of communication reveals the ambiguity of interpretation (niche 4). The openness of the
system and its evolution make the existence of quasi-symmetry unavoidable. The differentiation of meaning is observed in the text [4:221].
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We hope that the research will contribute to the correction and prevention of comprehension errors so typical of decoding fluent non-native speech in its natural environment, as well
as in the artificial one.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ: ПОЛЬСКИЙ ВЕКТОР.
В статье анализируются иноязычные вкрапления как единицы русского дискурса,
выполняющие в тексте номинативную, аксиологическую, прагматическую и риторическую функции и отражающиe специфику межъязыковой и межкультурной коммуникации русских и поляков.
Ключевые слова: вкрапление, дискурс, межъязыковая и межкультурная коммуникация поляков и русских.
У статті розглядаються іншомовні вкраплення як одиниці російського дискурсу, які
виконують у тексті номінативну, аксіологічну, прагматичну, риторичну функції і передають специфіку міжмовної та міжкультурної комунікації поляків та росіян.
Ключові вирази: вкраплення, дискурс, міжмовна та міжкультурна комунікація
поляків та росіян.
The article analyses foreign inclusions as elements of national Russian discours which fulfill
the nominative, axiological, pragmatic and rhetorical functions and express the specific features
of interlinguistic and cross-cultural communication between the Russians and the Poles.
Key words: inclusion, discourse, interlinguistic and cross-cultural communication between
the Russians and the Poles.
Контакты между польским и русским языками разноплановы и обусловлены рядом
факторов исторического, политического и культурного планов [1]. Интенсивность и
формы проявления этих контактов изменчивы. Одной из форм межъязыковых контактов
являются иноязычные вкрапления (А.А. Леонтьев, А.П. Крысин, Ю.Т. Листрова-Правда
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и др.). В палитре польско-русских и русско-польских межъязыковых контактов иноязычные вкрапления дают ценную языковую и культурную информацию.
Как известно, к иноязычным вкраплениям ученые относят «незамкнутые группы слов»
чужого языка, употребление которых обусловлено степенью знакомства говорящего с иностранным языком, некоторыми стилистическими или жанровыми особенностями речи»
[2]. В отличие от лексических заимствований, иноязычные вкрапления «не принадлежат
системе использовавшего их языка, но функционируют в качестве более или менее связанных с лексическим и грамматическим строем этого языка единиц [2: 9].
Ю.Т. Листрова-Правда подчеркивает, что находясь за переделами русского языка,
иностранные вкрапления представляют собой не заимствования, а использование лексики чужого языка в русской речи. В отличие от русской лексики иноязычного происхождения они не являются фактами русского языка, не входят в его словарный состав
и поэтому, как правило, не отражаются в словарях русского языка [3: 11]. «Иноязычные
вкрапления, – по ее мнению, – стилистическая категория литературной речи, обязанная
своим появлением двуязычию (многоязычию), носителей литературного языка» [3: 119].
Таким образом, сформировавшийся подход предлагает определение статуса вкраплений
в сравнении с другими иноязычными элементами языка.
Чаще всего иноязычные вкрапления рассматриваются как частный случай процесса
заимствования, что позволяет фиксировать некоторые его динамические стороны.
В лингвистической литературе для разного типа иноязычных элементов в языке
(равных или больших чем слово) предлагается достаточно широкий круг терминов:
иностранное слово, чужое слово, заимствование, заимствованное слово, варваризм, экзотизм, макаронизм, иноязычное выражение, вкрапление, включение, которые акцентируют различные стороны этого многопланового по сути явления. Вкрапления, наряду
с заимствованиями, варваризмами, экзотической лексикой, включениями представляют
собой своеобразную парадигму единиц иноязычного корпуса языка, отражающую динамику проникновения в «родной», принимающий, язык и усвоение им иноязычных элементов, а также фиксирующую текстовую маркированность ряда части этих единиц.
Приведенные выше термины объединяют перечисленные явления, с одной стороны,
как инородные, «чужестранные», с другой, «разводят» их по признаку ориентированности одних на систему, других на функционирование в тексте, дискурсе. Размежевание
этих явлений в языковом плане происходит по линии система-употребление: «классические» заимствования фиксирует системный аспект проникновения иноязычных элементов в принимающий язык, а варваризмы, экзотизмы, макаронизмы – дискурсивный и
коммуникативно-речевой аспекты.
Статус иноязычных вкраплений (включений) почти целиком находится в компетенции
текста и дискурса, что собственно и отражается в самих терминах, называющих эти явления. Коммуникативно-речевая, дискурсивная, функциональная сущность иноязычных
вкраплений почти полностью связана с их текстовой (дискурсивной) природой. «Дискурс, – по определению М.Я. Дымарского, – это текущая речевая деятельность в какойлибо сфере. Специфический способ организации речи» [4: 98]. Вкрапление как речевое
образование является продуктом дискурсивной практики: без чужого текста — дискурса
этого явления не существует. Употребление иноязычных вкраплений всегда соотнесено
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с конкретной коммуникативной ситуацией и определено интенциями воспроизводящей
их языковой личности. Употребление вкраплений является окказиональным, ограниченным пределами текста и детерминировано конкретной речевой ситуацией. Такие
иноязычные элементы можно квалифицировать как коммуникативно маркированные.
Как правило, успешность понимания иноязычного вкрапления зависит от насыщенности контекста семантической (аллюзивной) информацией либо связью выражения с
ситуативно-реальными обстоятельствами текстопорождения, которые являются опорой
для его рецепции. Использование иноязычных вкраплений в текстах свидетельствует
еще и о том, что обращение к ним со стороны отправителя обусловлено прогнозируемым
им прелокутивным эффектом, расчетом на успешность коммуникативного акта, знанием
того, что получатель умеет интерпретировать текст с данными речевыми средствами.
Однако языковая практика через многократность текстовых интерпретаций может изменить статус вкраплений. Заполняя понятийно-смысловые лакуны, такие единицы могут
пополнять состав номинативных средств принимающего языка, переходя в разряд заимствований (ср. напр., pierestrojka – польск. przebudowa; хотели как лучше, а вышло как
всегда, польск. chсieliśmy jak najlepiej, a wyszło jak zwykle).
Будучи не системными заимствованными единицами, появление которых в дискурсе
зависит от интенций говорящего субъекта, его знания чужого языка и от его прагматических намерений, факт вкрапления обусловлен еще и комплексом внешних обстоятельств
культурно-языкового плана. Они проявляют характер межкультурных и межъязыковых
отношений между народами (способ, степень присутствия одного народа и языка в языке
и сознании другого народа в определенных культурно-исторических обстоятельствах).
Польский язык в силу известных историко-культурных обстоятельств имел заметное
влияние на русский язык. Этот факт неоднократно подчеркивался и отмечался учеными.
Здесь в первую очередь надо назвать В.В. Виноградова, который писал: «Польский язык
в XVII в. выступает в роли поставщика европейских научных, юридических, администиративных, технических и светско-бытовых слов и понятий» [5: 14]. Активность лексических заимствований из польского языка в русский отмечают также другие ученые
(Witkowski 1999 и др.) [6].
На русско-польские языковые и культурные контакты в 19 веке повлияли известные
исторические события (война 1812, восстания 1832 и 1863 гг. и др.). В русском обществе всегда был стойкий интерес к польской культуре и к польскому искусству. Большую
известность получили произведения А. Мицкевича. Русскому читателю были известны
произведения Ю. Словацкого и других польских поэтов. Вместе с тем исторические события определили и противостояние двух народов. Это сближение и противостояние
принимает и языковые формы.
Так, русский литературный язык пушкинской и послепушкинской эпохи, кроме того,
демонстрирует употребление полонизмов на уровне текста/дискурса в качестве языковых
вкраплений. Этот факт объясняется тем, что историко-политические события усилили контакты между народами (хотя, к сожалению, не всегда позитивные) и расширили социальнобытовую базу в русском обществе для билингвизма русско-польского, хотя и умеренного.
Именно в это время полонизмы-вкрапления появились в произведениях В.В. Крестовского, М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова, А.Ф. Вельтмана, Ф.М. Достоевского, В.Г.
Короленко, Н.С. Лескова, Н.Г. Гарин-Михайловского, и др. писателей.
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Не случайно, современный автор, талантливый стилизатор и литературный мистификатор Б. Акунин так умело и точно передающий в своих исторических романах (напр.
«Пелагея и красный петух») общий культурный и литературный стиль эпохи, не забывает воспроизвести польскую тему, сделать польский акцент — польский герой, польский
язык, стереотипы о поляках, которые были сформированы именно в 19 веке.
Интересный материал для наблюдения над вкраплениями-полонизмами дает
«Историко-этимологический словарь полонизмов русских текстов XIX- XX вв.» В. Шэтели [7]. – первый словарь, претендующий на полноту охвата, полонизмов в русском
языке. Он включает около 1000 словарных статей: слова, фразеологические выражения,
составные номинации, аббревиатуры польского происхождения, употребленные русскими авторами в русскоязычных текстах.
Ценность данного словаря в том, что полонизмы, составляющие словник словаря,
будучи квалифицированными автором, как «заимствованные русским языком единицы польского происхождения», представляет практически всю парадигму, весь корпус
иноязычных элементов польского происхождения: от дискурсивных вкраплений до системных заимствований, вошедших в лексический запас русского языка. Причем дискурсивные вкрапления, оформляющие речевые коммуникативные потребности отдельного
говорящего субъекта в конкретной речевой ситуации, составляют большую группу отмеченных автором употреблений полонизмов (около 70%). Примечательно, что автору
словаря удалось зафиксировать динамику проникновения в русский язык и закрепления
в лексическом фонде русского языка отдельных лексем. В. Шэтеля указывает в предисловии «первое употребление польского слова в тексте дается в виде польского варианта
в польском графическом отображении» например: krakowiak, kujawiak, mazur, mazurek,
powstaniec/ заразы, кий, краковяк, куявяк, мазур, мазурка, повстанец.
В качестве вкраплений словарный материал дает возможность квалифицировать не
только слова, но и составные конструкции: устойчивые составные наименования (свента
справа/Орден Белого Орла), фразеологизированные выражения (пся крев), предложнопадежные формы (до лясу, до ката), речевые формы этикета (падам до ног, пан добродзей), пословицы и поговорки (без працы не бендзе колацы, зярнко до зярнка), цитаты
(«Еще Польска не згинела пуки мы жиемы» из Мазурки Домбровского, «...глухо всенде,
темно всенде, цо то бендзе, цо то бендзе» из «Дядов» А. Мицкевича).
Словарный материал можно объединить в различные лексико-семантические группе,
обозначающие реалия бытия, этикетные формы, обращения, денежные знаки, названия
социальных групп, национальную и региональную одежду, названия специфических предметов быта, названия государственных и общественных организаций, «движений», например: клецка, коморник, червец, свента справа, майонтек, гавенда, громница, кулиг и др.
Среди полонизмов-вкраплений, отмеченных в словаре, в соответствии с традиционной классификацией [8] можно обнаружить полные, и частичные вкрапления, но отсутствуют контаминированные и нулевые. Полные представляют собой вставленный без
всяких изменений в принимающий текст отрывок текста на иностранном. В словаре они
немногочисленны, можно сказать, единичны: Mądry Lach po szkodzie. «В этой околицы ксендзы слишком громко и долго поют литании с присовокуплением обычно: Boże
coś Polskę, и других сиятельских гимнов» (Вестник юго-западной и западной Росии.
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Историко-литературный журнал, гуд. И Говорякини...); Власный фундуш «но это собственные средства (własne fundusze)» состоят преимущественно из 50 к в день от жонду»
(Моск. Вед. « 192б 5 сентября 1803); Сколько их есть в вашем: do nóg padam, całuje nóżki;
«Разве сами не нарушали słowo honoru, мирные трактаты и всякие другие обязательства
и права человечности» (ВЮ-ЗиЗР, август 1862).
Частичные вкрапления (т.е. польские слова и выражения, переданные русской графикой), как показал анализ, значительно преобладают в словаре, а значит, в дискурсе этого
периода: «В одном имении копяржи (семейные крестьяне в Польше, живущие в помещичьих судах) объяснили Варшавской комиссии, что они сами или их отцы были господаржами и имели полные участки по 30 моргов». Андрей Ханцек, господаж, у отца 6
моргов земли. Восстание 1863. «Теперь уже вывелись магнаты и дворы их» Моск. вед.
№ 165, 30 июня 1863. «Ясневельможный пан добродей» (Спб. Вед., №16, 16(28) янв.
1878). «Боже цось Польске» – слова польского патриотического гимна. Шинка (szynka)
– «окорок», «ветчина»: «Есть также и шинка — настоящая польская» (Лесков, Антука,
с.425). «Як пана бога кохам!» (Jak Pana Boga kocham!) – выражение, обозначающее высшую степень достоверности сказанного: «Як пана бога кохам! Ну, мало ли мыз и лучше
и просторней моей?» и др.
Показательно, что сферой функционирования полонизмов-вкраплений в 19 веке является не только художественная литература. Они широко представлены в текстах деловой сферы и весьма активно функционируют в публицистических и газетных текстах.
Какие же функции выполняют вкрапления в тексте и какие цели преследует говорящий/пишущий, употребляя эти единицы? Следует выделить вкрапления в художественном тексте, где они являются чертой идиостиля писателя, выполняющие идейнохудожественную функцию: создание комического эффекта, выражение сарказм, иронии
и сатирического изображения персонажей, создание достоверной картины мира определенной эпохи, отражение исторической обстановки.
Однако, обращает на себя внимание наличие (в период 1831 до 1900 гг.) вкраплений
в публицистических текстах и текстах делового стиля, в таких изданиях как «Народное образование в России». Спб.; «Народные училища Северо-западного края»; «Свод
законов». Спб., «Социал-демократ». № 5; «Русский инвалид»,1830-1831, 1862-1864.
«Русский вестник», 1863. «Русская мысль», «Русская старина», «Московский телеграф»,
«Народная воля» 1879-1885. «Новое слово» Спб., 1897. «Журнал министерства народного просвещения», Спб., 1840-1897. «Варшавский вестник» 1864-1865, «Вестник югозападной и западной России», «Историко-литературный журнал» 1867-1864.
Вкрапления-полонизмы в этих текстах часто функционируют как номинации в объективном повествовании, передающем событийную информацию. В этом случае они могут выступать, во-первых, как экзотизмы, называющие реалия и явления, понятия чужой
жизни, для которых в языке говорящего/пишущего нет соответствующих номинативных
единиц: «Прежде польские девотки обучали в этом благоугодном заведении детей немножко польской грамоте» (ВЗР, 1865). «Каждый земледелец должен быть шляхтичем»
(Моск. Вед., № 53, 9 марта 1863). «Каждый шляхтич в своих владениях полный властелин»
(Листок Работника, 1898б № 9 — 10, с. 65). Шелег (szeląg) – «шеляг, шелег «старая монета,
равная стоимости 1/8 старой медной копейки, грош (Фасмер, ШМ, 427): «Они давали Пану
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по шлягу с сохи. Сия монета (у Поляков szeląg), есть тоже, что шиллинг Немецких народов
(Карамзин, Примеч. к I тому, гл.V, с. 79.)»; «На крома их повелел собирать по всем дворам
с каждого дыма по шелегу»//Собр. соч. М., 1958, т. IX, с. 19; «Чашка чаю шелега не стоит,
а я бы помолился, чтобы бог послал ему за нее сторицей» (Вельтман, с. 248).
Но особенно показательно употребление вкраплений в публицистических и деловых
текстах в качестве вторичных (эмотивных, коннотативных) номинаций, вносящих в контекст свой компонент эмотивной оценочности. В этом случае всегда существует русское
эквивалентное слово (для перевода), которое в силу прагматических установок говорящий/
пишущий не использует: «Никогда не забывайте, что только в вольной и неподлеглой Польши не будет нужды писать для вас отдельные права» (Моск. Вед); вшыстко едно; жонд
народовы желая устранить одну из возможностей, (Моск. Вед 1863); «Было «безкрулевье»
(безвластье); «Интересующийся историей Польши находит в польской исторической литературе много различных паментников и денников» (дневник); «Вдруг наш старый ксендзнаставник, и в добавок к тому еще юбилят, схватил одну книжку и прочитал заглавие
(соот. юбиляр) – «Записки дьявола» (Истор. Вестник, 1880, т. II, № 5, с. 121).
Дополнительные коннотации полонизмов в анализированном выше словарном материале базируются на оппозиции «свои-чужие». Социально-историческая ситуация этого
периода окрасила эту оппозицию в националистические тона. Авторы публицистических и деловых документов стараются дистанцироваться от польских реалий и польских идей и выражают это с максимальной силой, употребляя для известных понятий
и явлений (правительство – жонд, независимость – неподлеглость и т.п.) слова и выражения чужого языка.
Явление столь значительного количества полонизмов-вкраплений, не являющихся
экзотизмами, в деловых текстах и публицистических текстах исключительная черта дискурса этого периода.
Словарный материал также показал, что в конце 20 века функционирование полонизмоввкраплений уменьшилось и практически ограничилось художественной литературой (В.
Пикуль, А. Маринина, Н. Любимов, Б. Акунин и др.), хотя, возможно, это свидетельствует
также об ограниченности словарного материала. Наши наблюдения несколько увеличивают список писателей в чьих произведениях отмечены полонизмы (Л. Улицкая, В. Токарева,
В. Кунин и некоторые другие). Публицистический и деловой стили в современную эпоху
перестали быть местом взаимодействия русского и польского языков.
В целом, анализ полонизмов-вкраплений (как части словарного материала) проявил
важные закономерности процесса вхождения иноязычных элементов в русский язык,
особой статус вкрапления как дискурсивной единицы, выполняющей ряд функций в тексте и выявил особенности межкультурных и межъязыковых контактов русских и поляков
в определенных историко-культурных обстоятельствах.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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THE TRENDS OF THE VOCABULARY DEVELOPMENT IN THE MODERN
BELARUSIAN LANGUAGE ON THE BACKGROUND OF NON-LINGUISTIC
PHENOMENA
Статья посвящена проблеме формирования лексической нормы современного белорусского языка. Материалом для анализа послужили все основные переводные русскобелорусские словари ХХ в. Была определена наиболее динамичная часть белорусской лексики,
которая в значительной степени отразила процессы, происходившие в лексической системе
белорусского языка в указанный период (русификация, полонизация, широкое использование
диалектной лексики, образование неологизмов). В результате исследования делается вывод
о том, что, начиная с 30-х гг. ХХ в., под воздействием внеязыковых факторов естественное
развитие белорусского языка нарушается и происходит его системная деформация.
Ключевыя слова: современный белорусский язык, лексикология, лексикография, социолингвистика.
The article outlines the development of the Modern Belarusian lexical norm. The research
is based on the vocabulary material of all the most significant Russian-Belarusian dictionaries
of the XX century. It was defined that the most dynamic part of the vocabulary comprises
approximately 20% words and to a great extent reflects core processes in the Belarusian lexical
system of the period, such as russification, polonisation etc. The main conclusion of the article
is that in 1930-s the natural development of the Belarusian language was disrupted under the
influence of extra linguistic factors that led to the deformation of the language system.
The goal of the research is to determine the dynamics of changes in the contemporary
Belarusian lexical norm in the XX century which took place under the influence of external
factors. For our research we chose all significant Russian-Belarusian dictionaries published
during this period:
Key words: Modern Belarusian, lexicology, lexicography, sociolinguistics.
The choice of this type of dictionaries was determined by the peculiarities of codification
and normalization of the contemporary Belarusian, the lexical norm of which was exactly fixed
by translation dictionaries but not by academic explanatory dictionaries (they appeared only
in the second half of the XX century). Translation dictionaries provided the most acceptable,
desirable and ideologically justified equivalents for Russian words. Furthermore, a significant
quantity of the dictionaries and the frequency of their appearance allow us to have a clear view
of the succession of lexical changes during the whole century.
As the starting point of the research we chose the first (chronologically) and comparatively
small «Russian-Belarusian dictionary» by Harecki brothers. We retraced and chose only the
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cases, when any, even minimal changes in the selection of Belarusian equivalents for Russian
words in the studied dictionaries are observed. Thus, it was defined that about 80 percent of Belarusian lexical correspondences did not undergo significant changes during the period under
discussion. As a matter of fact, they are the static kernel of the lexical system of the language.
The rest 20 percent have a peripheral character and represent the dynamic part of the vocabulary. They are extremely significant because they are the ones that reflect the most important
processes in the lexical system of the Belarusian language.
The analysis of lexical changes was made with due regard for the non-linguistic factors
which had the strongest influence on the development of the Belarusian literary language. In
the first place it was Stalin’s language policy.
First Secretary of the Central Committee of the Belarusian Communist Party Panamarenka
in his letter to Stalin «About the Belarusian Language, literature and writers» actually explains
why the Party and the Governing Body should interfere with the language sphere. In the letter
he also outlines the main trends of the language policy in Belarus.
He writes that in the previous period «there was conducted a considerable work on distancing Belarusian from Russian by: a) creation of a subversive grammar and orthography;
b) banishment of Russian words from the vocabulary and their substitution by Polish ones; c)
introduction of new words which are in use only in one or two districts of Belarus; d) invention
of new words» [1:225]. Thus, the author makes the conclusion about the deliberate activity
of enemies of the Soviet power («нацдэмы») who aimed to spoil and destroy the Belarusian
language. Then he makes a remark that in spite of their activity «the attraction, existing among
Belarusian people to the fraternal Russian culture and language …grew to a great extent»
[2:257]. And if it is so then all means aiming to «clean» Belarusian from bad elements and
make it closer to Russian are politically justified, as well as political purges among patriotic
writers and scientists. In connection with this we may recollect what Maciukievich, a linguist
who later was exiled to Stalin’s GULAG, said during an interrogation. He confessed that he
had carried out a destruction work in the sphere of the Belarusian language with the aim to:
a) tear the Belarusian lexical-terminological language from Belarusian working people; b) …
spread Polish borrowings in Belarusian in order to create a barrier between Belarusian and Russian; c)… save archaisms in dictionaries and terminology (interrogation, November 5, 1933)
[3:132]. All these facts testify that the interference with the lexical system of the Belarusian
language was put into effect in the following way:
1. struggle with the polonization of the vocabulary;
2. eradication of original Belarusian words (the so called provincialisms, vulgarisms and
archaisms);
3. prohibition of new words invented in 1920-s;
4. Russification of the vocabulary.
Let us consider in which way this language policy influenced the changes in the Belarusian
lexical norm fixed by the above mentioned Belarusian-Russian dictionaries.
1. Changes associated with the use of polonisms. Under polonisms we mean not only the words
of Polish origin but also borrowings from other languages which penetrated into Belarusian through
the media of Polish: CОЛДАТ – салдат, жаўнер (> pol. żołnierz > germ.) (ГГ); жаўнер, маскаль (> pol. moskal) (БГ), салдат, жаўнер, маскаль (НБ); жаўнер, ваяр (ЛВ); салдат (РБС1,
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РБС2, РБС3); ГАЙКА – мутэрка (> pol. mutra > germ.); шрубка (> pol. śruba > germ.) (ГГ);
шрубка (БГ); гайка, шрубка, мутэрка (НБ); мутэрка (ЛВ); гайка (РБС1, РБС2, РБС3); БЕСПОКОЙСТВО – неспакой, клопат (> pol. kłopot), турбацыя (> pol. turbacja > lat.), амбарас
(> pol. ambaras > fr.) (ГГ); неспакой, копат (БГ); неспакой, турбацыя, клопат, фатыга (>
pol. fatyga > fr.), калатня (НБ); неспакой, турбота (> pol. turbacja > lat.), амбарас (ЛВ); неспакой, трывога (АБС1); турбота, клопат, неспакой, трывога (РБС2, РБС3).
If we put the percentage of polonisms in the Belarusian part of the Russian-Belarusian
dictionary (we take the first «Russian-Belarusian dictionary» by Harecki brothers as 100
percent) into the paradigm then we get the following result:
ГГ (1920)
ЛВ (1924)
БГ (1926)
НБ (1928)
РБС1 (1937)
РБС2 (1953)
РБС3 (1982)

100%
67%
78%
119%
52%
67%
74%

The dictionaries published in 1920-s represent equal quantity of old and new borrowings,
but beginning from 1937 the quantity of new borrowings declines abruptly.
2. Changes associated with the use of Belarusian dialect words. Under dialectisms,
provincialisms and vulgarisms together with the authors of the cited documents we mean proper
Belarusian words, which cannot be found in Russian. Also, here we include the derivatives
from old borrowings, in the first turn, from Polish and Lithuanian, and old Belarusian elements
as well: БАНЯ – лазьня (ГГ, БГ), лазьня, мыйня, мыльня (ЛВ), лазьня, баня (НБ), лазня (РБС1, РБС2, РБС3); БЕЗДЕЛЬНИК – нягоднік, латруга (> pol. łotr > germ.), баглай
(ГГ); гультай (> lith. gultojas); дзяньгуб (БГ); гультай, абібок, лайдак (> lith. lajdokas);
брында, лабатрос, латруга (НБ); гультай (РБС1), лодар, гультай (РБС2); гультай, лодар, нядбайнік (РБС3); ВОЛЧОК – турок (ГГ, БГ), жэўжык, порплік, цыжык (ЛВ),
турок, цыганчык (НБ), ваўчок (РБС1, РБС2, РБС3).
ГГ (1920)
ЛВ (1924)
БГ (1926)
НБ (1928)
РБС1 (1937)
РБС2 (1953)
РБС3 (1982)

100%
119%
63%
151%
24%
47%
50%

3. Changes associated with the use of neologisms. Here we study neologisms created in
1920-s: БУДИЛЬНИК – будзька (ГГ, БГ), будзільнік, будзька (НБ), будзік, будзель (ЛВ),
будзільнік (РБС1, РБС2, РБС3); МАЯТНИК – махала (ГГ), хістальнік, махала (БГ, НБ),
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ківач, махтач (ЛВ), маятнік (РБС1, РБС2, РБС3); СОГЛАСНЫЙ – сугалосны, зычны
(ГГ), зычны, сугалосны (НБ), зычны (РБС1, РБС2, РБС3).
ГГ (1920)
ЛВ (1924)
БГ (1926)
НБ (1928)
РБС1 (1937)
РБС2 (1953)
РБС3 (1982)

100%
157%
74%
104%
39%
39%
39%

4. Changes associated with the use of russisms. Under russisms we mean not only the
words of Russian origin but also international words, words from Church Slavonic, words form
other languages borrowed through the media of Russian, calques created according the Russian
models: ЛЮСТРА – жырандоль (ГГ), жырандоля (НБ), павук, балядаш, жырандоль (ЛВ),
люстра (> rus. люстра > fr. or germ. > lat.) (РБС1, РБС2, РБС3); МОРОЖЕНОЕ – салодкі
лёд (ГГ), марожанае (БГ, НБ, РБС1, РБС2, РБС3), зморазь (ЛВ); ГРОМООТВОД – пярунавод, пяруньнік (ГГ, БН, НБ), громаадвод (РБС1, РБС2, РБС3).
ГГ (1920)
ЛВ (1924)
БГ (1926)
НБ (1928)
РБС1 (1937)
РБС2 (1953)
РБС3 (1982)

100%
59%
75%
131%
334%
275%
251%

The analysis of the vocabulary allows us to assert that Modern Belarusian, as a language
with a rather short literary tradition, normalization of which took place in the first decades of
the XX century, efficiently used the following ways to enrich its vocabulary:
1. free penetration of dialectisms into the literary language;
2. creation of neologisms in accordance with the models and using materials of the
native language;
3. use of old and new borrowings from Polish.
However in 1930-s the language orientation has been crucially changed. Isolation of the
Belarusian literary language from its dialectal basis, refusal from the creation of new words in
accordance with the proper productive models and also distancing from Polish as a source of
borrowings took place. It was established that borrowings and calques from Russian are the
only ideologically correct and justified way to enrich the Belarusian vocabulary. Thus, we can
state that the natural process of the development of the Belarusian language was disrupted and
its system was deformed under the influence of the interference from outside.
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МЕТОДИКА ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ
НЕЗ’ЯСОВАНОЇ ЕТИМОЛОГІЇ
(на матеріалі праслов'янської, польської, англійської, німецької та латинської мов)
У статті подано короткий огляд методів лінгвістичного дослідження, які традиційно
використовуються в лінгво- та етногенетичних (зокрема субстратних) студіях, а також розкрито методологічні засади й наведено авторський алгоритм аналізу лексики
нез’ясованої етимології на матеріалі сучасних, класичних та гіпотетично реконструйованих мов.
Ключові слова: метод, алгоритм, лексика нез’ясованої етимології, тематична група,
типологічна класифікація.
The article deals with a brief review of methods of linguistic research, which are traditionally
used in linguo- and ethnogenic (in particular substratum) studies combined with the coverage of
methodological principles and presentation of the author’s algorithm of analysis of vocabulary
of unknown origin based on material of modern, classical and hypothetically reconstructed
languages.
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Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими
завданнями. Однією з ключових проблем мовознавства є проблема методології, а відтак і
методів дослідження мови. Тут і надалі йдучи за М. П. Кочерганом, під методом лінгвістичного дослідження розуміємо сукупність правил і прийомів підходу до вивчення мовних
явищ та закономірностей, що застосовується відповідно до специфіки об’єкта і втілюється
в систему логічних дій ученого, стандартизованих прийомів збору, обробки й узагальнення
фактів, які, на думку авторитетних дослідників, слід називати методикою [1: 357].
Що стосується лінгво- та етногенетичних (зокрема субстратних) студій, мовознавча
наука має у своєму розпорядженні цілий арсенал спеціальних методів, а саме:
1)
2)
3)
4)
5)

описовий;
порівняльно-історичний;
ареальний;
зіставний;
структурний метод (компонентний аналіз).

Пропонована нижче інформація є спробою автора даної статті дати теоретичне обґрунтування правомірності інтерпретації попередніх результатів дослідження лексики
остаточно не з’ясованого (невідомого або сумнівного) походження слов’янських, германських і романських мов, що є аргументом на користь тези про виникнення індоєвропейських мов унаслідок накладання мови індоєвропейців, котрі розселялися, на неоднакові доіндоєвропейські субстрати (мови-підоснови) [2: 6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема наявності генетично не ідентифікованих слідів давніх неіндоєвропейських субстратів як у сучасних, так і в класичних європейських мовах стала предметом наукового зацікавлення багатьох впливових
дослідників першої половини ХХ ст. (студії А. Мейє, П. Кречмера, Ю. Покорного, В.
Махека, К. Оштіра та ін.), проте висновки деяких з цих учених не виходили за межі розпливчастих гіпотетичних тверджень (А. Мейє) або часто ґрунтувалися на невиправдано
складних фонетичних перетвореннях при зближенні етимологічно «важких» лексем у
зіставлюваних мовах (В. Махек, К. Оштір).
Якісно новий підхід до вивчення давніх субстратів на матеріалі романських мов
було запропоновано швейцарським мовознавцем Й. Губшмідом: дослідник виділяє дороманські доіндоєвропейські суфіксальні ареали, характерні для різних частин
Середземномор’я, наголошуючи на дотриманні принципу історизму й фактично постулюючи географічну безперервність однорідних суфіксів, які етимологічно не виводяться
з індоєвропейської прамови [3: 241, 244]. Водночас, на нашу думку, у студіях Й. Губшміда не враховано численних аспектів субстратної проблематики, адже наукові розвідки
останніх років переконливо підтверджують висунуту ще А. Мейє тезу про вирішальну роль субстрату у витворенні саме фонетичної специфіки мови [4: 68–69]. Крім того,
прикро констатувати необізнаність західних учених із останніми працями українських і
російських дослідників у галузі звукосимволізму [5; 6], що, на жаль, призводить до ме178

тодологічно некоректної практики зарахування звукосимволічних утворень до лексики
невідомого походження.
Метою статті є презентація авторського алгоритму історико-генетичного дослідження лексики нез’ясованої етимології (на матеріалі праслов’янської, польської, англійської,
німецької та латинської мов).
Завдання статті:
1) теоретично обґрунтувати необхідність удосконалення методики субстратних
досліджень (що вже фактично було зроблено вище);
2) розробити авторський алгоритм історико-генетичного аналізу лексики нез’ясованої
етимології з урахуванням результатів новітніх лінгвістичних досліджень, а також
даних суміжних із лінгвістикою дисциплін.
Наукові результати.
Практичне застосування перелічених на початку статті методів і прийомів розпочато
у «Словнику апелятивної лексики невідомого походження (на матеріалі праслов’янської,
польської, англійської, німецької та латинської мов)» [7], який містить понад 1200 реєстрових слів.
Навчально-довідкове видання охоплює апелятивну й частково ономастичну лексику,
яка не має надійних відповідників за межами конкретної мови (групи мов) індоєвропейської сім’ї або визначається в академічних словниках як така, що її запозичено з невідомого праджерела. Окремими рубриками наведено сепаратні слов’янсько-неслов’янські
(слов’яно-балтійські, слов’яно-германські, слов’яно-грецькі тощо) ізоглоси, а також лексичні паралелі з кельтським компонентом, оскільки щодо походження низки з них у мовознавстві існує неіндоєвропейська точка зору.
Словник складається з п’яти основних блоків (розділів), лексичний матеріал яких розподілено по тематичних групах та подано в алфавітному порядку. У тих випадках, коли низка
тематичних груп містить незначну кількість лексем або не представлена взагалі, матеріал
відразу подається за алфавітом. Останній принцип застосовано також у 3-му й 4-му розділах,
лексичні одиниці в яких згруповано відповідно до наявності або відсутності реконструйованих праформ. Заголовне слово супроводжується перекладом, примітками (за необхідності)
й посиланням на відповідну сторінку (номер випуску, тому – за наявності) аналізованого
лексикографічного джерела. Кожен блок завершує історико-етимологічний коментар.
Методика дослідження лексики невідомої етимології передбачала реалізацію наступних етапів у роботі з матеріалом кожної з п’яти задекларованих у назві Словника мов:
І. Виявлення лексичних одиниць остаточно не з’ясованого (дискусійного або сумнівного) походження методом суцільної вибірки. Зокрема, йдеться про лексику, яка не має
надійних відповідників за межами конкретної мови (групи мов) індоєвропейської сім’ї або
визначається в академічних виданнях як така, що її запозичено з невідомого праджерела.
ІІ. Елімінація випадків незалежної елементарної спорідненості, тобто виключення зі
списку безперечних звукосимволічних утворень, жаргонізмів із пізньою писемною фіксацією, а також запозичень із індіанських мов (на які так багатий американський варіант
англійської мови) й низки новітніх культурних термінів, що не можуть служити джерелом
вивчення доіндоєвропейського субстрату.
Нижче наводимо критерії, за якими ідентифікують безперечні звукосимволічні утворення (ідеофони):
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1)

емоційність, образність і конкретність семантики: в основу номінації покладено
найпростіші елементи психофізіологічного універсуму людини, тобто ознаки
об’єктів, що сприймаються в будь-якій сенсорній модальності, крім слухової:
зорові, нюхові, смакові, дотикові, органічні відчуття;
2) морфологічна та фонетична гіпераномальність, а саме відносна одноманітність
форми або гіперваріативність, напр. англ. hoity-toity 1) шум; безлад; 2)
легковажність; 3) пустотлива дівчина; 4) гордовитий, пихатий; 5) чи ти ба!, boob
(poop) дурень, йолоп; нім. Fusel (Fussel) неякісна горілка; мура; буза;
3) ізоморфізм (типологічна подібність) у близько- та віддалено- споріднених мовах.
У тих випадках, коли питання про ідеофонічність лексеми залишалося відкритим, слово
не виключалося з базового реєстру. Докладніше про явище звукосимволізму див. [5; 6].
ІІІ. Інвентаризація та паспортизація лексичного матеріалу (переклад, примітки (за
необхідності) стилістичного або лінгвогеографічного характеру, наведення реконструйованих праформ, посилання на відповідну сторінку (номер випуску, тому – за наявності)
аналізованого лексикографічного джерела).
ІV. Розподіл по тематичних групах.
Увага звертається, в першу чергу, на ті тематичні групи, лексика яких відзначається
значним ступенем автохтонності та архаїчності (слова на позначення рельєфу місцевості, реалій флори і фауни, явищ природи; соматизми; деякі побутові терміни; лексеми,
пов’язані з міфологічним (релігійним) світоглядом тощо) [8: 44, 50; 9: 38].
Як показують фундаментальні студії в галузі мовної реконструкції [10; 11], першорядного значення у вивченні прадавніх субстратів набувають культові терміни, що є цілком закономірним: саме їхній зв’язок із сакральною сферою життя етносу стає причиною надання їм особливого статусу у свідомості й культурі , що має наслідком тривале
збереження цих лексичних елементів і їх відкладення в субстратному шарі конкретної
мови або групи споріднених мов.
V. Типологічна класифікація отриманих даних, що супроводжується попередніми
лінгвогенетичними висновками.
Перлиною аргументації на користь наявності в різних групах індоєвропейських мов
слідів давніх неіндоєвропейських субстратів є фонетична типологія (відкритоскладовість) праслов’янської мови, а також закон милозвучності, що системно функціонує в
сучасних слов’янських (особливо українській) та романських (італійській) мовах.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз етимологічної літератури
ще раз підтвердив тезу про те, що різноманіття індоєвропейських мов виникло внаслідок накладання мови індоєвропейців, які розселялися, на неоднакові доіндоєвропейські субстрати. Як фонетична типологія, так і широкий лексичний матеріал різних груп реконструйованих та історично засвідчених європейських мов у поєднанні з новітніми даними археології,
антропології та генетики [12: 56–89] дають нам підстави зробити наступне припущення:
індоєвропейські мови як Східної, так і Західної Європи містять низку типологічних рис,
а також лексичних фактів, які задовільно не виводяться з внутрішніх законів розвитку
індоєвропейської прамови, що свідчить про потужний доіндоєвропейський субстратний
вплив. Суб’єктами впливу виступають неіндоєвропейські мови передісторичної Європи,
зовнішні зв’язки, ареал колишнього поширення та генеалогічну належність яких буде
з’ясовано в ході подальшого дослідження.
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УДК 811.581

Кірносова Н.А.
(Київ, Україна)

КОНЦЕПЦІЯ ЗНАКУ ЧАРЛЬЗА ПІРСА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО
КИТАЙСЬКОЇ ІЄРОГЛІФІКИ
У статті зроблено спробу уточнити поняття ієрогліфічного знаку, і з цією метою
китайські ієрогліфи розглянуто крізь призму класифікації знаків, розробленої Ч. Пірсом в
аспекті співвідношення знаку до позначуваного об’єкту. Виявлено, що ієрогліфічні знаки,
на відміну від знаків фонетичного письма, не є виключно символічними, а перебувають у
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різних типах відносин з об’єктами, які позначають. Також виявлено, що класифікація
Ч. Пірса не враховує тих знаків, які пов’язані з позначуваними об’єктами асоціативним
зв’язком.
Ключові слова: знак, ієрогліф, піктограма, ідеограма
Данная статья представляет попытку уточнить понятие иероглифического знака,
и в связи с этим китайские иероглифы рассмотрены в ней через призму классификации
знаков, разработанной Ч. Пирсом в аспекте отношения знака к объекту. Определено,
что иероглифические знаки, в отличие от знаков фонетического письма, не являются
исключительно символическими, а находятся в разных типах отношений с объектом,
который обозначают. Также определено, что в классификации Ч. Пирса не учтен тип
знаков, связанных с обозначаемым объектом ассоциативной связью.
Ключевые слова: знак, иероглиф, пиктограмма, идеограмма
The author of this article attempts to clarify a notion of a character through the Ch.
Peirce’s classification of signs applying only one aspect of it – reference of a sigт to an object
of signification. It is concluded that Chinese characters are not homogeneous (here means
symbolic) in this reference as phonetic signs are and that Peirce’s classification do not include an
associative reference between sign and object, specific for a particular group of characters.
Key words: sign, character, pictogram, ideogram
Ч.С. Пірс (1837 – 1914) вважається одним із найбільш оригінальних американських
філософів кін. ХІХ – поч. ХХ ст. і родоначальником загальної теорії знаків (семіотики)
[1: 641]. У своїй роботі «Спекулятивна граматика» він запропонував оригінальне тлумачення основних понять семіотики, зокрема й поняття знаку. На його думку, знак – це
комплексне утворення, яке слід розглядати в 3-х аспектах: 1) знак сам по собі; 2) знак у
співвідношенні з об’єктами, які він позначає; 3) знак у співвідношенні з способом його
інтерпретації. У межах першого аспекту він пропонує вирізняти якісні, одиничні та загальні знаки; у межах другого – іконічні, індекси та символи; а в межах третього – поняття, судження й умовиводи, тобто, форми думки [1: 165]. Разом ці три аспекти з зазначеними трихотоміями утворюють, на думку Пірса, знакову ситуацію. Таким чином, він
пропонує розуміти під поняттям «знак» процес, а не об’єкт, і в цьому виявляється його
новаторство відносно попередньої традиції західної логіки.
Проте, настанова на універсальність при створенні класифікації знаків у Ч. Пірса
цілком узгоджується з попередніми традиціями логіки й лінгвістики на Заході, а також
допускає застосування цієї класифікації щодо знаків, які виникли й використовуються
в інших культурах, зокрема, щодо ієрогліфічних знаків. На мою думку, доцільність
такого застосування полягає в тому, щоб уточнити поняття «ієрогліфічний знак»,
сформулювати істинні судження про специфічні риси цих знаків відносно універсальних рис. Таке дослідження тим більш актуальне, що сутнісні ознаки китайського ієрогліфічного знаку в українському мовознавстві не прописані, а уявлення про ієрогліф,
яке створюється на підставі словникових роз’яснень, занадто розмитеі, відношення
між поняттями ієрогліф, графема, ідеограма нез’ясовані.
Найбільше українські китаєзнавці цікавилися історією виникнення та розвитку ієрогліфіки [3], а також структурою ієрогліфа [4], і в цьому вони наслідували своїх китай182

ських [5] та російських [6] колег. Тому в поле зору цих дослідників потрапляли специфічні риси ієрогліфа в порівнянні з знаками алфавітного письма, тоді як власне знакова
природа ієрогліфа, як сама собою очевидна, залишалася поза межами їхніх інтересів.
Так само, не особливості знакової природи, а специфічні риси окремих знаків ставали
підставою для численних класифікацій ієрогліфів. Класифікувати свої незліченні писемні знаки китайці почали давно. Навіть у легенді про походження писемності, яка приписує це значне відкриття придворному Жовтого Імператора на ім’я Цан Цзє, йдеться про
два типи знаків – 文 (прості, схематичні зображення предметів) і 字 (складні, похідні від
попередніх знаки). У наш час існують класифікації ієрогліфів як за способом утворення
(структурою), так і способом використання (функціонуванням), проте найбільш широко
використовується перша. Як відомо, за способом творення всі ієрогліфи китайської мови
розподіляються на 4 групи: піктограми (象形字), вказівні (会意字), ідеограми (会意字)
та фонетичні (形声字)іі [5]. Ця класифікація була розроблена китайськими лінгвістами
і широко використовується в світі; західні дослідники поки що не запропонували альтернативних їй. Розглянемо визначення запропонованих термінів у сучасній китайській
лінгвістиці, додавши до них власні коментарі.
Піктограми – це схематичні зображення конкретних предметів [5: 52], найбільш
придатні для запису іменників, що позначають конкретні поняття. Зображальна природа наближає їх до малюнку, але схематичність все ж свідчить про їх приналежність до категорії знаків – адже в схемі не стільки зображується предмет, скільки
фіксуються його найхарактерніші риси, власне об’єктивується поняття про предмет.
Крім того, різним є призначення малюнку й схеми: малюнок створюється, щоб ним
милуватися, а схема – щоб нею користуватися у подальшій життєвій практиці. Піктограми вважаються мінімальними й нерозкладними одиницями китайського ієрогліфічного письма, на основі яких утворюються інші типи ієрогліфів [5: 52]. Приклади
піктограм у сучасній китайській мові: 山 (гора), 人 (людина), 马 (кінь), 鱼 (риба), 木
(дерево), 日 (сонце) тощо.
Вказівні знаки утворюються на основі піктограм шляхом додавання символічної позначки на тому сегменті зображення, який акцентується [5: 53]. Ці знаки є наступним (після
схематизації) кроком у бік до абстрактизації письма, адже використовуються для запису тих
іменників, які називають частину від цілого або нескладні абстрактні поняття, які утворюються шляхом виділення ознак чи властивостей окремих елементів конкретних предметів
(наприклад, корінь дерева – це основа). Ці знаки також придатні для запису прикметників,
які називають ознаки, доступні для сприйняття почуттями (тобто, пов’язані з конкретним
органом сприйняття): наприклад, «солодкий» асоціюється з відчуттями язика. У сучасній
китайській мові функціонують такі вказівні знаки: 本 (корінь, основа), 刃 (лезо), 甘 (солодкий смак) тощо. Слід зазначити, що вказівні знаки також вважаються нерозкладними, адже
кожен з них утворюється на основі тільки однієї піктограми [5: 53].
З розвитком абстрактного мислення і виникненням потреби фіксувати складні абстрактні поняття, які вже не обов’язково мають конкретний «субстрат», з’являється наступний
вид ієрогліфічних знаків – ідеограми. Ідеограма – це складний знак, утворений на основі
кількох піктограм і призначений для запису абстрактних понять (ідей) [5: 53]. В основі
таких знаків закладено асоціативний зв’язок, коли задане поєднання зображень предметів
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утворює нове непредметне значення: наприклад, поєднання зображень людини і дерева
слугує для запису абстрактного поняття «відпочинок». Ці знаки використовуються для
запису різних частин мови: 看 (дивитись), 友 (друг), 鲜 (свіжий) тощо. Вони є наступним
кроком в абстрактизації китайського письма.
Однак більшість ієрогліфів сучасної китайської мови (більше 80%) складають фонетичні знаки [5: 59]. Фонетичний знак – також складний знак, утворений на основі
ключа – піктограми, яка вказує на значення нового слова, та фонетика – простого чи
складного ієрогліфа, який вказує на звучання цього слова (цей ієрогліф запозичується
з тих, що вже існують і якими записуються слова, подібні за звучанням). Поява цих
знаків, на думку китайських вчених [5: 59], свідчила про якісний прорив у розвитку китайської писемності, адже було зруйновано уявлення про можливість знаку передавати
тільки зміст, і винайдено спосіб фіксувати звучання, що дозволило суттєво скоротити
кількість знаків ієрогліфічного письма й контролювати їх «розмноження» надалі. Наприклад, за допомогою ієрогліфа 马 (кінь), шляхом додавання різних ключів, можна
записати цілу низку слів, жодним чином не пов’язаних ні між собою, ні з конем, але
подібних за звучанням: 妈 (мама), 吗 (питальна частка), 骂 (сварити) тощо.
Завершуючи огляд ієрогліфічних знаків, як їх репрезентують китайські мовознавці,
слід зауважити, що всі зазначені види ієрогліфічних знаків зустрічаються вже в їнських написах (найдавніших пам’ятках китайської писемності) [6], тож можна зробити висновок, що різні етапи процесу абстрактизації писемних знаків розвивалися не
лінійно, а одночасно. Можна також висловити тезу про те, що розвиток китайської
писемності загалом відбувався не лінійно, коли наступна форма відкидає попередню,
а концентрично – коли попередні форми залишаються рівноправними з наступними.
Проте ця думка потребує глибшого дослідження і перевірки її істинності.
Розглянувши класифікацію ієрогліфічних знаків за способом утворення, прийняту
в китайському мовознавстві, не важко помітити, що вона неуникно відображає зв’язки
ієрогліфа з об’єктом, який він позначає. А в такому випадку цю класифікацію можна
співставити з другою трихотомією Ч. Пірса. Оскільки він розуміє іконічний знак як такий, що подібний до свого об’єкта і не передає інформації, а тільки потенційно містить
її [1: 169], то під поняття іконічного знаку можна підвести піктограми, адже вони подібні до тих об’єктів, які вони схематично зображають. Індекси в класифікації Ч. Пірса
– це знаки, які містять у собі вказівку на те, що вони «мають референцію … до чогось,
що реально існує незалежно від його репрезентації як такого» [1: 166], іншими словами, що зв’язок між знаком і об’єктом природно присутній у знакові; у такому випадку
вказівні знаки ієрогліфічного письма очевидно мають природу індексу. Нарешті, символи за Ч. Пірсом, – це такий вид знаків, де зв’язок між знаком і об’єктом раціональний
(умовний), тобто, безпосередньо не представлений у самому знакові [1: 166]; а саме
такий характер зв’язку характерний для фонетичних знаків китайського ієрогліфічного
письма. У зазначених трьох типах знаків зв’язок з об’єктами змінюється від чуттєвого
до раціонального, проте в китайській писемності існують знаки (ідеограми), в яких
такий зв’язок асоціативний. Однак у класифікації Ч. Пірса такого типу зв’язку не було
передбачено, що зменшує ступінь її універсальності.
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Таким чином, уточнюючи поняття «ієрогліфічного знаку», слід констатувати, що
воно об’єднує писемні знаки з усіма можливими типами зв’язку щодо позначуваних
ними об’єктів: демонстративним (піктограми), вказівним (вказівні знаки), асоціативним (ідеограми), умовним (фонетичні знаки). І саме ця різнорідність відрізняє китайські ієрогліфи від знаків фонетичного письма, які пов’язуються з позначуваним
об’єктом лише в один спосіб – умовно. Інша специфічна риса ієрогліфічного знаку, яка
виявилась стосовно його відношення до об’єкту, – це здатність об’єктивувати етапи
розвитку абстрактного мислення, адже кожен із зазначених у статті видів ієрогліфічних знаків фіксує поступові кроки вбік абстрактизації писемності, де кожна наступна
форма не поглинає, а приєднує попередню, тому всі вони зберігаються і функціонують
одночасно вже протягом тисячоліть. Універсальною ознакою, яка свідчить про те, що
ієрогліф – це знак, а не картинка чи малюнок, є настанова означувати, а не зображати,
яка й об’єднує всі різнорідні ієрогліфічні знаки.
Отже, після співставлення класифікацій Ч. Пірса та китайських лінгвістів, виявляється, що перша з них, для збереження статусу універсальної, потребує подальшого розширення і включення додаткового виду знаків, у яких зв’язок між об’єктом та
знаком асоціативний. Цікаво також продовжити дослідження китайської ієрогліфіки в
аспекті співвідношення знаку до способу його інтерпретації. Класифікацій китайських
ієрогліфів за таким принципом поки що не було розроблено, тож застосування концепції Ч. Пірса напевне призведе до оригінальних висновків.
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ПРИМІТКИ
і
Ієрогліф – 2) фігурний знак у системі ідеографічного письма, що позначає поняття, знак або
звук мови [2: 293].
іі
Запропоноване тут співвідношення китайських та українських термінів визнається не всіма
сучасними мовознавцями. Наприклад, у дослідженні [3] використано іншу термінологію.
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функціонально-контекстуальні
аспекти пейоративнипх одиниць
У статті розглядаються аспекти контекстуального вживання пейоративних лексем, зумовленість функціонування екстралінгвістичними чинниками та місце емоційнооцінного компонента в структурі лексичного значення пейоративних одиниць.
Ключові слова: пейоративна лексика, екстралінгвістичні чинники, емоційно-оцінне
значення, контекст, суб’єктивна оцінка, семантичні особливості.
The article deals with the aspects of contextual usage of the pejorative vocabulary, its
functioning determined by extralinguistic factors, and the place of emotional and evaluation
component in the structure of lexical meaning of pejoratives.
Key words: pejorative vocabulary, extralinguistic factors, emotional and evaluation
meaning, context, subjective evaluation, semantic peculiarities.
У мовній картині світу відбивається практично вся психічна діяльність людини, її
емоції та відчуття, які за допомогою різноманітних лексичних засобів передають внутрішній світ людини. Проте вербалізація емоційних переживань людини, чи то позитивних, чи негативних, проходить досить складний та неоднолінійний шлях. Адресант
добирає різноманітні лексичні засоби для найадекватнішого позначення об’єкта чи предмета, кодуючи в ньому своє суб’єктивне ставлення. Адресат розкодовує повідомлення,
отримуючи інформацію не лише про об’єкт чи предмет, але й про характер почуттів
та емоційний настрій суб’єкта мовлення, які репрезентовані емоційно-оцінним навантаженням конкретної лексичної одиниці. Таке декодування є реальним лише за умови достатніх знань про певні фрагменти мовної картини світу, які властиві окремому народові,
його культурі як національно самобутні явища. Так, особливої уваги заслуговують негативні емоційно-оцінні характеристики людини за допомогою національно забарвлених
зооморфізмів та ботаморфізмів, які мають специфічні риси в різних мовах. Використання лексики такого типу характеризується історичною та національно-культурною зумовленістю і проектується на специфічно-національне сприйняття їх народною свідомістю.
Об’єктом даного дослідження є іменникова лексика зі значенням пейоративності сучасних української, російської та англійської мов.
Предметом дослідження є функціонально-контекстуальні аспекти пейоративної
лексики.
Мета дослідження полягає у комплексному аналізі лексико-семантичних особливостей та функціонально-контекстуальних аспектів пейоративних одиниць.
Актуальність теми дослідження визначається зростаючим інтересом до емоційнооцінної семантики пейоративів, потребою вивчення особливостей функціонування пейоративної лексики.
© Моштак О.В., 2009
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У живому мовленні одна й та сама лексична одиниця може використовуватися для
передавання різних психічних станів і навпаки: одна й та сама емоція – позначатися
різними словами [1: 106].
Емоційний�����������������������������������������������������������������������
аспект у мовленнєвих ситуаціях трансформується у різні думки, що передають ставлення мовця до об'єкта мовлення. Емоційно-оцінне ставлення мовця до об'єкта
мовлення є одним із змістовних компонентів конотації, яка також має властивість доповнювати раціональну оцінку, що входить до змісту мовленнєвих одиниць оцінного характеру
(В.М. Телія [2: 53], Т.В. Пастушенко [3], О.В. Александрова [4], Ю.М. Скребньов [5]).
Конотацію пейоративності супроводжують негативні емоції. Категоричність вираження пейорації залежить від настрою висловлювання та статусу мовця. Причина вживання
пейоративної лексики полягає у передачі негативного ставлення мовця до об'єкта мовлення.
Дослідження особливостей пейоративної лексики мовознавцями загалом концентруються на аналізі як структурно-семантичних, так і психо- та прагмалінгвістичних
аспектів пейоративної лексики [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14].
Розвиток досліджень пейоративної лексики упродовж останніх десятиліть спричинив
виникнення самостійної лінгвістичної дисципліни – маледиктології. Починаючи із 1976го року Р. Аман видає фаховий журнал, присвячений дослідженню пейоративної лексики,
«Maledicta. Міжнародний журнал вербальної агресії». В інтерв’ю журналу «Психологія
сьогодні» він так говорить про об’єкт дослідження маледиктологів: «Слова – це лише слова. Так само, як медик має справу із страхітливими деформаціями та пухлинами людського
тіла, так і мовознавець досліджує слова, якими б вульгарними вони не були» [15: 34].
Найчастіше об’єктом оцінювання виступає людина, результати її діяльності та
створений нею предметно-ціннісний світ тощо. В основі критеріїв оцінки може лежати суспільно усталена чи суб’єктивно ідеалізована норма. Емоційно-оцінна семантика
частіше виступає відхиленням від норми, визначаючи ту ілокутивну силу, яку репрезентує
контекст, що містить цю семантику [11: 36].
Аксіологічний компонент у семантиці лексичної одиниці є змінним явищем. Він
зазнає впливу екстралінгвістичних чинників, відображає всі соціальні зміни, які спричинюють втрату, появу чи зміну оцінних значень у словах. У суспільному житті відбувається
перегляд цінностей, що й зумовлює зміну місця лексеми на шкалі оцінок зі значеннями
«добре/погано».
Наприклад, в англійській мові спостерігаємо історичне посилення пейорації та поступовий її спад на прикладі слова paparazzo, що означає фотограф скандальних знімків:
у мікродіахронії пік негативних конотацій цього слова співпадає з періодом загибелі
Lady Di, з плином часу його пейоративність зменшується.
З метою з’ясування змісту емоційно-оцінного компоненту слід зазначити, що контекст належить до вагомих засобів актуалізації конкретних аксіологічних сем. М.П. Кочерган зазначає, що слова або їхні окремі значення навіть можуть передбачати контекст
як вияв безпосередньої взаємозалежності між словом і контекстом. Такий контекст здатний і посилювати словникове оцінне значення лексеми, і взагалі нейтралізувати його,
а також сприяти утворенню індивідуальних аксіологічних значень в нейтральних словах [16: 15]. Наприклад: «Хто в нас в міністрах не бував: Осли, телята, поросята І
жовтодзьобі гороб’ята» (О. Олесь).
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Дуже різноманітні функціонально-контекстуальні емоційно-оцінні нашарування виявляють назви птахів, тварин та рослин на позначення характерних рис, притаманних
людині. Мовленнєве оточення виступає засобом конкретизації емоційно-оцінного значення, оскільки поза контекстом важко з’ясувати, що саме має на увазі мовець, вживаючи
ту чи іншу лексему з відповідним семантичним нашаруванням для характеристики особи.
Яскравого пейоративного значення набувають лексеми – метафоризовані іменники,
які утворюються шляхом образної асоціації на основі:
– назв тварин (в укр. мові: ведмідь, собака, свиня, корова, кобила, баран, вовк, жеребець, цвіркун; в рос. мові: крыса, щенок, корова, медведь, самец, грызун, сыч, обезьяна,
волчица; в англ. мові: rat («пацюк»), bear («ведмідь»), insect («комаха»), snake («змія»);
– рослин та їх частин (в укр. мові: дуб, пеньок, колода, гарбуз, тополя, лопух, лобода,
будяк; в рос. мові: пень, колода, бревно; в англ. мові: fruit («фрукт»);
– страв (в укр. мові: кисіль, кваша; в рос. мові: квашня, кисель);
– предметів побуту (в укр. мові: бочка, кочерга, пилка; в рос. мові: калоша, сундук,
пила);
– хвороб (чума, холера) та інше.
Явище зооморфізму та ботаморфізму базується на об’єктивних або суб’єктивних рисах, ознаках, властивостях, зовнішніх і внутрішніх якостях птахів, тварин чи рослин.
Ці ознаки та риси спочатку були приписані тваринам чи рослинам творчим мисленням
народу, а потім перенесені на людину. Зооморфізми та ботаморфізми характеризують
людину завдяки своєму сильному емоційно-оцінному потенціалу, який стає ядром у
структурі їхнього лексичного значення.
У лексичній системі можна виділити шар, у якому об’єднані іменники з однорідними
семантичними особливостями та специфічним функціональним призначенням. Це пейоративи, семантична специфіка яких зумовлюється джерелом кваліфікаційної характеристики, здійснюваної мовцем із суб’єктивних поглядів та з позицій мовного колективу,
соціуму. Наприклад, в укр. мові: дурень, бовдур, головотес, відьма, гаврик, шкет, базіка,
морда, вахлай, карапуз, мумія; в рос. мові: жмот, скряга, фифа, цаца, башка, мымра,
нахал, клоун, карга, ханжа; в англ. мові: bustard («негідник»), skunk («підла людина»),
dud («нікчемна людина»), dobby («дурень»), pinhead («тупа людина»), drone («людина,
яка живе за рахунок інших»).
Наприклад: «Гордовита, бо вона (господиня квартири) велика цяця: бачте, генеральша, – сказав Радюк» (І. Нечуй-Левицький).
«Montag, you idiot, Montag, you damn fool, why did you really do it?» (R. Bradbury).
Деякі з подібних пейоративів у певному соціумі оцінюються або позитивно (схвалення, захоплення, бажаність, корисність), або негативно (засудження, несприйняття,
небажаність, шкідливість, невідповідність етичним та естетичним нормам, що прийняті
й усталені в певному мовному середовищі).
Отже, в образних характеристиках людини номінативність витісняється оцінністю та
емоційністю. Тобто їхнє призначення полягає не стільки в тому, щоб називати суб’єкт,
скільки в тому, щоб виражати якісну ознаку, за якою мовець оцінює його. Позиція мовця
є очевидною – вплинути на почуття, передати негативне ставлення за допомогою пейоративних висловлювань, які часто пов’язані з символічним, культурно-національним
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корінням. Національно-культурна специфіка пейоративів зумовлюється їхнім самобутнім статусом, національною своєрідністю мови-носія, оскільки сприйняття однакових
фрагментів мовної картини світу в носіїв різних мов не завжди є однаковою.
Функціональні можливості пейоративних одиниць зумовлюються психологічними
особливостями суб’єкта оцінки, його емоційним станом у момент мовлення, віковими,
статевими, професійними та соціально-ранговими показниками, а також контекстуальним
вживанням. Оскільки часто нейтральні лексеми на мовному рівні стають пейоративними в
контексті, тобто слово узуально набуває пейоративного значення, не властивого йому.
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СЕМАНТИЧНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СИНОНІМІЧНИХ ЛЕКСЕМ
(на прикладі східнослов’янських прикметників хі–хііі ст.)
Стаття присвячена реконструкції синонімічних відношень між давньоруськими
прикметниками, уживаними із соціально-етичною характеристикою людини. Аналіз
проведено на матеріалі писемних східнослов’янських пам’яток ХІ–ХІІІ ст.
Ключові слова: семантична структура слова, прикметник, східнослов’янські
пам’ятки ХІ–ХІІІ ст.
The article deals with the reconstruction of the synonymic relations between the Old
Russian adjectives, which functioned with the meaning «socio-ethical assessment of person».
The article is based on the analysis of East Slavic literary monuments of 11–13 th cent.
Key words: semantic structure of the word, adjective, East Slavic literary monuments of
11–13 th cent.
Дослідження синонімії в діахронічному аспекті залишається одним із актуальних завдань історичної лексикології східнослов’янських мов. Вивчення лексико-семантичних
відношень між словами всередині синонімічних рядів має свою специфіку на різних хронологічних зрізах мови, зумовлену рівнем розвитку мови в цілому, його стилістичною
стратифікацією, жанровими особливостями текстів і цілою низкою більш дрібних, часткових моментів. Стосовно давніх часів, а для східнослов’янських мов таким періодом
є, зокрема, ХІ–ХІІІ ст., з’ясування семантичного співвідношення синонімічних лексем
ускладнюється обмеженою кількістю збережених писемних пам’яток, нерівномірним
кількісним розподілом збережених текстів за їхньою приналежністю до певного стилю або жанру, співіснуванням різних списків однієї тієї самої пам’ятки, встановлення
«нижньої» межі вживання слова з тим чи іншим значенням тощо. Аналіз синонімічних
відношень між давніми словами вимагає певного контексту – лексико-семантичного
об’єднання, яким можуть виступати лексико-семантичне поле або група. У статті передбачається реконструювати і проаналізувати синонімічні відношення між давньоруськими лексемами лютыи, зълыи, жестокыи, які входять до складу лексико-семантичного
поля прикметників зі значенням моральної, соціально-етичної оцінки особи. Незважаючи на те, що обрані прикметники виявляють синонімічні зв’язки по лінії цілого ряду
значень, обмежуємо предмет нашого інтересу тими вживаннями, в яких лютыи, зълыи,
жестокыи використовуються як означення до іменників, що безпосередньо називають
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людину (человhкъ, моужь, кън#зь та ін.). Зазначені лексеми виконують консолідуючу
функцію, посідаючи місце ядерних складників поля в цілому і лексико-семантичної групи із загальним значенням «добрий – недобрий» зокрема. Основним джерелом матеріалу слугували писемні східнослов’янські пам’ятки ХІ–ХІІІ ст. (літописи, хроніки, житія,
патерики, грамоти та ін.).
Вихідна семантика слова визначає весь подальший розвиток його семантичної структури, функціональний розподіл ядерних і периферійних сем, особливості контекстного
використання лексеми, її синтагматичні і парадигматичні зв’язки. У своєму розвитку
значення слова проходить шлях від «простого» до «складного» [1; 2; 4; 5]. Чим давніший
зріз мови, до якої ми звертаємося, тим більше у цій мові лексичних одиниць конкретного змісту і тим менше одиниць на вираження загальних, абстрактних понять. Однією
з характерних особливостей давніх мов є вираження загального поняття через окреме;
«вихідний образ кожного слова завжди конкретний» [4: 13]. Прикметники лютыи, зълыи,
жестокыи – найстаріші слова, коріння яких сягають джерел індоєвропейської мовної
єдності. Др. лютыи продовжує псл. *ľutъ із загальним значенням «жорстокий, злий,
лютий», яке, у свою чергу, є континуантом індоєвропейського кореня. Аналіз семантики *ľutъ у слов’янських мовах дозволив, як відзначає І.П.Петльова, автор словникової
статті до слов. *ľutъ(jь), виявити цілий ряд значень конкретного (предметного) характеру, на основі яких могли сформуватися пізніші, абстрактні значення. До таких значень
І.П.Петльова відносить насамперед значення «твердий, ламкий, крихкий» та «їдкий,
гострий, гіркий, жагучий, міцний, кислий». У багатьох випадках така семантика розвивається на ґрунті дієслів на позначення руйнівних дій, або на ґрунті слів зі значенням
«камінь, скеля». На основі зазначених дієслів нерідко з’являються лексеми зі значеннями «швидкий; сильний», які також притаманні *ľutъ. *Ľutъ продовжує іє. *leu-, будучи
за походженням старим дієприкметниковим утворенням. Семантичною ознакою, з якою
безпосередньо пов’язане значення «жорстокий, злий, лютий», могла бути як ТВЕРДИЙ,
так і ШВИДКИЙ; СИЛЬНИЙ (ЭССЯ, XV, 235, 236).
Не менш давнім є др. зълыи. Корені внутрішньої форми др. зълыи, яке зводиться
до іє. *g’vel- (Преобр., I, 256; Ф., II, 99) сягають універсальної бінарної опозиції позитивний / негативний [3: 152–169], яка, у свою чергу спиралася на опозицію правий
/ лівий (правий бік; прямий; справедливість, правда ↔ лівий бік; не прямий, кривий,
косий; несправедливість, неправда). Міцний зв’язок змісту іє. *g’vel- з поділом світу на
позитивний і негативний став, на нашу думку, підставою для формування у псл. *zъlъ
загального значення «поганий» і виникнення на його основі більш конкретного значення
«жорстокий, злий, поганий».
Наступний компонент синонімічної тріади – др. жестокыи – бере свій початок від
праслов’янського кореня *žestъ-, який, за припущенням, також сягає індоєвропейських
часів (Преобр., I, 231; Ф., II, 51; ЕСУМ, II, 195, 207), зводячись до кореня із загальним
значенням «твердий».
У семантичній структурі лексеми значення співіснують не відособлено, а у
взаємозв’язках, і ці зв’язки нерідко виникають завдяки семантичним асоціаціям, які супроводжують кожне з наявних значень. Такі семантичні асоціації фактично є відбиттям
латентних зв’язків семантики слова і конкретних її складників – значень, відтінків значень,
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сем – із первинним значенням кореня. Оцінюючи позицію і функцію сем різного ступеня
виявленості в значенні, Й.А.Стернін відзначав, що «експліцитні семи представлені в значенні безпосередньо, явно, вони не містяться в якихось інших семах, наповнюють структуру значення, розташовуючись одна за одною. Приховані семи містяться в інших семах і наповнюють значення «вглибину»» [6: 62]. Матеріали східнослов’янських текстів
XI–XIII ст. свідчать про те, що в цей період др. лютыи, зълыи, жестокыи мали складну
семантичну структуру і вживалися як щодо предметів та явищ, так і щодо людини. Значення моральної оцінки особи, з якими в цей період вживалися зазначені синонімічні
прикметники, не прямо, а опосередковано, імпліцитно пов’язані з вихідною семантикою
індоєвропейських коренів, до яких ці лексеми зводяться. Цей ледве відчутний в ХІ–ХІІІ
ст., але воднораз надзвичайно тісний семантичний зв’язок багато в чому зумовлює відмінності у вживанні розглядуваних синонімічних слів у давніх східнослов’янських писемних пам’ятках.
Одне зі значень, з яким у східнослов’янських текстах ХІ–ХІІІ ст. засвідчені синонімічні
др. лютыи, зълыи, жестокыи, є значення «жорстокий». Щодо людини др. лютыи найчастіше вживалося зі значенням «злий, жорстокий, безжалісний»: «Лютъ се мужь хочеть быти,
яко имhнья не брежеть, а оружье емлеть» (*971, ПВЛ, ЛЛ, 84); «мужіе злонравніи нhціи,
люти и хищници» (*1054, ЛНик., 86); «бояшеся отьца, люта суща» (XI, сп. XVI, Флавий,
226); «римскиа слугы люти, но не вси римляне насилиа вам творять» (XI, сп. XVI, Флавий,
275); «посълании отъ Святопълка зълыя его слугы, немилостивии кръвопиицh, братоненавидьници люти зhло, сверhпа звhри, душю изимающе» (сп. XII–XIII, СБГ, 292); «Данило
князь лютъ есть; аже отъиметь ти животъ, то кто тя избавить?» (*1255, ЛГВ, ЛИ, 192);
«обрhтаеть нhкоего от княжих съвhтник, люта и сверhпа» (сп. 1554, КП, 582); «царь [...]
лющий всhхъ царь» (сп. XVI, Еуст. Плак.,242 ), а також «языкъ немилостивъ, языкъ лютъ,
не щадящь красы уны, немощи старець, младости дhтии» (XIII, сп. XIV і XV, Сл. Сер.
Вл., 446) та ін. Як свідчать тексти, в ХІ–ХІІІ ст. значення «злий, жорстокий, безжалісний»
входило до семантичної структури др. лютыи як одне із основних.
У семантичній структурі др. зълыи значення «недоброзичливий» було одним із основних в ХІ–ХІІІ ст. Із цим значенням слово зълыи найчастіше використовувалося в Київському, Радзивілівському, Суздальському, Никонівському літописах як означення до слів
человhци, съвhтьникъ: «Княже! не лhпь ти велита брата крестъ цhловати; цh да
будуть зліи человhци, завидяче твоей любви, юже къ братьh имhеши, вложили будуть
зло слово? [...] бhсъ того не замыслить, еже золъ человhкъ замыслить» (*1170, ЛК, ЛИ,
99); «Мстисл(а)в же не послуша рhчи Всhволода стры сво~го хот#ща ~му добра .
но слушашетъ Дорбрыны Долгаго […] и ины(х) злы(х) ч(е)л(о)в(е)къ» (*1177, ЛС, 381;
т. с. *1175, ЛР, 144); «нhціи зліи человhци начаша въздвизати Всеволода Мстиславича
воинствовати на Суздаль» (*1135, ЛНик., 158–159); «зліи человhци не хотяче добра межи
братьею видити» (1161, ЛК, ЛИ, 89); «злы(х) ч(е)л(о)в(е)къ слушати . иже не хот#ть
межи братьею добра» (*1176, ЛС, 377; т. с. *1176, ЛР, 142); «возсташа зліи человhци,
и начаша клеветати на князя» (*1149, ЛНик., 179); «злiи человци съсориша ихъ» (*1159,
ЛНик., 218); «слушающе злых человhкъ [...] не хотящих нам добра завистью» (*1176, ЛР,
142); «хотяаше ити на дядю своего Всеволода, послушавъ злыхъ совhтниковъ» (*1185,
ЛНик., 114, а також *1085, ЛР, 83; *1085, ПВЛ, ЛЛ, 216; *1096, ЛР, 91; *1096, ПВЛ, ЛЛ,
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238; *1175, ЛК, ЛИ, 113; *1229, ЛНик., 97; к. XI, сп. XIV, СкБГ, 83; сп. XII–XIII, СБГ, 290
та ін.). Менш часто зі значенням «недоброзичливий» слово зълыи трапляється в церковній літературі: «любо и врагы . любо и зълы рабы» (XII, Зл.-8, 88).
При вживанні слова зълыи зі значенням «недоброзичливий» могла актуалізуватися
сема ‘ворожий’: «языкы злыхъ человhкъ, по реченному, обостриша, яко копья своя» (к.
XIII, сп. XV, Посл. Иякова, 460). У середині семантичної структури слова спостерігається
надзвичайно повільне, але безперервне перегрупування сем; одна й та сама сема може
одночасно входити до складу декількох значень слова; «семи у складі одного значення повторюються і в інших значеннях, ядерні семи в одному значенні можуть бути
периферійними в іншому» [6: 39]. У ряді прикладів, крім семи ‘ворожий’, актуалізувалася
ще одна – ‘здатний чинити зло’: «научи злыа человhкы, да покрадут его» (сп. 1554, КП,
530); «и навади на ня злыа человhкы погубити ею» (сп. 1554, КП, 580); «ди#волъмь
на(оуч)енъ и зълыми ч(е)л(о)в(е)кы наваженъ» (Гр (новг.) біля 1192, 162); «Зліи же
человhци, гдh аще слышаху у кого жито, силою прихожаху въ мhсто такое, грабяху и
убиваху» (*1229, ЛНик., 102); «Така ти суть отъмьстия зълыимъ дhлателемъ, яко же бо
Иулиянъ цесарь, иже мъногы кръви святыихъ мученикъ пролиявъ» (сп. XII–XIII, СБГ,
296, а також к. XI, сп. XIV, СкБГ, 103; сп. XII–XIII, Слово Ио., 301).
Для похідних від др. зъл- прикметників у сучасних східнослов’янських мовах значення «недоброзичливий» є основним (СРЯ, I, 613; СУМ, III, 592; ТСБМ, II, 483). Його
зберігають також болгарська, словенська, чеська, польська мови (БРС, 201; SSJ, V, 636;
ЧРС, II, 675; БПРСл., 1309).
Як було сказано вище, у вживанні щодо людини в семантичній структурі др. жестокыи могли актуалізуватися такі семи, як ‘поганий’ і ‘грішний’. Семи ‘поганий’ і ‘грішний’,
на відміну від сем ‘упертий’ або ‘непоступливий’, не виокремлювалися в самостійні значення. Натомість у семантичній структурі др. зълыи «поганий» і «грішний» найчастіше
виконували функцію окремих значень. Згідно з матеріалами пам’яток XI–XIII ст., у
змісті прикметника зълыи значення «поганий» було одним із основних, про що свідчать
численні випадки вживання др. зълыи з цим значенням і наявність семи ‘поганий’ у всіх
значеннях слова зълыи. В словниковій статті до зълыи оцінне значення «поганий» не
виділене як самостійне (СДРЯ XI–XIV, III, 426–428). Проте аналіз показав, що значення
«поганий» є вихідним, первинним у семантиці цього слова; інші значення лексеми зълыи
з’явилися в результаті спеціалізації значення «поганий».
В ХІ–ХІІІ ст. у семантичній структурі др. зълыи значення «поганий» виступало як
одне із основних (СлРЯ ХІ–XVІІ, VI, 23). Ця лексема використовувалась як постійний
епітет до слів человhкъ у значенні «поганий; поганий, бо несе в собі зло»: «золъ человhкъ
ни бога боится, ни человhкъ ся стыдить» (*1015, ПВЛ, ЛЛ, 150, а також *1014, ЛНик.,
72; сп. 1554, КП, 518, 530, 580; *1086, ЛР, 84; *1015, ЛН, 172; *1015, ЛР, 60; *1093, ЛР,
89; *1086, ПВЛ, ЛЛ, 212; *1149, ЛНик., 179; *1170, ЛНик., 237; *1168, ЛНик., 235; *1230,
ЛН, 279; *1220, ЛНс, 60; XIII, сп. XV–XVIII, Кн. Еноха, 52; н. XII, сп. 1495, ХД, 112;
Изб. 1073, 80 зв., 136 зв.; сп. XII–XIII, СБГ, 282; к. XI, сп. XIV, СкБГ, 81–82; Гр (новг.)
біля 1119, 162; к. XI, сп. XII–XIII, ЖФ, 354; XI, ЕО, 69 та ін.). На відміну від др. лютыи і
жестокыи слово зълыи часто вживалося в одному контексті зі словом добрыи: «на казнь
злымъ, а добрымъ на милование» (*996, ЛР, 57); «жаляху по немъ Новогородцы добріи
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людіи, а зліи радовахуся» (*1196, ЛНик., 28); «злhи человhци добрых людии почаша
домы зажигати» (*1230, ЛН, 279); «о женахъ . зълыихъ и добрыихъ» (Изб. 1076, 382).
Слово зълыи засвідчене в уживанні щодо людини зі значенням «невмілий,
недосвідчений, невправний», яке виникло в результаті спеціалізації загальнооцінного
значення «поганий»: «Сь слышавъ злаго лhчьца, яко глаголаше, велику силу имhеть,
и рече: “Како бо не хощеши тако рещи, иже толико людий убивъ, и яко неповиненъ ходиши!»» (XIII, сп. к. XIV, Пч., 512); «Зълыи рабе лhнивый, подобаше ти дати сребро
мое тържьникомъ, и азъ пришед быхъ съ лихвою истязалъ е» (к. XI, сп. XII–XIII, ЖФ,
306; т. с. XI, ЕО, 85, 147, 150; ЕМст. до 1117, 107). Аналогічне икористання відповідних
прикметників втрачене в східнослов’янських, але зберігається у словенській і польській
мовах (SSJ, V, 636; БПРСл., 1309).
На ґрунті поєднання значень «поганий» і «неправедний» сформувалося значення «грішний, злочинний», із яким слово зълыи виступає у широко цитованому
літописцями і книжниками вислові з Євангелія: «злыи бо злh и погыбнеть» (XI, ЕО,
79; т. с. *1169, ЛР, 132; *1258, ЛНик., 142; *1169, ЛС, 357; XI–XII, сп. XVI, Варл., 156
та ін.). Уживання слова зълыи зі значенням «неправедний, нечестивий» також характерне для текстів теологічного змісту: «Аще бо кн(я)зь правдивъ бываеть на земли,
то многая отдаютьс(я) согрешениа земли; аще ли зли и лукави бывають, то болша зла
наводить б(о)гъ на землю» (*1015, ЛР, 61; т. с. *1015, ПВЛ, ЛЛ, 154; *1016, ЛНик., 74);
«поганыи злыи Дедрикъ» (*1204, ЛНс, 49; т. с. *1204, ЛНик., 41); «и отъл@ч#ть зълы>
отъ срhды правьдьныхъ» (XI, ЕО, 227; т. с. ЕМст. до 1117, 228); «пристанемъ ко злымъ
онhмъ раскольникомъ» (Ж.Савы осв. XIII, 339); «злымъ еретикомъ» (*1169, ЛР, 132; т.
с. *1169, ЛС, 356).
Як бачимо, у вживанні щодо людини др. зълыи і др. жестокыи виявляють семантику, реалізовану в цілому ряді негативно конотованих значень. Очевидно, вийти за межі
негативної конотації цим лексемам не дозволяла вихідна семантика їхніх індоєвропейських
і праслов’янських коренів. Водночас первинна семантика індоєвропейського кореня, до
якого зводиться др. лютыи, була більш широкою і містила потенційну можливість формування окремих позитивних значень. Актуалізація сем ‘швидкий’, ‘сильний’, які входять до змісту вихідного значення іє. *leu- та псл. *ľutъ, спрямувала розвиток семантики
др. лютыи в позитивному напрямі, збагативши його семантичну структуру значенням
«сміливий, безстрашний»: «Крhпльший есть, иже желание побhждает, нигли ратники. Се бо есть лютъ и храборъ, аще кто собh одолhеть» (XIII, сп. к. XIV, Пч., 490);
«лютhишь себе не ишти и крhпьшь себе не пытаи» (Изб. 1073, 20). На користь того,
що в семантичній структурі др. лютыи поряд із негативними значеннями мало місце
позитивне значення «сміливий, безстрашний», свідчать діалектні дані (яросл. лютóй
«жвавий, сильний, сміливий», морд. лютóй «сміливий» – ЭССЯ, XV, 234; горьк., яросл.,
нижньогор. лютый, лютóй «сміливий, удалий» – СРНГ, VII, 249–250). Російські діалекти
зберегли й такі позитивні значення, як «спритний, жвавий», «догадливий, кмітливий»,
«вправний», «дбайливий» тощо (детально див.: ЭССЯ, XV, 234). Пор. також значення
«сміливо, відважно» прислівника люто (СДРЯ XI–XIV, IV, 485). У «Словаре русского
языка XI–XVII вв.», «Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.)» значення «сміливий,
безстрашний» др. лютыи не зафіксоване.
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Отже, зробимо деякі зауваження загального характеру. У вживанні щодо людини семантичний обсяг синонімічних давньоруських лексем лютыи, зълыи, жестокыи
визначений комплексом значень, утворених взаємодією таких сем, як ‘жорстокий’, ‘недоброзичливий’, ‘злий’, ‘злий (на кого)’, ‘сердитий’, ‘ворожий’, ‘здатний чинити зло’,
‘поганий’, ‘поганий, бо несе в собі зло’, ‘упертий’, ‘непокірний’, ‘непоступливий’, ‘неправедний’, ‘грішний’. Аналіз синонімічних відношень між лексемами лютыи, зълыи,
жестокыи по лінії вживання у сполученні з іменниками, які безпосередньо називають
людину (человhкъ, моужь, кън#зь та ін.), показав, що семантичні відмінності в уживанні
розглядуваних синонімічних слів у давніх східнослов’янських писемних пам’ятках,
актуалізація за певних контекстуальних умов диференційних ознак синонімічних лексем, поетапне розгортання семантичних компонентів насамперед зумовлені вихідною
семантикою індоєвропейських і праслов’янських коренів, до яких ці лексеми зводяться.
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ТЕЗАУРУС СОВЕТИЗМОВ

В статье характеризуется понятие советизма и обсуждаются основные проблемы
составления словаря советизмов. Обосновывается возможность идеографического
представления отдельных тематических групп советизмов. Приводится пример тезаурусного описания группы советизмов «оценка человека».
Ключевые слова: советизм, тезаурус, топос.
The term «sovetism» is characterized and main problems of making of sovetisms
dictionary are discussed in the article. The opportunity of showing some groups of sovetisms
as something ideographic is explained. The example of thesaurus description of the sovetisms
group «a person evaluation» is given.
Key words: sovetism, thesaurus, topos.
Необходимость составления словаря советизмов определяется, во-первых, тем,
что многие из них уходят в пассив и непонятны современным читателям; во-вторых,
некоторые советизмы, наоборот актуализируются в современной речевой практике, модифицируя, как правило, либо значение, либо стилистическую окраску.
Словарь советизмов относится к историческому жанру лексикографии. Первый вопрос, существенный для уяснения принципов разработки словаря, – уточнение и определение термина «советизм», обоснование его выбора, анализ близких по значению терминов, в первую очередь, термина «идеологема», то есть нужно уяснить, какой должна
быть словарная статья по содержанию.
Если проанализировать имеющиеся в науке определения словарной единицы «советского языка», то можно отметить два момента. Во-первых, стремление филологов не ограничиваться словом и даже языком. Словарные единицы – это знаки любой природы и степени
сложности. Эти единицы системно организованы. Во-вторых: еще нет четкого и общепризнанного различения советизмов и идеологем [1: 277-279]. К этому еще вернемся.
Второй вопрос, требующий анализа, – лексикографическая традиция, практика описания советизмов. Эта практика шла двумя путями. Один – описание советизмов в составе лексики общенародного литературного языка толковыми словарями: словарем под
редакцией Д.Н. Ушакова [2], словарем С.И. Ожегова [3] и др. Здесь описывались только
слова: в словаре под ред. Д.Н. Ушакова с пометой «нов.», свидетельствующей о внимании составителей к советизмам, о выделении их в особую группу лексики. В остальных
словарях советизмы приводились без помет, как обычная нейтральная лексика, они уже
не воспринимались как особая лексическая группа. И только уже в постсоветскую эпоху
советизмы опять стали «заметны»: в словаре под ред. Г.Н. Скляревской они снабжаются
пометой «стрелка», обозначающей «уход слова в пассивный запас», и квалифицируются
как слова, «отражающие реалии и категории советской эпохи, составлявшие в прошлом
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своеобразный языковой фон и обладавшие наибольшей активностью в официальном
языке» [4: 13].
Другой путь – специальное описание советизмов как своеобразных, специфических
фактов советской культуры. Такое описание носит либо апологетический ([5; 6]), либо
критический и даже обличительный ([7; 8; 9; 10], либо нейтрально-объективистский характер (11; 12]).
Первый опыт такого описания – книга А.М. Селищева [11]. Она не является словарем, но представляет собой ценнейший источник для лексикографического описания советизмов. Помимо филологической аналитики она содержит и фрагменты лексикографического описания новых слов и выражений, новых значений: приводятся списки новых
тропов с толкованиями [11: 134-146], аббревиатур [11: 158-164], новых значений [11:
192-196]. А.М. Селищев описывает практически все группы советизмов (как слов, так и
словосочетаний, и клишированных высказываний), указывает их происхождение и стилистические характеристики. Более того, он описывает новую лексико-семантическую
и стилистическую систему массовой культуры, обращая внимание на ее источники: на
старый интеллигентский язык, на элементы народной речи и на собственную ее речевую реализацию – просторечие и жаргоны. А.М. Селищев наблюдает, как в новом языке
массовой культуры соединяются эти источники. Это анализ массовой культуры с точки
зрения культуры элитарной, имеющий вполне научный объективный характер.
Другие специальные описания советизмов носили оценочный характер. Положительная, даже апологетическая оценочность советизмов, например, в работах [5; 6], имеющих значение материалов для словаря советизмов.
В работах [7; 8; 9; 10] оценочность иная – пейоративная и даже обличительная, что
связано с отрицательной оценкой советской культуры в целом. Н.А. Купина [7] рассматривает советизмы, содержащие идеологический компонент в значении, из словаря
под ред. Д.Н. Ушакова, называя их идеологемами. Эта работа не лексикографического
характера, но она значима для лексикографического описания советизмов. Словарь В.М.
Мокиенко и Т.Г. Никитиной [8] представляет собой первый опыт словаря советизмов.
Но, к сожалению, не во всем удачный. Недостатки его: неполнота словника, неполнота
или неточность толкований, смешение языкового и речевого, фактические неточности
и опечатки. Однако словарю присуща и источниковедческая недостоверность (не все
примеры паспортизированы), и хронологическая недифференцированность материала
(включается лексика от 20-х до 90-х годов). Неоправданно расширяется понятие советизмов: включаются слова, возникшие в постсоветскую эпоху. Не соответствует жанру
словаря негативно-оценочный пафос составителей, который проявляется и в названии, и
в предисловии, и в отборе материала.
Работы М.А. Хевеши [10] и Б.М. Сарнова [9] содержат описание идеологем,
выраженных и словами, и высказываниями. Первая книга – философско-политологическая
интерпретация этого материала, вторая – публицистическая, с корректным филологическим комментарием. Эти работы содержат имплицитную негативную оценку советизмов.
Такой оценки постарался избежать Г.Ч. Гусейнов [12]. Его работа, пожалуй, наиболее ценный вклад в лексикографическое изучение и описание советизмов. Хоть это и
не словарь и советизмы в нем привлекаются в качестве материала, комментирующего
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современную постсоветскую лексику и фразеологию, но она чрезвычайно значима по
источниковедческой базе, по подбору примеров и контекстов, по отбору идеологем и
советизмов. Сам автор определил ее жанр как материалы к словарю, и это так, но эти
материалы обладают репрезентативностью. В качестве единицы описания Г.Ч. Гусейнов
выбирает идеологемы, но состав его словника шире: «под идеологемой мы должны понимать не только элементы языка самой власти (колхоз, город-герой, колыбель революции, сын за отца не отвечает, беспощадный массовый террор и т.п.), или тоталитарного языка, но и поддающиеся фиксации элементы так называемого языка самообороны
(например, большевизан, совдепия совок, мудак; восходящие к прецедентным текстам
паремии подсоветского выживания: рукописи не горят, никогда не снимайте абажур
(Михаил Булгаков), не верь, не бойся, не проси (Александр Солженицын), день кантовки
– месяц жизни, и даже: когда б вы знали, из какого сора растут стихи (Анна Ахматова)
и т.п.)» [12: 7]. С таким пониманием единицы словаря согласиться нельзя: приведенные
автором примеры со всей ясностью демонстрируют иной, не советский стиль. Они являются либо реакцией на советское, рефлексией над советским, либо уход от советского
в другие стилистические сферы. Нам кажется, что термины А. Вежбицкой «языковая
самооборона», «языковое сопротивление» не очень точно передают суть этих явлений в
русском языке: стилистическое противостояние – не обязательно борьба.
Рассмотренные лексикографические источники приводят к тем же вопросам: 1) что
считать словарной единицей: советизм или идеологему; 2) каков объем словарной статьи?
Идеологема и советизм.
Недостаточно определенное различение советизма и идеологемы идет, по-видимому,
от недостаточно четкого различения понятий культуры и идеологии. Культура не
исчерпывается идеологией. Идеология – это часть культуры, она представляет собой
выражение интересов определенной группы людей или вещей (например, идеология
класса, меньшинства, товара, техники и т.п.). Идеологемы – это такие знаки, в которых
выражаются подобные интересы. Для советской культуры – это прежде всего интересы
масс, пролетариата, партии. Так, например, диктатура пролетариата, светлое будущее, чистка, мещанство и под. являются идеологемами. А медработник, хлопкороб,
бумажник, водник, пищевик, допризывник идеологемами названы быть не могут. Но это
советизмы, назывющие факты советской культуры. Разумеется, советская культура идеологична в высокой степени, но тем не менее отождествить культуру и идеологию и в
этом случае было бы неверно.
Коммунистическую идеологию формировала и развивала партия, восходящая к старой интеллигентской культуре. В 30-х годах она уже состояла из выходцев из масс и
представляла новую массовую культуру. В этой культуре в качестве источников фигурировали как элементы старой элитарной культуры, так и элементы традиционной народной культуры. Это нашло отражение и в языке. Мещанство, мелкобуржуазная стихия,
пошлость – это советизмы и идеологемы, семантика которых формировалась в интеллигентской культурной среде. Родной в значении «близкий, свой» (родной вождь, родные
ветры, родная милиция) – советизм, значение которого идет из традиционной крестьянской культуры. Идеологичность этого семантического советизма можно видеть в идеологической норме, ставившей социальные отношения выше семейных, родовых (как
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идеологически правильные трактовались факты идеологической вражды внутри семьи:
брат на брата, сын за отца не отвечает, подвиг Павлика Морозова и пр.). Отсюда родной из семейной сферы распространяется на сферу социальную. Эти факты показывают,
во-первых, наличие в советской культуре не только языкового сопротивления (если находить его в этой культуре), но и языкового «соединения» элементов элитарной и народной культур в массовой (это, кстати, можно наблюдать в текстах А. Платонова). Модель
новояза Оруэлла в данном случае подобные факты объяснить не может, она создана как
раз с позиций «сопротивления». Во-вторых, эти факты говорят о нетождественности
(хотя и близости) культуры и идеологии советского общества, о сложности связей между
ними. Таким образом, различие между идеологемой и советизмом в том, что идеологема
обозначает факт идеологии, а советизм – факт культуры. Эти знаки могут совпадать, но
могут и не совпадать. Мы выбираем в качестве словарной единицы советизм, так как
словарь советизмов, по нашему мнению, должен быть лингвокультурологической, а не
только лингвоидеологической моделью.
Объем словарной единицы. Единица словаря – советизм – может быть любого
объема, от слова до текста. Ограничение касается не формы выражения, а содержания:
советизм должен обладать цельным смыслом. Употребляя терминологию риторики,
можно сказать, что советизм должен содержать не более одного топоса (внешнего), должен выводиться из одного топоса (общего места). В построении же его может быть
использован один или несколько разных внутренних топосов. Такая трактовка объема
словарной единицы приводит к еще одному вопросу: какова адекватная такому материалу структура словаря?
Выводимость советизмов из топосов (или сводимость их к топосам) предполагает
их системность (так как топика всегда системна). Во всех разобранных нами описаниях
советизмов налицо стремление авторов выйти за пределы слова как единицы описания,
стремление описать материал системно. Это понятно: советская словесная культура
представляет собой закрытую и довольно жестко структурированную систему, детерминированную идеологически. И этот материал требует системной, тезаурусной модели
описания, отличающейся от алфавитного принципа, принятого в толковом словаре. Вообще нужно заметить, что в языке всегда выделяются некоторые группы лексики, обладающие довольно строгой системностью. Это, например, термины родства.
В советской словесной и – шире – семиотической культуре степень такой системности довольно высока. Поэтому одним из способов описания материала может быть форма словарятезауруса, в котором словарные статьи упорядочены по родо-видовым отношениям.
Словник тезауруса формируется эмпирически, но материал для него содержится и в
разобранных нами описаниях советизмов (особой ценностью обладают материалы Г.Ч.
Гусейнова). Состав словника можно структурировать либо по видам культуры (культура
общества, коллектива, личности), либо по формам культуры (физическая, материальная, духовная). Виды советской культуры выделимы довольно относительно: личное
и коллективное являлось (по крайней мере, должно было являться) и общественным.
Поэтому лучше избрать структурирование материала по формам культуры. Так, например, советизмы физкультпривет; закаляйся, как сталь; ДОСААФ и др. относятся к физической культуре. Советизмы Дворец бракосочетаний, МТС, тракторизация, обезлич200

ка, непрерывка, тутоводство и др. – к материальной культуре. Советизмы, относящиеся
к духовной культуре, составляют самую большую группу. Приведем пример фрагмента
тезауруса – рубрика «Оценка человека»:
1. Оценка человека.
1.1. Положительные оценки.
1.1.1. Степень величия партии или вождя:
Гениальный: гениальный вождь Ленин; гениальный вдохновитель, вождь трудящихся мира Сталин.
Великий: великий Сталин; великая партия большевиков.
Лучший: тов. Сталин – коллективный вождь, лучший ученик
Ленина.
1.1.2. Степень близости вождя и партии:
Родной: родная партия, родной тов. Сталин.
Любимый: наш родной и любимый товарищ Сталин.
Дорогой: дорогой вождь.
Отец: отец трудящихся.
Незабвенный: незабвенный С.М. Киров.
1.1.3. Твердость:
Большевистский: страстное большевистское желание овладеть техникой.
Твердый: твердые искровцы.
Железный: железный инвентарь марксизма; железный нарком.
Стальной: стальной Сталин.
1.1.4. Авангардность рядовых партийцев:
Авангард: партия – авангард рабочего класса.
Передовик: в ряды передовых выходили …герои.
Ударник: на 10 000 рабочих – 8 000 ударников.
Пионер: за ними пошли другие пионеры, целые отряды пионеров, перекрывших производительность труда первых пионеров.
1.2. Отрицательные оценки.
1.2.1. Оценки врага.
1.2.1.1. Открытый враг:
Враг: враги народа.
Вредитель: вредители всех мастей.
Бандит: презренная банда изменников.
1.2.1.2. Скрытый враг:
Двурушник: обнаружен ряд двурушников и предателей.
Рядящийся: рядиться в марксистские одежды.
Переодетый: переодетые оппортунисты.
1.2.1.3. Ущербный враг:
Урод: право-левацкие уроды.
Выродок: выродки человеческого рода.
Охвостье: представители троцкистского охвостья.
1.2.2. Оценки невыясненных.
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1.2.2.1. Приверженность ораторике:
Болтун: троцкистско-меньшевистские болтуны.
Фразер: псевдореволюционные фразеры.
1.2.2.2. Герменевтическая неправильность:
Путаник: правооппортунистические путаники.
Пошляк: оголтелые пошляки из меньшевиков.
Формалист: формалист Пешковский.
1.2.2.3. Плохая работа:
Лодырь: лодырь, который гоголем ходил по колхозной улице.
Головотяп: головотяпство, граничащее с преступлением.
1.2.2.4. Отставание:
Отсталый: работа среди отстающих; отсталых бьют.
Хвостист: это хвостисты, а не ленинцы.
1.2.2.5. Разложение:
Разложенец: ярость масс против разложившихся элементов.
Гнилой: интеллигентская гниль; беспардонный гнилой либерализм.
Перерожденец: наша партия не переродится.
В этом примере сокращено количество советизмов и примеров. Кроме того, в нем
нет ссылок. Система ссылок и отсылок к другим разделам и статьям – необходимая часть
тезауруса.
По-видимому, адекватная лексикографическая модель для описания советизмов – это
совмещение традиционной алфавитной и тезаурусной форм.
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Якушева Е.Н.
(Минск, Беларусь)

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ АНТОНИМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ АТРИБУТИВНОЙ СОЧЕТАЕМОСТЬЮ
В статье исследуется сочетаемость антонимов на примере темпоральных имён существительных с атрибутивным компонентом, а именно соотношение семантических
структур слов с противоположными значениями, обусловленные лексической сочетаемостью. Рассматриваются критерии, по которым определяется антонимия – общая
сфера сочетаемости и несовпадающая сочетаемость. Выявляются причины ограничения лексической сочетаемости антонимов.
Ключевые слова: антонимы, совпадение лексической сочетаемости, несовпадение
сочетаемости.
The article studies the compatibility of antonyms on an example of temporal nouns with
an attributive component, specifically a parity of words’ semantic structures with the opposite
values, caused by lexical compatibility. Criteria on which anatomy is defined is the general
sphere of compatibility and non coincident compatibility. The reasons of restriction of antonyms’
lexical compatibility are established.
Key words: antonyms, coincidence of lexical compatibility, dissimilarity of lexical
compatibility
Синтагматические особенности антонимов всегда привлекали внимание исследователей, больше того, почти во всех исследованиях частичное совпадение сочетаемости или
возможность хотя бы частичной замены (с соответствующим изменением содержания)
в одном и том же контексте является обязательным свойством и показателем антонимии
слов. Так, в частности, В.Н. Комиссаров одним из первых в советском языкознании пришёл к выводу, что «для слов-антонимов характерно полное или почти полное совпадение сфер лексической сочетаемости, что делает возможным их регулярное совместное
употребление в различных контекстах, выражающих противопоставление» [1: 58]. Это
положение разделяет Л.А. Новиков: «Семантическая близость антонимов с точки зрения
их парадигматических отношений проявляется и в синтактике (синтаксисе), а именно:
© Якушева Е. Н., 2009
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в синтагматике – в большом сходстве их синтаксической и лексической сочетаемости с
другими словами» [2: 61]. Того же мнения придерживаются Я.И. Гельблу [3: 6] и Н.А.
Шехтман [4: 137]. Однако, по мнению Л.А. Введенской, «специфика антонимов, т. е. наличие у них противоположных значений, подчёркивается не общностью, а различиями
в их сочетаемости. Имеется в виду как невозможность одинаковой дистрибуции, так и
предпочтительность какой-то определённой, более естественной для каждого антонима
сочетаемости, а шире – их словесного окружения» [5: 21].
Принимая в целом точку зрения В.Н. Комисарова и его последователей, в настоящей
статье мы ставим себе цель выяснить на материале оригинальных художественных произведений белорусских прозаиков И.Н. Пташникова и И.П. Шамякина, является ли совпадение лексической сочетаемости одним из критериев определения антонимии. Исследование
сочетаемости антонимов проводится на примере темпоральных имён существительных
с атрибутивным компонентом. Регулярное повторение примеров типа: раніца (ранак,
додніца) и вечар (прыцемак, адвячорак), дзень и ноч, вясна и восень, зіма и лета наводит на мысль о возможности выяснить, как соотносятся семантические структуры слов
с противоположными значениями, а именно раскрыть природу лексической антонимии,
установить антонимические отношения между словами (уточнить их зону и границы), а
также выявить национально-языковую специфику семантического противопоставления
слов. «Известно, что разъяснение смысла путём сопоставления противоположных понятий наиболее удобно и доходчиво, так как слова противоположной семантики приобретают особую чёткость. Законы связи слов также становятся более чёткими, рельефными, когда мы их изучаем на антонимичных парах слов» [6: 83]. А сочетаемость, в свою очередь,
«является надёжным критерием для выведения семантических закономерностей» [4: 132]
и «одним из основных признаков для выявления антонимического значения слов» [7: 6].
Так, белорусские имена существительные дзень и ноч обнаруживают большое сходство в лексико-синтаксической сочетаемости в значении «часть суток». Сходство лексикосинтаксической сочетаемости отмечается в сочетании темпоральных имён существительных с атрибутивным компонентом. В рассматриваемой модели данные антонимические
единицы вступают в связь с именами прилагательными, которые обозначают:
1) состояние погоды: Дзень, помню, быў халодны, дажджлівы [8: 137]. – Здавалася,
ён [пах смалы] вісеў над дарогай ад учарашняга, калі пякло сонца, вісеў у лесе, як у сценах, не баючыся халоднай начы і туману [9: 163]. Але на паркавай алеі ў ясны чэрвеньскі
дзень шнуравала нямала людзей, не толькі тых, што праходзілі праз парк па справах,
але і тых, што проста гулялі [10: 472]. – У змроку яснай ночы Галіна бачыла гэтыя
рэзкія рухі і, адчуўшы навальніцу, маўчала [8: 52]. Але – дзень ціхі, спякотны, і жывыя
дрэвы як бы амярцвелі; лісце на асіне трымцела, што бляха [10: 366]. – Ноч стаяла
ціхая, бязросная і духмяная. Адспявалі ўжо салаўі. Не прачнуліся яшчэ раннія птушкі.
Было гадзіны дзве. [8: 55]. Неба аблешчылася, пасля хмар здавалася цяпер ад месяца
блакітна-белым, як снег зімою ў марозны дзень пад сонцам [11: 103]. – «Ага! Падскочым
зноў пры марознай зорнай ночцы, як летась, – намякнуў Чутачка» [12: 113].
2) пору года: Тут [у Кандалакшы] не тое што выпіць захочацца, у зімовыя дні –
выць па-воўчы хочацца [10: 401]. – Над ціхай вёскай чарнелі пазадзіраныя асверы; у тым
канцы ля фермы неяк высака ўгару паднялося бацянова гняздо на сасне, закрываючы
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сабой край неба, якраз там, дзе зімовымі начамі гарэла зарыва над Віцебскам... [13:
172]. Пацягнуліся ціхія летнія дні. Настаўнікі раз’ехаліся [14: 420]. – Допыт цягнуўся
да раніцы – за акном пачало шарэць, летняя ноч кароткая [15: 248]. А дзень асенні,
неба зацягнула нізкімі і цяжкімі хмарамі з самай раніцы [8: 280]. – Уваччу стала цёмнацёмна, як у вераб’іную асеннюю ноч, і балюча [11: 96].
3) временные понятия: Цяпер яна [Міхаліна] была звычайная, простая, мілая,
прыгожая маладая жанчына, трохі як бы стомленая за доўгі летні дзень [14: 436].
– Алена не любіла восені, асабліва позняй, калі апала лісце, ссохлі травы і бяссонныя
ночы доўгія-доўгія – адзінокія ночы, без мужа [15: 167]. Вось ад гэтага яму [Сямёну
Парфёнавічу] сапраўды стала страшна, аж кінула ў пот, хоць апошні кастрычніцкі
дзень быў ужо амаль па-зімоваму халодны [8: 327]. – «Апошнюю ноч... Больш я [маці]
цябе [Юрку] не пушчу з хаты, гаварыла яна ўжо сама сабе» [11: 138].
4) пространственные понятия: Ішла восень, у лясы поўз туман і вісеў на лініях цэлы
дзень да вечара [11: 249]. – Цэлую ноч ён [Славік] блукаў па вуліцах [8: 272].
5) субъективную оценку: Незвычайны дзень. Яраш жыў уражаннямі ад сустрэчы
з чалавекам, якога васемнаццаць год лічыў мёртвым [8: 47]. – У гэтую незвычайную
ноч ён [Аксён] быў перапоўнены пяшчотай да яе, у бяссонніцу думкі пра сімпозіум, пра
даклад спляталіся з думкамі пра Ядзю [16: 411]. Журковіч пражыў пакутлівы дзень,
пакуты нагадвалі тыя, якія перажыў у судзе, калі пачуў абвінаваўчае заключэнне; пасля аглашэння прыгавору страх набыў іншы характар: з’явілася пэўнасць, надышло
ўтрапенне, а ў адзіночцы выбухаў пратэст, ад якога хацелася выць: за што? [10: 530]. –
Пасля радасці сустрэчы – пакутлівыя ночы: абавязак мой [Івана Мацвеевіча] памагчы
маці, сястры, для гэтага трэба пайсці некуды працаваць – на чыгунку, у лясніцтва ці ў
Барысаў, у Мінск – на будоўлю, рабочыя ўсюды патрэбны [15: 245]. Уявіліся [Антону]
павешаныя, так, як ні разу яшчэ за гэты доўгі і страшны дзень [8: 87]. – А два чалавекі
жылі ў мінулым, у іншай ночы, далёкай і страшнай [8: 92].
6) приветственное обращение: Пётра падышоў да сцірты і сказаў прывычнае «добры
дзень», бадай што спакойным голасам [12: 141]. – «Добрай ночы, – пажадаў ён [Яраш]
усім адразу і пайшоў да дзвярэй» [8: 139].
Таким образом, существительные-антонимы дзень и ноч обнаруживают сферу общей
сочетаемости, в то время как их индивидуальная сочетаемость представлена весьма широко: дзень (ветраны, вар’яцкі, спякотны, сённяшні, незвычайны, любы, сонечны, хмурны,
ветраны, нядушны, дажджлівы, вясновы, чэрвеньскі, новы, цьмяны, воблачны, божы,
бесклапотны, векапомны, заўтрашні, цяжкі, цёплы, кастрычніцкі, хмарны, гарачы,
мірны, учарашні, звычайны, будні, радасны, красавіцкі, выхадны, акопны, бліжэйшы,
самы-самы чорны, цудоўны, сумны, наступны, астатні); ноч (кароткая, незвычайная,
бяссонная, адзінокая, жнівеньская, рабінавая, далёкая, позняя, цёмная, вераб’іная, душная, зорная, яснамесячная, пагодлівая, туманная, няшчасная, трывожная, месячная,
бурная, парная, спакойная, пагодная, чароўная, сырая, аднастайная, мінулая, шлюбная,
салодкая, мядовая, бязросная, духмяная). В атрибутивной модели слово ноч не сочетается с прилагательными типа сонечны, а дзень – с прилагательными зорны, яснамесячны,
месячны. Как показывают атрибутивные компоненты, которые не совпадают, антонимы
дзень и ноч в основном противопоставляются наличием и отсутствием света, как светлая
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и тёмная часть суток. Начиная с древнейших времён слово день выступает у славян как
символ светлого, чистого, положительного начала, ночь – тёмного, нечистого, отрицательного. Эта особенность является наиболее антонимичной для данной пары слов.
Другой особенностью, по которой противопоставляются слова дзень и ноч, являются
отношения к деятельности людей, так как дзень – это активная для людей часть суток, когда все работают, ноч – пассивная, когда отдыхают. Но в данном случае существительное
дзень противопоставляется слову ноч уже в другом своём значении «промежуток времени в сутках или целые сутки, посвящённые определённому роду занятий, деятельности»
[17 (2: 167)]. Например: Ішоў звычайны рабочы дзень старшыні гарсавета. Тэлефонныя
званкі. Наведвальнікі. Паперы. Лівень папер [8: 36]. Тамара адчыняе свой вялікі і пусты –
без людзей – магазін рана – у сем гадзін, спадзяецца, што да працоўнага дня больш загляне
пакупнікоў [10: 46]. Справы і выезды двойчы сарвалі мне [Гукану] прыёмны дзень» [8:
36]. – Марфа ведала «хваробу» маладой у чаканні першай шлюбнай ночы [15: 50]. Але якая
салодкая была іх [Алены і Аляксандра] трэцяя ноч – сапраўды мядовая! [15: 50].
Третья группа лексем, которые не совпадают и характерны только слову ноч – это
сочетания с именами прилагательными вераб’іная, рабінавая, которые с лексемой ноч
образуют фразеологические обороты, что способствует созданию образности в художественном произведении: Уваччу стала цёмна-цёмна, як у вераб’іную асеннюю ноч, і
балюча [11: 96]. У жнівеньскую рабінавую ноч, калі на небе палыхалі маланкі без грому,
Алена ўгледзела апошні ўздых мужа: вылецела яго спакутаваная душа [15: 174].
Как видно из выше приведённых примеров, одной из причин несовпадения сочетаемости является полисемия одного из компонентов антонимической пары, ибо известно,
что «каждое слово имеет свой, отличный от других единиц дистрибутивный рисунок, свою
сферу ‘сочетабельных’ слов» [18: 26]. Слово дзень имеет четыре значения, как представлено в «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» в пяти томах. Если же одно из слов
антонимичной пары многозначно, то только в одном значении они имеют одинаковую сочетаемость, как, например, в рассматриваемой паре дзень – ноч в значении «часть суток».
В других же значениях слово дзень образует сочетания, свойственные только ему одному
и не характерные для слова ноч. Следовательно, общность или различие в сочетаемости
антонимов зависит от лексического значения этих слов. Отсюда вытекает, что слова могут
антонимизироваться только какой-нибудь одной стороной своего значения.
«Антонимичность слов день и ночь (курсив наш), помимо отмеченной выше чисто
семантической противоположности, широко поддерживается сложившейся традицией
употребления этих слов (противопоставлением представлений, связанных с ними, их
оценкой и т. д.), находящей отражение в языке» [2: 64].
Можно привести ещё ряд примеров, которые показывают, что несовпадение атрибутивных компонентов в сочетаемости с темпоральными именами существительными
обусловливает противоположную семантику в антонимических словах. На это указывает
в своей монографии «Слово и контекст» М.П. Кочерган: «При антонимии основное внимание должно быть обращено на несовпадение в сочетаемости, потому что последнее
подтверждает ту зону семантики, в которой слова антонимизируются» [20: 140-141]. Например: Была перад тым суровая зіма, і загінула большасць пчаліных сем’яў [10: 23].
– Са студні пахла халоднай, свежай сырасцю, як усягды ў гарачае лета; запах, абліты
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вадой, прымяты канаторжнік – палыном; з гародчыка ад вуліцы пацягнула кмінам і
агурочнікам, і Жаваранка аж перавёў дых... [13: 134]. Цяпер туды [у балота] у сухое
лета можна недзе нават ехаць [9: 112]. Как видно из приведённых примеров, антонимы
лета и зіма противопоставляются по температурному критерию (холод – тепло). В языкознании нет единого подхода к антонимии слов – названий пор года. Так, К.А. Левковская считает, что лета и зіма «по своей природе не антонимы (но противопоставляемые
друг другу коррелативные слова, могущие иногда функционировать как антонимы)» [21:
144]. Эту точку зрения разделяет В.М. Завьялова [7: 6]. Различие в сочетаемости слов
зіма и лета объясняется, как правило, предметно-логическими отношениями. Такая сочетаемость характерна для антонимов, которые являются однозначными. «Но слова, не
имеющие общей сочетаемости, не могут быть антонимами», – утверждает М.П. Кочерган [22: 32]. Но всё-таки язык художественного текста доказывает обратное: наявность
сочетаний мінулая зіма – мінулае лета.
Ещё больше противоречий относительно антонимии слов вясна и восень. Слова вясна и восень антонимизируются на основе противопоставления относительно изменений
в природе в ту или иную пору года. Об этом свидетельствует употребление сочетаний
в образном зыке художественной прозы: Вясна таго года была зацяжная, халодная,
спачатку, у красавіку, сухая, а потым – дажджлівая [14: 434]. – Шыковіч, які гадзіну
гуляў па парку – любаваўся залатой восенню і абдумаў цікавы кампазіцыйны ход для наступнага раздзела сваёй кнігі пра падполле, быў у бадзёрым і ўзнёслым настроі [8: 325].
Даўно шчабятала жоўтая восень аднымі вераб’ямі ды сарокамі, бо другіх птушак ужо
не было [12: 140]. Глухою восенню бываюць дні, калі яшчэ цёпла, але трава высахла і
асыпаюцца верасы [12: 152]. Образные сочетания можно использовать как фактор подтверждения антонимии слов.
Совпадение сочетаемости у антонимов раніца – вечар встречается только с атрибутивным компонентом летні: Стаяла гарачая летняя раніца [11: 187]. – Але ў той летні вечар
спыніліся праездам з поўдня ў Ленінград англійскія студэнты [8: 104]. Несовпадение сочетаемости с атрибутивными компонентами, которые обозначают названия месяцев и пор
года не выводится из антонимических значений рассматриваемых слов: лістападаўская
раніца – майскі вечар, чэрвеньскі вечар, вясновы вечар, зімовы вечар. А вот несовпадение
сочетаемости, которое образно характеризует определённую часть суток, довольно чётко
обозначает ту часть семантики, которая в антонимических словах является противоположной. Например: Раніца была надзіва – сонечная, звонкая, з лугу патыхала вільготным
халадком, а бор дыхаў неастылай цеплынёй учарашняга дня [8: 139].
Сложность антонимии заключается ещё и в том, что на чисто логические противопоставления накладываются особенности конкретной языковой системы. На антонимических отношениях отражаются синонимические, которые в каждом национальном языке
являются своеобразными и обусловливают национально-языковую специфику антонимических отношений, в результате чего в языке встречаются разнообразные переплетения антонимических опозиций. Так, для антонимичной пары раніца – вечар характерно
употребление в языке художественной прозы синонимов с соответствующими атрибутивными компонентами: ліпеньскі ранак, зімовая додніца, цёмныя додніцы – дзівосны
летні адвячорак, ціхі, бадзёры адвячорак, шэрыя асеннія прыцемкі. Антонимический
ряд, как справедливо заметил А.В. Исаев, – не какой-то абстрактно-логический, а явно
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лингвистический ряд, который управляется не только правилами логики, а и нормами
того или другого конкретного языка или какой-нибудь его части [23: 56].
Таким образом, наиболее ясное семантическое толкование получила та сочетаемость,
которая не совпадает, так как она довольно чётко определяет ту часть семантики, которая
в словах-антонимах является противоположной. По мнению Л.А. Введенской, «полное
совпадение лексической сочетаемости характерно только для антонимов, не имеющих
синонимичных пар и не являющихся многозначными» [19: 43].
Для определения природы антонимии одним из важных критериев является изучение
синтаксических конструкций. В синтагматике антонимы характеризуются совместным
употреблением в тексте как однородные члены предложения. Объединение антонимов
образует контраст, или синтагматическую опозицию [24�������������������������������
: 140], которая фактически полностью отражает их парадигматические отношения. Это употребление возможно потому,
что оба антонима сочетаются с одними и теми же словами. Эта особенность сочетаемости слов-антонимов приводит к тому, что в большинстве случаев их можно взаимозаменять, получая прямо противоположные значения всего сочетания. Возможность такой
подстановки служит дополнительным критерием антонимичности. В художественном
контексте цьмяны дзень может противопоставляться позняй ночы. Например: Позняя
летняя ноч была падобна на цьмяны і ціхі асенні дзень надвечар у вёсцы: пацягнула
сырым холадам з перааранага бульбянішча на загуменні, дзе лягла на зіму чорная зямля;
падалела ад вёскі пустое шэрае поле ля Пагурка і прычарнелы альшэўнік ля выганчыка;
на збітым лагу пад Жарамі заціхла лянівая пасля лета скаціна – застылі рабыя палосы;
на гародах гарыць не звезены пад хлеў у гной бульбоўнік з пырнікам, і дым чуваць і на
двары, і ў сенцах, і аж у хаце, калі адчыніш дзверы… [13: 75].
Анализ показал, что в большинстве случаев совпадение сфер лексической сочетаемости слов-антонимов не имеет абсолютного характера. У каждого из них могут обнаруживаться некоторые собственные особенности употребления. Однако такие частные
отклонения не снимают противопоставленности данной пары значений в целом, если их
антонимичность регулярно воспроизводится при реализации этих значений в других сочетаниях. Противоположности антонимов по одному признаку в парадигматическом аспекте
соответствует их в высшей степени сходное употребление в синтагматическом плане (общая сфера сочетаемости и несовпадающая сочетаемость, которая, как правило, приходится на те элементы смысловой структуры антонимов, которые являются у них противоположными). Отсутствие у антонимов способности сочетаться с одними и теми же словами
может быть вызвано различными причинами: связями и отношениями, устанавливаемыми
между предметами и явлениями реальной действительности; возможностью употребления
сочетающихся слов в прямом или переносном значении; многозначностью антонимов, наличием у антонимов синонимических пар. Таким образом, все ограничения лексической
сочетаемости того или иного антонима имеют семантическую причину, т. е. являются семантически мотивированными (по терминологии М.П. Кочергана [20: 148]).
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ОМОНІМІЯ – ЧИННИК АМБІВАЛЕНТНОСТІ
В АНГЛІЙСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ ЗАГАДКАХ
Статья посвящена исследованию роли амбивалентности в процессе формирования
загадок, а также контрастивному исследованию омонимии на фонологическом уровне
языка в украинских и английских энигмах как фактору амбивалентности.
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The article focuses on the examination of the linguistic ambiguity in the riddle genre. It
also deals with the notion of homophony on the phonological level as one of the factors of
ambivalence in English and Ukrainian riddling.
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Загадка бере свої витоки ще від міфу, ритуалу та таємної мови. Цей різновид паремій
динамічно розвивався у докапіталістичних формаціях, оскільки саме сільське середовище було основним джерелом збагачення паремійних корпусів. Зага́дковий фонд стрімко
поповнювався новими зразками, які визначали етичні норми, несли суспільний досвід і
втілювали етнічний код народу-носія. «На сучасному етапі паремійний жанр переживає
період стагнації» [1: 102], позаяк з розвитком науки й освіти виникли нові способи збереження і передачі надбання людства прийдешнім поколінням, а сільська община в умовах
постіндустріального суспільства значно урбанізувалась. Фактично творення паремій, зокрема загадок, на народній основі майже припинилось. Саме тому «сучасний паремійний неологізм – явище сумнівне, хоча можливі різноманітні трансформації вже відомих
паремій, синонімічні, антонімічні» [2: 51], а також комічні варіативні утворення.
Загадки неодноразово привертали увагу науковців: у фольклористиці предметом дослідження був здебільшого генезис загадки та її зв’язок з іншими жанрами народної творчості
(І. Франко, В. Анікін, Т. Ніколаєва, В. Топоров, Я. Хемнет); у мовознавстві, зокрема текстології та етнолінгвістиці, увагу вчених привертали художній образ у загадках (М. Хмелюк),
їхня поетика та синтаксис (І. Березовський, В. Митрофанова, Т. Молошна, Н. Захарова, З.
Гімбутас), мовна картина світу (А. Тейлор, З. Волоцька, А. Головачьова, К. Бланшу, Л. Невська, А. Юдін) та лінгвальні стратегії, за допомогою яких кодується образ в енігматичних
текстах (Р. Джорджес, А. Дандіс, В. Іванов, З. Волоцька, В. Пепічелло, Т. Грін); пареміологів цікавила структура загадки (Е. Кьонгес-Маранда, Ю. Лєвін, А. Журинський).
Мета пропонованої розвідки – визначити роль амбівалентності в процесі творення
українських й англійських загадок і дослідити явище омонімії на фонологічному рівні
мови як один із способів кодування інформації. Обидва явища не досліджені в українському і мало досліджені в світовому зага́дковому фонді (Я. Хемнет, Б. Саттон-Сміт,
А. Оглоблін, Т. Грін, В. Пепічелло, Г. Лессард, М. Левісон, А. Стефанова, А. КаіволаБрегенхой).
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Формальна структура загадки – це діалог, який вимагає взаємодії двох учасників –
того, хто загадує, та реципієнта. Два рівні перетинаються в питанні і розмежовуються аж
у відповіді. Цей процес є одночасно енігматичним і трансформаційним: задіяна трансформація змінює, реструктуризує, переформульовує, підтверджує реальність [3: 3]. Загадки не лише відображають дійсність, а й перетворюють її, бо вже звичні особливості
предметів відтворюються в них цілком іншим способом, показуючи новий, інший погляд
на світ і споглядаючи його у різноманітних зв’язках і асоціаціях [4: 11]. Це перетворення
реальності є не лише об’єктивним (у загадках A one-eyed dragon with a long tail. It has
been in and out of many beautiful clothes, and seen many good tailors [5: 12]; Кінь стальний, хвіст конопляний [6: 205] голка перетворюється на дракона чи залізного коня), а
й суб’єктивним, оскільки стосується також реципієнтового «я». Під час відгадування
адресат працює з трансформованою реальністю, тому змушений перебудовувати своє
«я» відповідно до категорій цієї незвичної дійсності, інакше відгадки не буде знайдено.
Маркований стиль загадок інколи протистоїть лінгвістичним нормам, відображаючи неприйнятні в щоденній мові образи. У такому випадку його метою є лінгвальна
амбівалентність, яка вводить реципієнта в оману, фокусуючи увагу на хибних деталях
[7: 17]. Амбівалентне слово, образ може підлягати будь-якому або одночасно кільком, з
двох чи більше критеріїв класифікації, відповідно до їх інтерпретації. Ця точка перетину і взаємовпливу різних підходів є сполучною ланкою між двома відмінними, а інколи
навіть опозиційними, групами [8: 381]. Таким чином, амбівалентність сприяє формуванню дивергентних систем класифікації і водночас уможливлює співіснування контрастних концептуальних критеріїв.
У сучасній англо-американській культурі, на відміну від української, загадки
здебільшого функціонують як жарти: An elephant always remembers, but what kind of
animal always forgets? (An owl because it keeps saying, «Who? Who?») [9: 96]; What is the
difference between an umbrella and a person who never stops talking? (The umbrella can be
shut up) [9: 99]. Таке призначення енігм радше виняток, ніж правило. Амбівалентна природа окремих загадок і жартів мотивує ідентичність їхніх образів, наділяючи конвергентними властивостями, а заразом і диференціює способами свого вияву. Жарт демонструє
вербалізацію образу, а техніку кодування реципієнту необхідно розшифрувати. Загадка,
навпаки, розкриває спосіб трансформації, а приховує сам предмет [8: 382]. В українському фольклорі амбівалентність загадки виявлятися не так в її комічній сутності, як у
здатності інтерпретувати слово, концепт чи ситуацію одночасно у двох різних сенсах.
Невизначеність, яка свідчить про недостатню конкретизованість, – ще один важливий
аспект амбівалентності. Двозначне твердження є нечітким не лише через брак специфікації, а й через неспроможність визначити котре з двох чи більше значень є актуальним [8:
382]. Англійська загадка What is a cold war? (A snowball fight) [9: 190] функціонує завдяки
амбівалентності словосполучення «холодна війна». Українська паремія Зуби має, а їсти не
просить (Граблі) [6: 226] спантеличує реципієнта полісемічністю лексеми «зуби».
На когнітивному рівні загадка – це спосіб узгодження різнополярних образів.
Приміром, Очі має, а не видить (Картопля) [6: 78]. Різнотипні поняття «жива істота» і
«картопля» перетинаються в одній точці – лексема «очі». Завдяки своїй амбівалентній
природі цей ключ до відгадки варіює між двома цілком розмежованими концептами
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із характерним для кожного з них семантичним навантаженням. Амбівалентність, яка
простежується у процесі загадування, зумовлена поєднанням опозиційних явищ: 1) автор,
зберігаючи секрет, повинен озвучити його реципієнту [10: 137]; 2) у питанні співіснують
дві контрастні стратегії – «шифрування» інформації та «підказки» [11]. Той, хто загадує,
завуальовано описує найхарактерніші для предмета ознаки або кодує образ за допомогою
спеціальних технік (метафорична аналогізація, рима тощо), а заразом і підказує, використовуючи особливі тактики (очікувана метафоризація, пропозиціоналізація і таке інше), у
такий спосіб даючи можливість комуніканту успішно віднайти денотат; 3) амбівалентність
структури питання зумовлюється «не літературним значенням слів, а символами (символ
за своєю природою амбівалентний: частково усвідомлений, частково – ні)» [10: 137].
Структурна близькість загадок і прислів’їв зумовлюється спільністю їхнього походження, постійними взаємовпливами та амбівалентним характером. Деякі прислів’я легко перевтілюються в загадки. Наприклад, What is easy to get into but hard to get out of?
(Trouble) [9: 153] – Trouble is easy to get into but hard to get out; У вогні не горить, у воді
не тоне (Правда) [6: 295] – Правда у вогні не горить і в воді не тоне. Таке перетворення
викликає сумнів щодо пріоритетності класу (загадка чи прислів’я), до якого належить
аналізоване висловлювання. В обох прикладах складові лексеми не ототожнюються
за формою ні з жартами, ні з ритуальними одиницями. Словам характерний непрямий
спосіб подачі досить простого змісту [8: 384]. Загадки (чи «загадко-прислів’я») передають свою ідею за допомогою амбівалентних елементів (trouble; правда), що інтегрують опозиційні компоненти (get into – get out; вогонь – не горить; вода – не тоне). Для
трансформації прислів’я в загадку часто достатньо оминути підмет у прислів’ї (trouble;
правда) і перетворити його на відгадку.
Основний композиційний елемент загадки, складне фрондерство, негативно впливає
на спроможність реципієнта вирішити нав’язане комунікантом завдання – знайти відгадку. Амбівалентність виражається двопланово в аналізованому конститутивному елементі: 1) лінгвальна – виявляється в граматичній формі загадки і зароджується, коли одна
поверхнева конструкція уособлює дві внутрішні семантичні структури. Зовнішня репрезентація вирізняється ідентичністю фактичного висловлювання (фонологічної форми)
амбівалентної структури у двох або всіх його семантичних інтерпретаціях. Проте така
відповідність поверхневих форм може мати кілька причин: утворюватися внаслідок лінгвальних процесів, що відбуваються на фонологічному, морфологічному чи синтаксичному рівнях мови [12: 22]; 2) контекстуальна (літературна, метафорична) амбівалентність утворюється внаслідок свідомої маніпуляції соціальним декорумом і призводить
до дезорієнтації та спантеличення адресата в процесі загадування. Перший комунікант
намагається перехитрити другого, подаючи на його розгляд заплутані амбівалентності
[12: 21], які виникають внаслідок утворення нових незвичайних семантичних структур
на додаток до вже існуючих слів і фразових єдностей.
Загадка має формальну і змістову сторони як і будь-який знак, що є двобічною одиницею з планом вираження і планом змісту, тобто значення [13: 175]. Форма – це акустичний образ, який сприймається органами чуття, – звукова, графічна. Зміст – це внутрішньомовні відношення, значення, поняття. Семантика передається формою, «поняття
знака без значення втрачає сенс: знак без значення не знак» [Там само]. Процес відгаду212

вання у семіотичному плані – це заміна однієї знакової структури (загадки) іншою (відгадкою). За способом переходу всі загадки умовно поділяються на смислові та формальні [14: 82]. Контекстуальна амбівалентність, що лежить в основі перетворення дійсності
в текстах смислових загадок, основною підказкою робить зміст запитання. Приміром,
Водою їхали пани, убрані в срібні жупани; хоч жупани – лата на латі, панам радіють в
кожній хаті (Риба) [6: 120]; Jack lives on one side, Tom on the other, yet neither one can see
his brother (Ears) [15: 27]. Метафоричні загадки мають відповідники в різних мовах, бо
заміна звукової тканини під час перекладу не впливає на процес відгадування [14: 82].
Предмет їхнього дослідження – не загальновживане значення аналізованої лексеми, а
особливе, приховане. «У смисловій загадці загальновідомий зміст необхідно розтлумачити, проаналізувати і пов’язати з іншими значеннями та поняттями» [14: 83].
На «текстуальному (textural) (лінгвальному) рівні» [7: 22], абсолютно залежному від
мови, функціонують формальні (звукові) загадки, які базуються на римі, метатезі, звуконаслідуванні та інших стилістичних засобах: В хаті сорок, а на дворі триста (В хаті
сволок, а на дворі призьба) [6: 306]; Повзун повзе, на базар голки везе (Їжак) [6: 117];
What kind of doctor treats ducks? (A quack) [9: 155]; What is the difference between a tailor
and a horse trainer? (One mends a tear, the other tends a mare) [9: 157]. На лінгвальному
рівні пошук прихованого терміну ґрунтується на формальній (матеріальній) схожості
обох членів – ключову ідею загадки неможливо виразити іншою мовою. Лінгвальна амбівалентність, яка виявляється в матеріальній (акустичній) аналогічності двох елементів,
зумовлена омонімією. Омоніми – це амбівалентні слова, позаяк мають два дивергентні
плани змісту (значення), які об’єднує один план вираження (форма). Наприклад, у загадках What fruit has been known since man invented the calendar? (Dates) [9: 96]; Має крила
– не літає (Капелюх) [6: 170] два цілком різні поняття fruit і days of the month or year;
орган, що служить для літання в повітрі, і частина капелюха мають ідентичне зовнішнє
оформлення dates та крило. У такій ситуації перевага на боці того, хто загадує, бо лише
він знає, котра семантична інтерпретація задіяна в загадці, і в окремих випадках має право вважати відгадкою будь-яке можливе тлумачення, надане реципієнтом [12: 30].
У пропонованій статті дослідження омонімії базується на трьох основних положеннях: а) стрижневе слово («pivot» [16]) – центральний елемент, навколо якого зосереджена
вся структура загадки. Кількість стрижневих слів зумовлена специфікою шифрувальних
стратегій, які формують питання: What kind of star wears sunglasses (A movie star) [9; 21];
Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить (Річка) [6; 531]; б) специфічною ознакою омонімії є
властивість одного експонента (позначувальне) мати декілька позначуваних, що зумовлює
умовний поділ омонімних загадок на дві групи: 1) звукові – це питання з загальним позначувальним і одним із позначуваних, друге – необхідно знайти: Where can you always find
diamonds? (In a deck of cards) [9: 200]; Зубів не має, а кусає (Кропива) [6: 108]; 2) питання,
що озвучують обидва значення омоніма, але приховують експонент, який необхідно виявити [14: 85]: What kind of bird is always around when there is something to eat or drink?
(A swallow) [9: 112]; Яка річка тече в роті? (Десна) [6: 384]; в) у значній частині дитячих
загадок терміни, представлені певним способом, імпліцитно або експліцитно перекласифіковуються, вводячи реципієнта в оману. У загадці What is everyone’s favorite tree? (A
poplar (popular tree)) [9: 42] група «trees / дерева» та означення «favorite / улюблений», що
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її характеризує, переструктуровуються і формують у відгадці новий клас «poplar / тополя». Довільність зв’язку питання і відповіді полягає у хибному трактуванні омоніма як
такого, що виконує роль синоніма. Таким чином, загадку можна визначити як хитромудре запитання, відповідь на яке, зберігаючи омонімний зв’язок із першим компонентом
структури, здійснює перегрупування синонімного значення денотата. Відгадки обмежені
різноманітністю лексичних значень об’єкта загадування. Лінгвальна гра дітей під час
відгадування зводиться до дослідження лексичних амбівалентностей [17: 4]. Отже, ключ
до віднайдення прихованого терміну в загадці може бути виражений імпліцитно (замаскований у питанні): When is a man like a dog? (When he is a boxer) [9: 25] або експліцитно:
Що сходить без насіння? (Сонце) [6: 49].
Амбівалентність, яка спричинена граматичними зв’язками між внутрішньою (семантичною) структурою та зовнішньою (фонологічною), може виявлятися на трьох мовних рівнях. Автор, створюючи амбівалентність у формі загадки, має подвійну перевагу:
лише він знає, де і на якому рівні (фонологічному, морфологічному, синтаксичному) у
двокомпонентній структурі прихована двозначність (омонімія).
На фонологічному рівні всі семантичні інтерпретації амбівалентної структури мають ідентичну звукову форму. Наприклад, питання Має руку, не може нею брати (Ніж)
[6: 201] фонологічно амбівалентне тому, що іменник рука означає людську кінцівку та
складову частину ножа. Основний фактор двозначності в загадках – лексичні омоніми,
відтак, омофонні елементи оперують в межах однієї частини мови. У морфемно складних слів спостерігається повна омофонія усіх складових частин [12: 30]. У загадці What
kind of coach has no wheels? (A football coach) [9: 18] морфема coach не видозмінена, тому
амбівалентність виявляється лише в омофонії різних лексичних одиниць з ідентичним
планом вираження. В українському прикладі Якою косою не можна косити? (Дівочою)
[6: 334] до складу словоформи косою входить корінь іменника кос і відмінкове закінчення –ою (орудний відмінок першої відміни іменників жіночого роду в однині). Оскільки
амбівалентність цієї загадки залежить від омофонії іменників, то для кожної лексеми
коса властива омофонія фонологічної форми кореня і відмінкової флексії. Залежно від
місця, яке займає амбівалентна лексема у двокомпонентній структурі загадок, їх можна
згрупувати у два класи. До першої підгрупи належать енігми з підказкою, експліцитно
вираженою у питанні, – дано загальний експонент і одне з позначуваних: What has a big
mouth but doesn’t say a word? (A river) [9: 87]; Не горить, а гасити доводиться (Вапно)
[6: 262]. В основі кодування образу в загадках цього класу здебільшого лежить опозиційність, яка обумовлює перевагу негації та антитези над іншими тактиками шифрування
інформації. Структурні складові́ запитання – це стрижневе слово і заперечення однієї з
його атрибутивних характеристик (основна функція, частина об’єкту): What has teeth but
no mouth? (A comb) [9: 22]; Не вогонь, а печеться (Кропива) [6: 108]. Отже, всі лексикосемантичні зв’язки координуються тріадою взаємопов’язаних інтегруючих елементів:
стрижневе слово (teeth; печеться), яке вказує на омонімну форму (teeth of a comb; кропива пече), перше значення ключової лексеми (teeth in a mouth; вогонь пече), суб’єкт, що
втілює омонімну форму (comb; кропива). У другій підгрупі загадок омофон появляється
у відповіді внаслідок імпліцитної або експліцитної перекласифікації двох позначуваних.
Тому всі складові питання зосереджені навколо двох ключових слів: What bird can lift the
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heaviest weight? (A Crane) [15: 28]; How is a judge like an English teacher? (They both hand
out long sentences) [9: 157]; Без мене й воріт не одчинять, з мене й воду п’ють (Ключ і
ключова вода) [6: 315]; Яку річку можна переломити? (Прут) [6: 384]. Лише 12 (13%) з
86 проаналізованих українських паремій з омонімією на фонологічному рівні належать
до цієї підгрупи. В англо-американських енігматичних запитаннях другого класу переважають синтаксичні фрейми зі стійкими формами на кшталт, What is … like …? How
is … like? What kind …? What + noun…?, в українських – Який + іменник…? Приміром,
What trees do fortune tellers look at? (Palms) [9: 225]; Why are teeth like verbs? (Because
they can be regular, irregular or defective) [5: 18]; Яка річка тече в роті? (Десна) [6: 384].
В українських і англійських омофонних загадках амбівалентність ґрунтується на інтерпретації здебільшого дієслів й іменників: Why is a coward like a leaky barrel? (Because
they both run) [5: 40]; Яку державу носять на голові? (Панаму) [6: 383]; Без ніг, а ходить
(Годинник) [6: 212]. У значній частині українських прикладів ідейно-тематичну єдність
забезпечує іменник-партонім: Що то за звір: на чотирьох ногах і має пір’я? (Ліжко) [6:
211]; Одна ручка да й тая на спині (Чайник) [6: 196].
Окрім вище описаної лексичної омонімії на фонологічному рівні, на амбівалентність
у загадках впливають також пауза і наголос як фонетичні явища. Словесний наголос
використовується в англійських енігматичних єдностях для диференціації складного
слова і фраземи, які мають ідентичну структуру: модифікатор + іменник. Ці омоніми
відрізняються не лише за написанням, а ще й розміщенням наголосу під час вимови. У
складних словах основний наголос падає на перший склад, а побічний – на другий, словосполученням властива протилежна схема з первинним наголосом на другому складі,
а вторинним – на першому [12: 31]. Наприклад, What kind of house weighs the least? (A
lighthouse) [9: 92]. Перший комунікант пропонує реципієнту абсурдну інтерпретацію,
запитуючи про найлегший будинок. Загадка використовує комбінацію модифікатор +
іменник, ігноруючи різницю в наголосі. Адресант може виділити прикметник light за
допомогою контрастного наголосу, який дає змогу акцентувати необхідне слово [12: 32],
хоча насправді вирізнятися повинен іменник house. Як наслідок, нове словосполучення
зі зміненим наголосом потрапляє у частковий омофонний зв’язок із складним іменником. В українській загадці В якої птиці назва складається з со́рок «а»? (Сорока) [6:
324] словосполучення со́рок «а» відрізняється від слова соро́ка не тільки наголосом, а й
присутністю паузи між структурними компонентами. Часто пауза розмежовує висловлювання, які могли б бути омофонними. В англо-американських і українських загадках вона
є одним із факторів, що продукують амбівалентність: Why is a caterpillar like hot toast?
(It’s the grub that makes the butter fly) [5: 43]; What cat owes money? (A pussy willow (pussy
will owe)) [9: 43]; Коли садівник буває зрадником? (Коли продає настурції (нас Турції)) [6:
374]; Які два займенники псують шляхи? (Я – ми) [6: 383]. В останньому прикладі пауза
членує лексему ями (заглиблення в землі) на два незалежні компоненти – особові займенники я та ми, які в сукупності є омофонними з іменником ями. Такі загадки вирізняються
радше створенням амбівалентності, аніж її розшифруванням [12: 34], тому дотепність
англійських аналізованих енігм залежить головним чином від двозначності у відгадці,
на відміну від українських, де омонімія на рівні мовлення інколи потребує розкодування:
Яку фа – соль не їдять? (Нотну) [6: 384].
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Таким чином, явище амбівалентності регулює всі процеси перетворення дійсності
в загадках. У смислових енігмах така трансформація відбувається через метафоричну
амбівалентність, у звукових – рушійним фактором кодування реальності є лінгвальна
амбівалентність. Двозначність маніфестується в питанні як структурній складовій
загадки у симбіозі опозиційних категорій: зберігати – віддавати, спантеличувати –
підказувати. Одним з основних джерел лінгвальної амбівалентності є омонімний
зв’язок, прихований у ключі до відгадки, який проявляється у здатності одного експонента поєднувати дві різні семантичні інтерпретації. У більшості українських загадок амбівалентність появляється в питанні, однак в англійських пареміях омоніми
однаково часто засвідчені і в питанні, і у відгадці. Фонетична омонімія в українських
й англійських енігмах зумовлена лексичною двозначністю, паузою і словесним наголосом. Останній є рідкісним явищем в українському зага́дковому фонді. Ці стратегії вводять в оману реципієнта, спонукаючи сприймати подібність на фонологічному рівні як
аспект семантичного порівняння. Перспективним є дослідження омонімії як чинника
амбівалентності на морфологічному та синтаксичному рівнях мови.
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ВІЙСЬКОВА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: ЇЇ ГЕНЕЗА ТА
АДАПТАЦІЯ
У статті розглядаються семантичні особливості військової лексики козацької доби
з погляду походження та рівня її адаптації в сучасній українській мові.
Ключові слова: семантичні особливості, військова лексика, адаптація, символіка.
В статье анализируются семантические особенности военной лексики казачества,
а также ее происхождение и уровень адаптации в современном украинском языке.
Ключевые слова: семантические особенности, военная лексика, адаптация, символика.
In article semantic features of military lexicon of the Cossacks, its origin and adaptation
level in modern Ukrainian language are analyzed.
Key words: origin, adaptation level, symbolism.
Лексичний склад мови певною мірою відображає різні аспекти життя народу впродовж усієї його історії. Невід’ємною частиною української національної історії стала
доба козаччини. Козацький побут та звичаї широко відобразилися у фольклорних джерелах, українських думах, історичних піснях, легендах і переказах, у писемних згадках
сучасників, у матеріальній культурі у вигляді пам’яток археології, музейних зібраннях
пам’яток старовини, історичних працях і дослідженнях, архівних документах (зокрема архіви Коша Нової Запорозької Січі та Генеральної військової канцелярії), етнографічних та мовознавчих матеріалах. Незважаючи на значний рівень дослідженості історії українського козацтва, вивченню козацької культури та її генези на тлі традиційної
культури інших народів не приділялося достатньої уваги. Наприклад, детальнішого
висвітлення потребує прошарок військової лексики запорозького козацького вжитку.
Осмислення процесу виникнення та розвитку української військової термінології, яка
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на різних етапах свого формування репрезентувала поняттєву базу військової справи,
знайшло своє відображення як у лінгвістичних студіях, так і у працях з історії та етнографії. Низку праць присвячено з’ясуванню походження спільнослов’янських та
староукраїнських військових найменувань (А.Абдульманова, С.Лєдяєва, Д.Банзаров,
П.Ковалів, Ф.Сороколєтов), досить пильна увага в мовознавстві приділялася аналізові
окремих тематичних груп української військової справи XVI-XVIII століть (О.Апанович,
Є.Альбовський, А.Бурячок, В.Горобець, В.Заруба, Л.Коломієць, Я.Рибалка).
В умовах боротьби з наступом турецьких і татарських феодалів та інших агресорів
формується збройна сила українського народу – українське козацтво. Історичні умови
формування козацтва як національної армії зумовили значну зміну цілої системи української військової термінології: узвичаєні слов’янські спеціалізовані військові терміни витісняються тюркськими лексичними одиницями, пор.: рать, воїн, дружина, стяг – кіш,
курінь, осавула, бунчук та ін.
Поряд зі зброєю європейського зразка козаки використовували бойові знаряддя, поширені в тюркських народів. Оскільки така зброя ще не була модернізована, то у військовій лексиці тієї доби спостерігаємо такі лексеми, як аркан, нагайка, ятаган тощо. До
давніх належать також запозичення з тюркських мов періоду козаччини (XІV-XVІІ ст.):
козак, булава, хоругва, отаман та ін.
У козацькому вжитку спостерігаємо розгалужену військову терміносистему, яка
передбачає і поняття про частини війська в бою за функціональною ознакою (кіннота, піхота, артилерія, паланка, курінь, флотилія), і професійний розподіл (полковник,
сотник, курінний отаман, гетьман, кошовий отаман, хорунжий, кошовий, обозний,
вартовий, осавул), і озброєння та оснащення (мортира, шабля, галера, протазан, рушниця, чайка), і військові клейноди (бунчук, значок, хоругва, литаври), символи влади
(булава, бунчук, пернач). Булава і бунчук були символами гетьманської влади, а пернач
належав полковникові.
У процесі дослідження нами виявлено такі семантичні групи лексики на позначення
козацької зброї: вогнепальна зброя: мушкет, карабін, бандолет, пістоль, аркебуза, фортечна рушниця-гаківниця, фальконет, самопал, рушниця, пищалі; холодна зброя: шабля,
бердиш, чекан, ніж, келеп, спис, ратище, лук, стріли, арбалет, ятаган, кернач, кинджал,
аркан, булава, пернач; спорядження: ладівниця, порохівниця, натруска, кулелійка, кулі,
шомпол, крейцер; козацька артилерія: гаківниця, мортира, гармата, гаубиці, ядро, порох.
Як бачимо, частина слів є зрозумілою, тому що вони існують в активному вжитку
в сучасній українській літературній мові. Але деякі з них потребують роз’яснень, якот: аркебуза – «старовинна рушниця, що заряжається з дула» [3, c.223]; фальконет –
«cтаровинна малокаліберна гармата, що стріляла свинцевими снарядами» [3, c.1527];
бердиш – «старовинна зброя – сокира з лезом видовжено-півкруглої форми, насаджена
на довгий держак» [3, c.76]; чекан – «старовинна ручна зброя, що являє собою загострений молот з довгим держаком» [3, c.1596]; келеп – «старовинна ручна зброя, що має форму молота, насадженого на довгий держак» [3, c.534]; пернач – «полковницька булава,
де на стрижні замість кулі було оперення із шести металевих пластинок, які стирчали у
різні боки» [3, c.938]; мортира – «артилерійська гармата з коротким дулом для ведення
навісного вогню по закритих та горизонтальних цілей» [3, c.691] та інші.
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Лексеми на позначення військової справи козацької доби досить неоднорідні з своїм
походженням. Більшість лексичних одиниць бере свої початки ще від праслов’янської
мови (булава, лук, ніж, обозний, піхота, полковник, пищаль, порох, ратище, сотник, стріла), частина пов’язується з тією чи іншою слов’янською мовами, скажімо, з польською
(гаківниця), чеською (рушниця). Подекуди зустрічаються запозичення з тюркських мов (аркан, бунчук, кинджал, курінь, кошовий, козак, осавул, сагайдак). Помітну роль у процесі запозичення військової лексики доби козаччини відіграють романо-германські мови, а саме:
німецька мова (аркебуза, вартовий, гетьман, гаубиця, куля, ладунка, спис), французька (арбалет, артилерія, карабін, мортира, пістоль, мушкет), італійська (галера, гармата, паланка, флотилія, фальконет), кельтська (кіннота), східнороманська (бердиш). Крім того,
в українській лексичній системі посіли належне місце й запозичення з грецької (литаври),
кримсько-татарських (отаман) та турецької мов (келеп, ятаган).
Важливим чинником також є шлях запозичення. Залежно від нього запозичення
бувають прямі (здійснюються безпосередньо з мови-продуцента) артилерія – франц.
artillerie, галера – італ. galera, карабін – франц. carabin, келеп – турецьк. kel(e)pe, паланка – італ. palanca, пістоль – франц. pistole та непрямі (через посередництво третіх мов),
наприклад: мушкет (франц. mousquet від італ. mouschetto), аркебуза (нім. arkebuse через
польську arkabuz), вартовий (нім. warta через польськ. warta), гармата (італ. armata
через польську harmata, armata), гаубиця (нім. havbica через польськ. haubitze), мортира
(франц. mortier через гол. mortier), спис (нім. spiess через польську spica).
Іншомовні реалії, які потрапили в українську мову, передаються в ній унаслідок
транскрипції чи транслітерації. Терміном «транскрипція» позначають відповідне (адекватне) відтворення звучання слова мови-джерела графемами мови-запозичувача, наприклад: карабін, пістоль. Домінувальним фактором при такій передачі іншомовного слова
є його звучання в рідній мові. Коли ж домінантним фактором обирається графіка, тобто
написання іншомовного слова, тоді йдеться про його транслітераційну передачу, наприклад: галера, артилерія, флотилія, варта, паланка.
Більшість дослідників традиційно виділяють три типи адаптації: фонетична, морфологічна і семантична. Для фонетичної адаптації характерна заміна не властивих українській мові звуків у певному фонетичному контексті іншими прийнятними для фонетики
української мови, наприклад: гармата (італ. armata).
Виявом морфологічної адаптації є набуття запозиченими основами здатності приєднувати суфікси. Деякі лексеми на позначення козацької справи утворилися внаслідок
прямого запозичення зовнішньої форми, але мають через морфологічну адаптацію інший суфікс: кельт. kon ko – укр. кіннота, старосл. полк – укр. полковник, псл. obozь – укр.
обозний, нім. warta – укр. вартовий, середньонім. kūle – укр. кулешниця, старосл. съто
– укр. сотник, тюркськ. кürän – укр. курінний, тюркськ. кoš – укр. кошовий, середньонім.
laden – укр. ладунка.
У результаті дослідження виявлені матеріальні трансформовані запозичення зі заміною закінчення: фальконет (італ. falconetto).
Деякі військові терміни стали вихідними для продукування нових слів. Наприклад,
досить поширений словотвірний ланцюжок лексеми хорунжий – хорунженко (син хорунжого), хорунжівна (дочка хорунжого), хорунжевий, хорунженків.
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До морфологічних способів адаптації іншомовного слова відносимо повне граматичне
переосмислення й лексикалізацію. Повного граматичного переосмислення зазнають слова, які в мові-джерелі належать до однієї частини мови , а в українській – до іншої: укр.
артилерія – 1) вогнепальна колективна зброя, гармати різних конструкцій, що вражає противника з великої відстані; 2) рід військ, основним озброєнням яких є гармати; 3) наука
про вогнепальну зброю та її застосування в бою; франц. artillerie – постачати воєнне знаряддя; укр. пищаль – 1) старовинна вогнепальна зброя схожа на рушницю; 2) старовинна
артилерійська гармата; псл.- piscalь від pisčati < piskěti «пищати»; укр. козак – у 15-18
ст. вільна озброєна людина, що жила на півдні України та брала участь у військових діях
проти татаро-турецьких та польських загарбників; нащадок такої людини; дтюркськ. кez –
ходити, блукати, мандрувати; укр. ладунка – патронташ; свн. laden – заряжати.
Одним з різновидів переосмислення є явище лексикалізації, тобто перетворення в українській мові в одне слово групи слів з іншої мови: гетьман – нововерхньонім. houbetman,
де houbet «голова», man «чоловік, люди»; гаківниця – свн. hakenbunse, де haken «гак» і
buhse «рушниця»; гаубиця – з нім. havbica через польську haubitze походить від чеської
houf(e)nice «дерев’яна гармата, яка купами викидала каміння» від houfny «скупчений»; арбалет – з фр. arbalete від лат.arcus « лук» і ballista «метальне знаряддя».
До того ж у розвитку семантичної структури слова спостерігається явище ускладнення семантичної структури слова. Цей процес засвідчується і в запозичених лексемах.
Ускладнення полягає в тому, що слово з меншою кількістю значень набуває внаслідок
розвитку нових додаткових лексичних значень: хоругва, шабля. У сучасній українській
літературній мові досить продуктивним є процес метафоричного переосмислення загальновживаного слова. Наприклад, термінологічне значення лексеми чайка сформувалося на основі зовнішньої та функціональної подібності: чайка – (іст.) бойовий довбаний
човен запорізьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом
для кращої плавучості й захисту від ворога [3, c.1593]. Крім ускладнення семантичної
структури багатозначної лексеми, виділяють ще процес переінтеграції значень, при якому змінюється позиція лексико-семантичних відношень в їх ієрархії. Прикладом такої
переінтеграції може бути слово карабін – гвинтівка полегшеної ваги з коротким дулом
(укр.); carabin – солдат легкої кінноти (франц.).
Більшість лексем, які розглядається у статті з сучасного погляду, вийшли з активного вжитку і використовуються лише в ситуаціях відтворення минулого. Ідеться про
такі лексичні засоби як історизми та архаїзми, що знаходяться на периферії системи
сучасної української мови.
Сучасне тлумачення застарілої лексики пов’язане з розрізненням історизмів, що позначають віджилі реалії: аркебуза, бунчук, булава, бердиш та архаїзмів – застарілі назви, що
виступають синонімами до сучасних стилістично нейтральних слів: паланка – фланг.
Але деякі з розглянутих нами лексем на позначення козацької зброї не тільки відображають об’єктивну реальність, а й набувають символічного значення. Запорожці відносили
шаблю до справжньої, «чесної», благородної зброї. Навіть поява вогнепальної зброї, не похитнула ідеологічного значення меча. Навпаки, він підносився вище рушниці чи пістолета.
Не вважалися запорожською зброєю й дешеві, а через це доступні нижчим станам списи,
ножі, келепи й сокири (хоч останні були страшною зброєю, нерідко набагато ефективнішою
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за меч). Як відомо, козацтво сповна віддало шану мечеві, чи, точніше, його аналогу – шаблі.
З-поміж інших видів холодної зброї виняток практичні козаки зробили лише для келепа та
булави: булава стала відзнакою влади, замінивши скипетр або жезл, а келеп належав до улюблених об’єктів козацької симпатії: говорили, що він лише «торкає» ребра ворога.
Лук є важливим елементом на портретах козацької старшини, наприклад, на відомому портреті Байди Вишневецького. Лівою рукою Байда тримає шаблю, якої майже не
видно, а правою – лук з поставленою на тятиву стрілою. Про невипадковість зображення
легендарного Байди з луком свідчить широко знана дума, у якій оповідається, як козацький герой розправився зі своїми катами за допомогою лука та стріл. Присутній лук і на
портретах інших лицарів: Петра Сагайдачного (гравюра при вірші Саковича на погреб
гетьмана), житомирського старости Семена Дениска, козака на заставках карт України
Гійома де Боплана тощо. Чи не найпопулярнішими фігурами української геральдики теж
є зображення лука й стріл. Схоже, якби остання розвивалася самостійно, то ці фігури по
сіли б у ній місце таких почесних геральдичних знаків, як меч та шабля.
Почесне місце в козацькій символіці належить також рушниці. Досить нагадати, що
озброєна рушницею постать козака стала офіційним гербом Війська Запорізького. Таке
саме зображення є на корогвах сотень, на печатках і портретах. Але найбільш яскраво
символічне значення рушниці як лицарської, навіть богатирської зброї проступає в козацьких думах. З класичної думи про козака Голоту, записаної наприкінці XVII ст., видно, що
невід’ємною ознакою козацького лицаря, окрім доброго коня та пишних шат, є його ясна
зброя. Рушниця міцно пов’язана з образом козака – як символічним, так і реальним. Проте
серед геральдичних знаків рушниця, на відміну від гармат та гарматних ядер, не трапляється: загальноприйнята геральдика її не визнавала. Це, очевидно, відповідало сприйняттю
вогнепальної зброї як «нечесної», «підлої», хоч і дорогої, що було притаманне багатьом народам світу. Численні докази цього можна навести і на українському матеріалі. Так, окрім
відомого вислову з порівнянням холодної та вогнепальної зброї («Куля – дурна, штик –
молодець»), є низка фразеологізмів, які відносять два згадані типи зброї до різних оцінних
площин: з кулею пов’язані негативні коннотації («дістати кулю в лоб»), а з штиком – позитивні («здоровий, як штик»). Як відомо, козаки називали рушниці яничарками.
Отже, у результаті дослідження можна зробити такі висновки, що лексика на позначення військової справи козацької доби досить різнорідна за семантичними особливостями, походженням та рівнем адаптації в сучасній українській мові. Велика кількість лексем запозичена зі слов’янських мов, а деякі з них беруть свій початок з праслов’янської
мови. У процесі адаптації лексичних одиниць спостерігаються явища переосмислення,
переінтеграції та ускладнення семантичної структури слова. Значна частина досліджених лексем з сучасного погляду вийшла з активного вжитку, і використовується лише для
відтворення подій козацького минулого України, але, можна сказати, що подекуди вони
набули певного символічного значення.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІЗНОВИДИ ПРАВНИЧОЇ МОВИ

Предметом вивчення є мова права як комунікативно-галузева підсистема літературної мови з характерними лінгвостилістичними і структурно-жанровими ознаками,
обумовленими специфікою правової сфери та комунікативно-професійними потребами
в ній. Основні функціонально-стильові різновиди правничої мови характеризуються автором з таких позицій: сфера функціонування, приналежність до певного функціонального стилю та підстилю, жанру, специфічні стильові риси, репертуар мовних засобів.
Предметом изучения служит язык права как коммуникативно-отраслевая
подсистема литературного языка с характерными лингвостилистическими и
структурно-жанровыми признаками, обусловленными спецификой правовой сферы и коммуникативно-профессиональными потребностями в ней. Основные
функционально-стилевые разновидности юридического языка характеризуются автором с таких позиций: сфера функционирования, принадлежность к определенному функциональному стилю и подстилю, жанру, специфические стилевые черты,
репертуар языковых средств.
The subject is a study of the language of law as a branch of communication subsystem
literary language with typical linguistic, stylistic and structural-genre signs resulting from the
specifics of the legal sphere and communicatively-professional needs. The author describes the
basic functional-styles of legal language of such positions: the branch of functioning, belonging
to a certain functional style, genre, style-specific features, languages aids complex.
Мова права – це цілісна комунікативно-галузева підсистема літературної мови з певним набором характерних лінгвостилістичних і структурно-жанрових ознак, обумовлених специфікою правової сфери та комунікативно-професійними потребами в ній. Як
надзвичайно важлива й соціально значуща сфера мовної комунікації, що забезпечує
нормативно-правове регулювання діяльності суспільства, мова права усе більше привертає увагу вчених і практиків із різних галузей знань (мовознавців, правознавців, істориків, термінознавців, лексикографів, нормопроектувальників, редакторів, експертів,
програмістів тощо).
© Артикуца Н. В., 2009
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Сьогодні феномен мови права є об’єктом вивчення низки наук: юридичних (загальна
теорія держави і права, філософія права, історія держава і права, логіка права, юридична
герменевтика, юридична техніка), філологічних (теорія мовної комунікації, стилістика,
термінознавство, лексикографія, семасіологія, історія мови, прикладна лінгвістика, культура мовлення, судова риторика), а також формальної логіки, інформатики, філософії,
соціології, історії, дипломатики, текстології тощо. Кожна з цих наукових галузей дослід
жує мову права доволі специфічно, розглядаючи феномен вербального втілення правової думки з різних позицій, у різних аспектах і площинах, за допомогою притаманних
кожній науковій галузі наукових підходів і методів.
Проте наприкінці минулого століття з’являється нова самостійна наукова галузь, яка
втілює міждисциплінарний підхід до вивчення складного феномену мови права, розроб
ляє власний науково-теоретичний і методичний апарат, спрямований на фундаментальне
системне дослідження мовних явищ і процесів у юридичній сфері, засоби й інструменти
ефективної правової комунікації – юридична лінгвістика.
Методологія дослідження правничої мови ґрунтується на синтезі загальнонауко
вих підходів і принципів із галузевими методиками, серед яких визначальними є: когнітивний, синхронно-діахронічний, порівняльно-історичний, системно-структурний,
функціонально-стилістичний. Методичний апарат юри-дичної лінгвістики складається з
широкого спектру традиційних та інноваційних методів і робочих прийомів: аналіз і синтез, інтеграція і диференціація, текстологічний, етимологічний, історичний, порівняльноісторичний, системний, тезаурування, тлумачення, моделювання, стилістичний експеримент, компонентний, дистрибутивний, трансформаційний, статистичний, опозицій,
зіставно-типологічний, культурно-історична інтерпретація, ретроспективний аналіз та
реконструкція тощо. Особливої актуальності в сучасних умовах набувають прикладні
технології та методики комп’ютерної роботи з масивами (базами) юридичними текстів:
автоматизована обробка нормативних текстів та документів, пошук інформації за ключовими словами (ідентифікаторами), укладання електронних словників, авторедактори,
машинний переклад та ін.
Мова права як соціально та історично сформована сукупність мовних засобів (лексичних, фразеологічних, граматико-стилістичних) являє собою поліфункціональну, багаторівневу, відкриту і стилістично диференційовану систему.
Поліфункціональність правничої мови полягає у специфічному наборі функцій,
які реалізуються в різноманітних правових текстах: 1) номінативна (називання правових
реалій і понять); 2) гносеологічна (знаряддя й спосіб правового пізнання, оволодіння
суспільно-правовим досвідом); 3) аксіологічна (правової та морально-етичної оцінки);
3) комунікативна (спілкування); 4) регулювальна (правове регулювання людської поведінки та суспільних відносин через волевиявлення суб’єкта права); 5) культуроносна
(збереження й передачі правового знання та правової культури); 6) виховна (вплив на
правосвідомість, правове виховання); 7) естетична (ясність, точність, однозначність, лаконічність, нормативність, мовностилістична довершеність правового акта як еталонні
якості юридичного тексту).
Багаторівневість мови права простежується в застосуванні мовних одиниць і засобів різних рівнів: лексеми (слова), терміни права, термінологічні словосполучення,
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фразеологізми, юридичні дефініції, лексико-граматичні моделі, синтаксичні конструкції,
стилістичні засоби і прийоми тощо.
Відкритість мови права як системи виявляється у наявності в юридичних текстах
поряд із юридичною лексикою загальновживаних слів, спеціальної лексики суміжних із
правом сфер, у процесах термінологізації та детермінологізації, тенденції до розширен
ня юридичного словника за рахунок новоутворень, взаємодії власних мовних ресурсів і
запозичень тощо.
Стилістична диференційованість мови права обумовлена широкою і розгалуженою
сферою її застосування: законодавство, судочинство, нотаріат, діловодство, юридична
наука й освіта, правова інформація, правова публіцистика.
Правнича мова у кожній із названих комунікативно-функціональних галузей характеризується певним набором специфічних рис, функцій, інвентарем мовних засобів, ком
позиційною системою функціональних різновидів і жанрово-ситуативних стилів. Усе це
дозволяє вченим (А. Ушаков, О. Піголкін, В. Власенко, Н. Калініна, Н. Івакіна, О. Галяшина, Т. Губаєва, М. Голєв, О. Александров, А. Марахова, Д. Баранник, Н. Присяжнюк
та ін.) [1] виявляти функціонально-стильову та жанрово-стильову неоднорідність мови
права. Так, на думку проф. Дмитра Баранника, «сказати, що стиль нормативно-правових
актів – це діловий стиль (нехай навіть і виділений в окремий різновид (субстиль) у
межах ділового) – означає нічого не сказати про цю функціонально-мовну категорію.
Немає жодних підстав включати до одного стильового типу мови такий розмаїтий спектр
жанрів, як, наприклад, заява про відпустку, доповідна записка по службі, розписка, доручення, протоколи зборів чи засідань та ін. – і тексти конституції країни, урядових по
станов, законів, постанов суддів. Тим більше, що ці дві групи жанрових форм суттєво
відрізняються одна від одної не лише функціями, а й своєю мовною структурою та синтаксичною модальністю» [2].
Ось чому юридична стилістика (підгалузь юридичної лінгвістики, що має на меті виявити стилістичну диференціацію правничого мовлення, особливості функціонування та
способи використання мовних засобів у різних комунікативних сферах і ситуативних стилях
правничого мовлення) оперує такими основоположними стилістичними поняттями й категоріями, як функціональний стиль, підстиль, стилістичні засоби, стильові ознаки (риси), стилістичні ресурси, стилістична норма, текст, жанр, жанрово-ситуативний стиль тощо.
Теоретично-прикладними завданнями юридичної стилістики є: дослідження стилістичних ресурсів правничого мовлення всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, семантики,
морфології, синтаксису; розкриття специфіки відбору й використання лексичних, морфологічних, синтаксичних та інших засобів у кожному функціональному різновиді правничого мовлення; визначення законів і особливостей кожного жанру; розроблення певних
рекомендацій щодо використання мовних одиниць залежно від мети і змісту висловлення.
Розглянемо основні функціонально-стильові різновиди юридичного мовлення з таких позицій: сфера функціонування, приналежність до певного функціонального стилю
та підстилю, репертуар жанрів, специфічні стильові засоби.
Мова права послуговується засобами різних функціональних стилів, серед яких
найважливішими є: офіційно-діловий (обслуговує сферу внутрішнього і міжнародного
законодавства, правозастосування, судочинства, нотаріату, діловодства), науковий (сфе224

ру правничої науки й освіти), публіцистичний (засоби масової юридичної інформації,
правова освіта населення, судові промови) та розмовний (сфера переважно неофіційного
професійного спілкування юристів).
Ці основні функціональні різновиди правничої мови згідно з тематикою і жанровою
класифікацією юридичних текстів поділяються на підстилі.
Так, в офіційно-діловому стилі є підстилі: законодавчий (конституція, закон, постанова, указ, декрет, кодекс та ін.), дипломатичний (договір, угода, конвенція, декларація, меморандум, нота та ін.), судово-правовий (позов, апеляція, протокол допиту,
обвинувальний висновок, касаційне подання та ін.), адміністративно-канцелярський
(довідка, контракт, доручення, звіт, службовий лист та ін.).
Офіційно-діловий стиль юридичного мовлення, відображений передусім у текстах
юридичних документів, характеризується сукупністю таких основних стильових рис (одночасно й вимог до нормативно-правових актів): офіційність, точність, однозначність,
стандартизованість (термінології, синтаксичних конструкцій: усталених зворотів, формул, кліше; структури документа), зрозумілість, повнота змісту, логічна послідовність, аргументованість, сувора нормативність на всіх мовних рівнях, настановчо-інформативний
характер приписів, безособовість, узагальненість, стилістична однорідність, емоційноекспресивна нейтральність, відсутність образності та індивідуально-авторських рис.
У мові правових приписів специфічними засобами висловлення правового змісту є:
юридична термінологія як система словесного вираження понять і категорій права; юридичні конструкції як логіко-правові феномени; юридична аргументація; моделювання і
тлумачення норм права; юридичний текст як мовне (текстуальне) вираження юридичного мислення і репрезентації правового знання; юридико-технічні правила побудови і
формулювання правових норм, дефініцій термінів, нормативно-правових актів на основі
вироблених у правотворчості, юридичній науці та практиці методів і прийомів.
Кожен підстиль офіційно-ділового стилю має свої специфічні ознаки, норми і правила використання мовних засобів залежно від призначення офіційно-ділового тексту та
комунікативного завдання. Так, для законодавчого підстилю, який реалізується у законах
та інших нормативно-правових актах, характерною є така сукупність специфічних ознак
(на лексичному, семантичному, граматичному та стилістичному рівнях):
•
•
•
•
•
•
•
•

наявність термінів законодавства, офіційних номенклатурних позначень, абревіатур;
нормативна дефінітивність термінів і номенклатурних назв (кодифіковані законодавчі
визначення);
законодавча фразеологія (юридичні формули, штампи, кліше);
моносемантизм (на рівні контексту);
узагальнено-абстрагований виклад правового змісту (відповідні лексико-граматичні
моделі, форми, конструкції);
стандартизованість (лексичних, граматичних, синтаксичних і композиційних засобів);
іменниковий характер тексту (віддієслівні та відприкметникові іменники, відіменні
прийменники та ін.);
переважання дієслів у формі 3 особи однини, теперішнього часу, інфінітива у поєднанні
з предикативним прислівником, прикметником чи дієсловом;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

синтаксичні конструкції у формі регулятивно-нормативних тверджень (констатаційного,
зобов’язального, імперативного, заборонного, оцінно-правового характеру);
застосування граматичної категорії модальності для регламентації різних моделей
правової поведінки (можливості / неможливості, бажаності / небажаності, необхідності,
обов’язковості дії);
узагальненість та знеособленість викладу (безособові, неозначено-особові, узагальненоособові, інфінітивні, дієприслівникові, інші конструкції);
імперативний інфінітив;
поширеність речень із пасивно-зворотним дієсловом на –ся в ролі предиката та пасивних
конструкцій;
предикативні форми на -но, -то;
переважання складнопідрядних синтаксичних конструкцій над складносурядними і
безсполучниковими;
суб’єктивно-авторська відстороненість;
монологічний характер викладу;
стилістична однорідність, нейтральність, коректність;
логічна впорядкованість викладу нормативного змісту на рівні тексту, рубрикації,
графічних засобів;
відсутність зайвих та стилістично недоречних елементів.

Мова юридичної науки вирізняється логічністю (дані – аналіз – висновки), об’єктив
ністю (наукові факти), аргументованістю й обґрунтованістю, побудованих на фактологічній точності, достовірності, конкретності, узагальненості (факт – типові явища
– закономірності), абстрагованості (високий рівень наукової абстракції), офіційністю
(оприлюднення, опублікування), стандартизованістю (меншою, ніж в офіційно-діловому
стилі), точністю, послідовністю, докладністю.
У межах наукового стилю представлені такі підстилі: власне науковий (монографії,
дисертації, наукові статті, доповіді, повідомлення, рецензії, відгуки, анотації, тези
та ін.), навчально-науковий (підручники, посібники, лекції, методичні вказівки та рекомендації та ін.), науково-популярний (юридичні енциклопедії, довідники для насе
лення, науково-популярні твори (книги, брошури, статті, телевізійні програми та ін.).
Порівняно із власне науковим підстилем останні два характеризуються використанням
мовних засобів, що забезпечують доступність і зрозумілість тексту для читацької аудиторії, наочність і образність викладу. Науково-популярні тексти, маючи на меті популяризацію наукових знань, містять також різноманітні публіцистичні та риторичні засоби
і прийоми, допускають емоційність та експресивність викладу (значно меншою мірою,
ніж у публіцистиці). Мова і стиль наукового твору відображають особистість автора,
його індивідуальні мовленнєві характеристики. Згадаймо стилістику творів видатних
українських учених-правознавців (Ф. Тарановського, О. Левицького, Є. Спекторського,
Б. Кістяківського, С. Дністрянського, М. Слабченка, М. Палієнка, І. Маліновського, М.
Максимейка, В. Грабаря, В. Корецького, Ю. Шемшученка, У. Батлера та інших) [3].
Публіцистичний стиль як один із функціональних різновидів юридичної мови, що
обслуговує широку сферу суспільно-правових відносин, використовується передусім у
юридичній періодиці (газетах, журналах), теле- і радіопрограмах правового характеру,
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у документальному кіно, у публічних промовах, дискусіях, дебатах, під час масових заходів (на зборах, мітингах тощо). У публіцистично-правових творах висвітлюються актуальні правові проблеми сучасного суспільства, надається правова оцінка тим чи іншим
подіям, явищам, фактам, що впливає на правову свідомість громадян, плекає їх правові
почуття та правову культуру. Правова публіцистика слугує потужним засобом суспільноправового виховання, формування громадсько-правової думки, правових поглядів та уявлень людей, їх активної життєвої позиції у розбудові правової держави. Вона покликана
захищати суспільно-правові цінності, формувати почуття справедливості, відповідальності у виконанні своїх обов’язків і дотриманні закону.
Мова юридичної публіцистики, реалізуючи дві основні, нерозривно поєднані функції
– інформативності та впливу, характеризується полемічною загостреністю, популярністю, яскравістю передачі думки, образністю, експресивністю, відкритою оцінністю, підвищеною емоційністю, стильовою різнобарвністю, поєднанням експресії та стандарту
(штампу), індивідуально-авторськими ознаками тощо.
Публіцистичний стиль поділяється на такі підстилі – газетно-інформаційний
(офіційне або інформаційне повідомлення, аналітичний огляд, проблемна або полемічна
стаття, дискусія, есе, нарис, інтерв’ю та ін.), теле- і радіожурналістський (репортаж,
хроніка подій, щоденник, слухання, прес-огляд, теледебати, детектив-шоу, інтерв’ю,
консультація юриста та ін.), агітаційно-пропагадистський або ораторський (агітаційна промова, виступ під час мітингу, зустрічі з виборцями, відкритий лист, звернення,
заклики, памфлети та ін.) підстилі. Перші два є найбільш оперативними видами масової
комунікації.
Репертуар мовностильових засобів юридичної публіцистики надзвичайно багатий,
оскільки в ньому присутні елементи майже усіх функціональних стилів у поєднанні із
специфічними публіцистичними засобами, риторичними фігурами і прийомам. Це своєрідний сплав стандартних і експресивних засобів, узагальненої та конкретної інформації, абстрагованого й образного викладу, логічного й емоційного впливу. Широко
використовується такі стилістичні прийоми, як поєднання в межах одного тексту різностильових елементів (наприклад, наукова термінологія або офіційно-ділова лексика з
розмовними засобами або жаргоном, сленгом, професіоналізмами), контраст (урочисте
і буденне, нейтральне і загострено-емоційне, сучасне і застаріле, позитивне і негативне), образність (метафора, метонімія, порівняння, епітети, гіперболи тощо), протиставлення (антитеза, антонімія, хіазм), гра слів, парадокс, іронія, сарказм, натяк, риторичні
звернення і запитання, повтор, пояснення, рафінування, анафора, перефразування тощо.
Публіцистично-правові твори містять прислів’я, приказки, афоризми, фразеологія, оказіоналізми, неологізми, індивідуально-авторські утворення.
Розмовний стиль у юридичному мовленні, маючи основною функцією – ко
мунікативну, реалізує її у двох видах усного професійного спілкування – офіційному і
неофіційному. Офіційне усне спілкування під час ділових зустрічей, нарад, переговорів, бесід, круглих столів потребує поєднання елементів розмовного стилю з офіційноділовим або науковим. Неофіційне спілкування є персонально адресованим, а тому
більшою мірою репрезентує такі специфічні ознаки розмовного стилю, як спонтанність (непідготовленість), ситуативність, невимушеність, демократизм у спілкуванні,
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найбільша свобода у виявленні думок та почуттів, неповнота або надлишковість мовних засобів, експресивно-емоційна насиченість, суб’єктивність, значна частина персо
нально-особистісної та оказіональної складової мовлення, повсякденно-побутовий характер, частіше спостерігається недотримання або й свідоме порушення мовних норм,
можливе використання позалітературних мовних засобів (професійний сленг, арго, про
фесіоналізми, оказіоналізми; пор.: підпадати під статтю, зламати рішення).
Юридична стилістика вивчає особливості усіх розглянутих стилів, стилістичні ресурси кожного з них, закономірності функціонування мовних одиниць у межах певного функціонального стилю, підстилю, жанру, взаємодію стилів. Відповідно до кожного
функціонального різновиду у правничому мовленні застосовуються певні правила добору, сполучення й організації мовних засобів з урахуванням призначення, стильової та
жанрової приналежності тексту.
Результати стилістичних спостережень над правничими текстами різних стилів і жанрів, їх узагальнення у спеціальних дослідженнях кожного функціонального різновиду
мови права допоможуть юристам, нормопроектувальникам, юристам-лексикографам, перекладачам юридичної літератури, юристам-журналістам виявляти й оцінювати стилістичні параметри мовних засобів на рівні мовних одиниць і тексту, диференціювати стильові
норми від їх порушення, доречно використовувати мовностилістичні ресурси у різних сферах правової комунікації, досягти високого рівня мовної компетентності у фаховій сфері.
Отже, стилістичні поняття й категорії є надзвичайно важливими для вивчення як загальної специфіки мови права, так і окремих її функціональних різновидів. Визначення
особливостей функціонування мови права, типологічної специфіки юридичних текстів, закономірностей використання мовних засобів у юридичних текстах різних видів і жанрів
створює насамперед необхідну науково-теоретичну базу для вирішення низки актуальних
прикладних завдань у сфері правотворчості і правозастосування, таких як: лінгвістичне
забезпечення законодавчої діяльності; лінгвістична експертиза законопроектів; переклад
юридичної літератури; створення юридичних словників та навчальної літератури; судо
ві лінгвістичні експертизи (експертизи у документаційних та інформаційних спорах; експертизи конфліктних текстів, що слугують підставою для судових позовів на захист честі,
гідності та ділової репутації; авторознавча та ідентифікаційна експертизи тощо.
Результати лінгвостилістичних досліджень законодавчої мови можуть бути корисними для розроблення науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо удосконалення, уніфікації мови, стилю й оформлення законодавчих актів; підвищення якості юридичних документів; розв’язання численних мовно-термінологічних проблем у
сучасному писемному та усному юридичному мовленні; забезпечення автентичності
перекладу міжнародно-правових текстів, наближенні україномовних нормативних документів до міжнародних вимог і стандартів (мовностилістичних, термінологічних,
юридико-технічних).
Вивчення особливостей наукового стилю юридичного мовлення допоможе розробити методичні поради і вимоги до мови і стилю наукових правознавчих праць різних
жанрів (наукових доповідей, статей, дисертацій, монографій, підручників тощо), які
сприятимуть підвищенню якості наукової, навчальної та довідково-лексикографічної
літератури для правників.
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Оволодіння найбільш ефективними засобами і прийомами юридичної публіцистики
допоможе посилити можливості засобів масової інформації здійснювати свої інформативні, просвітницькі та культурно-виховні функції, підвищити ефективність комунікації
у суспільно-правовій сфері життя суспільства.
Стилістично диференційований підхід має реалізуватись також у дидактичному плані, а саме у процесі фахово-мовної підготовки майбутніх спеціалістів і магістрів права, у
системі спеціалізованої та поглибленої мовної підготовки висококваліфікованих юрлінг
вістів-експертів, нормопроектувальників, редакторів юридичної літератури, юристівперекладачів, юристів-журналістів тощо. З цією метою в державних установах, вищих
юридичних навчальних закладах, у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації
юридичних кадрів впроваджується низка спеціалізованих мовних дисциплін [4]: «Мова
права», «Правнича лінгвістика», «Юридична термінологія», «Юридичне документознавство», «Юридичний переклад», «Риторика для юристів» та ін.
Напрацьовані нами матеріали застосовуються у процесі підготовки професійних нормопроектувальників (Школа нормопроектувальників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, Української школи законотворчості
Інституту законодавства при Верховній Раді України), інтернів-помічників Секретаріату
Верховної Ради України, магістрів права за напрямом «Теорія і практика нормотворення» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», у перепідготовці та
підвищенні кваліфікації державних службовців.
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АППОЗИЦІЯ ЯК ТИП СИНТАКСИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ У
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ СТУДІЯХ
Стаття присвячена висвітленню проблеми аппозитивних конструкцій у вітчизняних
та зарубіжних студіях. Розглянуто розбіжності у підходах до визначення статусу
аппозиції в системі синтаксичних зв’язків та виокремленні граматичних структур, до
яких слід вживати термін «аппозитивна конструкція».
Ключові слова: аппозитивна конструкція, аппозитив, аппозитивні відношення,
іменна фраза, клаузальна одиниця.
Статья посвящена освещению проблемы аппозитивных конструкций в отечественных и зарубежных студиях. Рассмотрено расхождения в подходах к определению статуса аппозиции в системе синтаксических связей и выделения грамматических структур, к которым следует применять термин аппозитивная конструкция.
Ключевые слова: аппозитивная конструкция, аппозитив, аппозитивные отношения, именная фраза, клаузальная единица.
The article is devoted to appositive constructions in the post-Soviet and foreign studies.
Different approaches to the status of apposition within the system of syntactic relations, as well
as to defining certain grammatical structures as appositive constructions have been analyzed.
Key words: appositive construction, appositive, appositive relations, noun phrase, clause.
Проблеми дослідження мовних явищ різного граматичного статусу завжди залишаються в полі зору лінгвістів. У контексті вивчення реченнєвих структур виникає необхідність
розпрацювання інтегрального підходу до дослідження явища аппозиції та утворених на її
основі структур, що ґрунтуватиметься на останніх здобутках синтаксичних студій.
У дослідженні ролі аппозитивних утворень в еволюції мовної системи першочерговим
завданням виявляється визначення граматичного статусу, а також встановлення характерних
ознак аппозиції як особливого типу зв’язку між компонентами конструкції – аппозитивами.
Аппозитиви як первинні елементи структури особливого типу набувають граматичного статусу у складі відповідної конструкції. Із цього випливає доцільність здійснення
їх аналізу саме в межах конструкції (АК), а не як ізольованих синтаксичних елементів.
Проте у вітчизняній мовознавчій науці ХХ ст. увага лінгвістів здебільшого була зосереджена на означувальному компоненті АК – прикладці. Вона не розглядалася як цілісне
синтаксичне утворення із властивими їй особливостями структурної організації та функціонування. Прикладку найчастіше трактують як структурно-семантичний різновид
означення, вираженого іменником. Відповідно, зв’язок між означуваним і означувальним компонентами визначено як особливий вид узагальнених атрибутивних відношень
[1: 109-111; 2: 191; 3: 84-85; 4: 109-111; 5: 127-129]. Деякі українські мовознавці так само
не виділяють аппозицію в самостійний вид синтаксичних відношень [6: 89; 7: 68-70].
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Свого часу О.О. Шахматов називав атрибутивними відношення між ознаками та їх
носієм. У свою чергу, ознаки вербалізовані у прикметнику, що відповідає члену речення
означенню, або іменнику, що відповідає прикладці. Таким чином, і означення, і прикладку представлено як реалізацію атрибутивних відношень [8: 38-40]. Водночас, прикладку схарактеризовано як засіб вираження аппозитивних відношень. Вказуючи на
зв’язок прикладки і означення і, відповідно, аппозитивних і атрибутивних відношень,
О.О. Шахматов зважував також на їхню відмінність, яка полягає в тому, що прикладка
позначає ознаку субстанції через зіставлення її з іншою субстанцією, а не є назвою ознаки, на відміну від означення. Крім того, вчений вбачав тісний зв’язок між аппозитивними
та предикативними відношеннями, вважаючи, що перші можуть походити від других,
а наявність в мові прикладки безпосередньо пов’язана з можливістю функціонування
іменників як назв субстанцій або явищ в якості предикатів [8: 279-280].
Окрім атрибутивних та предикативних відношень, аппозицію співвідносили з такою
формою зв’язку як аплікація. Це відбувалося у випадку відокремлення аппозитивів, при
розміщенні компонентів АК, які дублюють назву певного суб’єкта або субстанції, у паралельних синтаксичних позиціях [9: 137-138].
У сучасному українському мовознавстві, зокрема у А. П. Загнітка, аппозиція представлена як семантико-синтаксичне відношення, що ґрунтується «на підрядному прислівному
синтаксичному зв’язку у синтаксичній формі кореляції», і визначена як відношення смислової і граматичної рівноправності, але компоненти, що утворюють АК, розмежовуються
за синтаксичною функцією на головний і залежний. Стверджуючи, що аппозиція – це особлива форма зв’язку, яка об’єднує в собі ознаки сурядності (проявляється в можливості
вилучення кожного з компонентів АК без руйнування структурної й смислової цілісності
речення) і підрядності (простежується в тому, що в такому словосполученні одне із слів виступає головним, а друге – залежним), А. П. Загнітко не дає вичерпного пояснення, за якими критеріями в конструкції слід вирізняти головний і залежний компоненти [10: 47-49].
Проблема визначення ядра АК виникає через референційну еквівалентність аппозитивів.
На присутність в АК рис рівноправності й залежності звертає увагу і Є.К.Захаренко,
але на відміну від А.П.Загнітка, автор визнає нерівність не синтаксичного, а семантичного статусу компонентів, а також їх комунікативної ролі [11: 12]. Синтаксично рівнозначними аппозитиви є при відповідності трьом умовам, виділеним авторами фундаментальної граматики англійської мови [12]: 1) кожен з компонентів конструкції (аппозитивів)
окремо може бути вилучений із структури речення, не руйнуючи граматичної правильності похідних речень; 2) кожен з аппозитивів виконує в реченні таку саму синтаксичну
функцію, що й інший; 3) речення, які утворюються в результаті випущення того чи іншого аппозитива, є ідентичними з точки зору їх екстралінгвальної референції. Таку аппозицію називають повною, наприклад, при випущенні аппозитивів із речення A neighbour,
Fred Brick, is on the telephone ми отримуємо такі структури: A neighbour is on the telephone
/ Fred Brick is on the telephone [12: 1305; 13: 41-47]. Той факт, що АК функціонує як цілісне утворення і водночас складається з окремих компонентів, дозволяє трактувати АК як
єдиний функціональний конституент, але декілька категоріальних [13: 41].
Якщо АК не відповідає хоча б одному із наведених критеріїв, аппозицію визначають як часткову. Речення The reason he gave, that he didn’t notice the car till too late, is
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unsatisfactory ілюструє порушення критерію ідентичної референції. Будь-який з аппозитивів цього речення можна вилучити, зберігаючи його граматичну правильність, при
цьому обидва аппозитиви виконують тотожну синтаксичну функцію в реченні. З іншого
боку, різниця між похідними реченнями The reason he gave is unsatisfactory та That he
didn’t notice the car till too late is unsatisfactory полягає в тому, що у першому як незадовільне (unsatisfactory) розуміємо причину The reason, а в другому – певний факт That he
did’t notice the car till too late. У наведеній АК аппозитиви експліковані іменною фразою
та клаузальною одиницею. Отже, АК можуть вербалізуватися за допомогою одиниць різної структурної складності. Квірк та ін. класифікують аппозитивні утворення залежно
від рівня синтаксичної складності їх компонентів як жорстку (іменна фраза + іменна
фраза) та слабку (іменна фраза + клаузальна одиниця) аппозицію [12: 1303-1305]. При
слабкій аппозиції нерівність статусу членів АК свідчить про наявність в її межах ознак
підрядності: ядром конструкції є іменна фраза, а залежним складником, що виконує
функцію її комплемента, — клаузальна одиниця з особовою або безособовою формою
дієслова, зокрема інфінітивом. Такі структури складають часткову слабку аппозицію: His
explanation, that he couldn’t see the car, is unsatisfactory; The question whether to confess or
not troubled the girl. АК, що містять компонент, виражений -ing-формою, слід розуміти як
повну слабку аппозицію завдяки спільності виконуваних функцій -ing-форми та іменника: Playing football, his only interest in life, has brought him many friends.
Відповідно до семантичних особливостей АК виділяють структури з обмежувальним
(референт одного з аппозитивів, що виступає як означуваний компонент, може бути визначений тільки через інформацію, надану другим аппозитивом: Mr Campbel a lawyer was here
last night. Mr Campbel a lawyer протиставлено іншому Mr Campbel, відомому мовцю) та
необмежувальним значенням (інформація, що міститься в означувальному аппозитивні,
– додаткова, не обов’язкова для ідентифікації референта: Mr Campbel, a lawyer, was here last
night). Маркування необмежувального значення здійснюється графічно шляхом виділення
АК комами, тире або дужками та інтонаційно, за допомогою паузації [12: 1239-1240, 13: 47].
Уваги заслуговує представлене Р. Хаддлстоном розуміння аппозиції як відношення, що
наскрізно проходить через три типи залежних компонентів (dependents), можливих у складі
іменних фраз у постпозиції (комплементи, модифікатори та периферійні залежні компоненти) і відзначене відношенням еквівалентності. Прототиповою АК, тобто такою, що найбільше відповідає поняттю аппозитивного утворення, визнано АК, утворену іменними фразами:
ядром АК і периферійним залежним компонентом. Наприклад, структурне утворення Derek
Smith, the new Treasurer відповідає повній жорсткій необмежувальній аппозиції за Р.Квірком
та ін. В АК the opera ‘Carmen’, яку визначено як повну жорстку обмежувальну аппозицію,
означувальний аппозитив ‘Carmen’ виконує функцію модифікатора ядра АК the opera. Якщо
клаузальна одиниця у складі АК має необмежувальне значення, вона виконує функцію периферійного залежного компонента: this idea, that it was a fake, якщо обмежувальне – це комплемент ядра АК: the fact that he was unmarried [14: 93-94].
Деякі дослідники ототожнюють аппозитивні утворення з необмежувальною постмодифікацією, а саме з необмежувальними підрядними означальними (відносними) реченнями [15: 59], що значно звужує розуміння явища аппозиції. На відміну від означальних
речень, де відносний займенник входить до структури клаузальної одиниці і співвідно232

ситься з іменником, який це підрядне означальне речення модифікує, аппозиція не має
такого конституента. Подібність означальних речень і аппозитивів обмежена відносними
структурами, в яких комплементом дієслова є іменна фраза. Captain Madison, a company
commander => Captain Madison, who is a company commander [12: 1301-1313].
У діахронних студіях аппозитивні утворення вивчають у контексті еволюції гіпотаксису, розглядаючи їх як потенціал для розширення меж простого речення шляхом реінтерпретації у підрядні речення з особовою формою дієслова [16: 95, 233, 253]. Аппозитивні утворення також вважають залишками паратактичного стану, які слід трактувати як прототип
особово-дієслівних відносних речень, що розширює межі парадигми структурних засобів
реалізації відносного зв’язку. Відзначено, що аппозитивні структури реєструються для всіх
періодів розвитку германських мов, а для давнього періоду характерна надзвичайна насиченість ними текстів. Проте цілісного аналізу структури, функціонування та розвитку
аппозитивних утворень у діахронному аспекті дотепер не здійснено.
Слід зауважити, що в сучасній англійській мові аппозитивні конструкції і підрядні
відносні речення функціонують паралельно як окремі синтаксичні утворення із власними структурними, семантичними та функціональними характеристиками. Крім того,
в давньоанглійський період, позначений високою питомою вагою аппозитивів, достатньо поширеними були підрядні означальні речення з особовою формою дієслова, що
вводилися комплементайзером Þe, вказівним відмінюваним займенником sē, а також поєднанням sē Þe [17: 57]. Отже, модель, що стала ґрунтом для нового структурного типу,
існує поряд з останнім від давнього до сучасного етапу функціонування англійської
мови. Зазначені синтаксичні утворення знаходяться між собою у відношеннях
варіативності, хоча їх еквівалентність при вживанні не буває повною, адже не можна абсолютно рівноцінно замінити АК підрядним відносним реченням і навпаки при
будь-якому контексті [18: 4-35].
Щодо структурної характеристики аппозитивної конструкції, то її слід розглядати як
іменну фразу, ядром якої є іменна фраза (означуваний аппозитив), а залежним конституентом – інша іменна фраза або клаузальна одиниця (означувальний аппозитив). Характерними ознаками прототипових аппозитивних конструкцій є кореферентність аппозитивів
та здатність означувального аппозитива, що у складі АК виконує функцію комплемента
або модифікатора, заміщувати аппозитив-ядро в тій самій синтаксичній позиції. Кількість дослідженого теоретичного матеріалу свідчить про широку різноманітність підходів до трактування явища аппозиції, що іноді суперечать один одному. При цьому зв’язок
АК з іншими синтаксичними структурами, зокрема відносними реченнями, а також їх
розвиток в межах загального процесу еволюції мовної системи залишаються неповністю
дослідженими, що вимагає подальшого вивчення АК в діахронному аспекті.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В АМЕРИКАНСЬКОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
В статье проанализирована проблематика концептуальной типологизации метафор в политическом дискурсе, проведенa их классификация по принципу выделения источника метафорической экспансии, а также обобщены тенденции социального развития американского общества.
Ключевые слова: концептуальная метафора, фрейм, источник метафорической
экспансии.
In the article the problem of the metaphor conceptual typology in the political discourse is
considered, classification according to the sources of metaphorical expansion is performed and
tendency of social development of American society is defined and generalized.
Key words: conceptual metaphor, frame, source of metaphorical expansion.
Метафора є невід’ємним атрибутом будь-якої статті, а особливо статті політичної,
яка безсумнівно є особливим видом комунікативного та політичного дискурсу. Загальноприйнятою є думка, що використання метафори спрощує складні поняття та явища, які
не завжди є зрозумілими для широкого кола читачів, кожен з яких має певний світогляд
та рівень освіченості, проте, першочерговим завданням власне політичної статті є вплив
на свідомість, а саме: спрямований та систематичний ідейний вплив політичного характеру на широкі маси або певні групи людей, де інформація є інструментом маніпуляції
суспільною свідомістю.
Основною функцією політичного дискурсу є зміна концепції політичної реальності адресатів дискурсу, тому прерогативу з-поміж різних стилістичних засобів надають саме метафорі, оскільки скеровувати думки у «потрібному напрямку» можна лише за умов цілковитого
розуміння ситуації, крім того, метафора допомагає акцентувати увагу на певному аспекті
політичної дійсності, таким чином можна легко змінити вектор на менш значущу проблему,
відвернувши спрямовану увагу реципієнтів від «незручних тем, на які ще не настав час».
Важливо зазначити, що метафору не слід обрамлювати лише цими функціями, через
те, що метафора – це фактично створення «нового» за посередництвом «старого, давно
відомого». Дж. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Е.С. Кубрякова та інші когнітивісти
вважають її основною ментальною операцією [1: 27], способом пізнання, оцінки, сприйняття та розуміння світу [2: 125-130]. Концептуальна метафора – це відображення, перш за
все, особистісної, соціальної та національної самосвідомості, до того ж, це не лише засіб
вираження думки, а спосіб мислення за допомогою якого створюємо світ, у нашому випадку, світ політичного життя суспільства, боротьби за владу та передвиборчих баталій.
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Узагальнивши поняття метафори, можемо стверджувати, що фактично метафора – це
пояснення явищ однієї галузі знань (до прикладу, політики) за допомогою понять з інших
сфер знань (релігія, техніка, медицина тощо). Метою статті є класифікувати метафори
в американському політичному дискурсі та з’ясувати понятійні сфери, до яких вони найчастіше належать.
Матеріалом дослідження є корпус із 300 англомовних політичних статей американських Інтернет-видань [3; 4; 5] за 2008 р. загальним обсягом 783.267 тисяч слововживань.
Американський політичний дискурс є надзвичайно своєрідним та цікавим матеріалом дослідження, адже 2008 рік є роком передвиборчої президентської кампанії та роком
виборів у США, що власне завжди активізує роботу засобів масової комунікації та є
лакмусовим папірцем стану суспільно-політичної свідомості.
Згідно з твердженнями різних дослідників з-посеред найбільш «активних» джерел
метафоричної експансії у сучасній мові політики є понятійні сфери Війна та Боротьба,
Кримінал, Хвороба, Театр, Людське тіло, Тварини, Техніка, Дім, Дорога, Спорт та ін. Для
опису метафоричних моделей використаємо таку традиційну схему [6], яка складається
з п’яти кроків:
Крок перший: Ментальна сфера джерела, тобто джерело метафоричної експансії –
семантична сфера до якої належать слова у первинному значенні.
Крок другий: Новостворена понятійна область, цільова ментальна сфера, тобто спрямованість метафоричної експансії – семантичну сферу, до якої належать слова вжиті у
переносному значенні. У нашому випадку – це сфера Політики.
Крок третій: Фрейм, тобто фрагмент мовної картини світу, який структурує відповідну концептуальну сферу.
Крок четвертий: Кожен фрейм складається з елементів ситуації, аспектів конкретизації; характеризуючи такі елементи, вживають термін «концепт» (одиниця пізнання).
Крок п’ятий: Зв'язок, тобто те, що дає можливість метафоричного використання відповідних концептів сфери-джерела для позначення елементів цільової сфери.
Проаналізувавши результати дослідження, було виокремлено сім основних
сфер-джерел метафоричної експансії: Війна, Культура; Людське тіло; Медицина;
Побут;Природа і Спорт.
Розглянемо детальніше всі виокремленні моделі в американському політичному дискурсі:
I. Метафорична модель «Політика – це Побут»
Семантичною сферою є сфера побуту, клопотів повсякденного життя та щоденної
рутини. Цільовою ментальною сферою є сфера Політики, яка є спільною для всього дослідження, тому у подальшому описі метафор ми опускатимемо другий крок.
1. Фрейм «Дім»:
1.1. Держава, уряд та інші установи асоціюють з домом, проживання у домі, тобто у
спільній державі та процес побудови цього «спільного дому»: build dream home (побудувати будинок мрії) – обіцянка змінити соціальну сферу та в цілому життя американців;
blow down house of cards built on lies (зруйнувати картковий будинок, побудований на
брехні) – твердження про те, що одному кандидату дуже легко бути опонентом іншого та
спростовувати його не зовсім правдиві обіцянки; house falls apart (будинок розвалюється) – країна на межі серйозного занепаду економічного ринку.
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1.2. Політичні процеси ототожнюють з прибиранням, результатами цього прибирання та іншою хатньою роботою: get house in order (прибрати вдома) – передвиборча обіцянка одного з кандидатів у президенти, перш за все навести лад у власній країні, а
вже потім займатися зовнішньою політикою; sweep from power (вимітати з влади) – одна
партія приходить до влади, наприклад, республіканці замість демократів; intellectual
handmaidens of the State (мислячі служниці держави) – а саме політики, які служать на
благо народу; political trash heap (політична купа сміття) – непотрібні закони.
2. Фрейм «Родинні зв’язки»:
2.1. Сімейні та дружні відносини часто використовують під час процесу метафоризації: grandfather’s party (партія дідуся) – так називають комуністичну партію; godfather
of the Poverty History (хрещений батько історії бідності) – так висловилися про Гордона
Брауна; old men in a hurry (старигань, який поспішає) – Конгрес.
3. Фрейм «Їжа»:
3.1. Метафори зорієнтовані на процес споживання та приготування їжі, годування чи
навіть процесу, коли намагаються відучити від певних страв: government’s poison candy
(отруйна урядова цукерка) – спеціальні законопроекти уряду щодо врегулювання ситуації у секторі приватного підприємництва; Pepsi and Coke (Пепсі та Кока-кола) – так назвали відомі давно політичні ідеї, які вже не є такими актуальними у наш час; company
eats itself alive (компанія з’їдає себе живцем) – тут описано ситуацію у бізнес-секторі
американської економіки під час світової кризи.
II. Метафорична модель «Політика – це Культура»
Семантичною понятійною сферою є сфера культури. Ця сфера є надзвичайно масштабною та неосяжною, адже це сукупність духовних цінностей, створених людством
протягом його історії.
1. Фрейм «Театральне мистецтво»:
1.1. Загальновідоме твердження про те, що увесь світ – театр, а люди в ньому актори,
дуже підходить для політично-суспільного життя, в якому є місце і для трагедії, і для
драми (так часто називають світову кризу), і для комедії (дії деяких політиків): unveil
the mask of liberal (зняти маску з ліберала), а саме розкрити справжні наміри ліберальної
партії; participate in a masquerade (брати участь у маскараді) – твердження про те, що Дж.
Буш дотримувався ідей соціалізму, прикриваючись ідеями капіталізму; act like a puppet of
Treasury Secretary (бути маріонеткою Міністра фінансів) – тут мова йде про Генрі Полсона; international actors (міжнародні актори) – так називають ООН та ЄС.
2. Фрейм «Музика»:
2.1. Політичні перипетії часом ототожнюють з музичними реаліями: part of the
drumbeat (частина барабанного бою) – так називають конгресменів; voice of industry (голос промисловості) – представники промисловості США; government potpourri (урядове
попурі) – ряд різнопланових урядових законопроектів.
3. Фрейм «Релігія»:
3.1. Політичні події та діячів описано через призму релігійних атрибутів та ритуалів:
messiah (месія) – так американські журналісти назвали Б. Обаму, тодішнього кандидата у
президенти; David vs Goliath (Давид проти Голіафа) – так порівнюють Кубу із США; процес виборів теж, як не дивно, порівнюють з деякими релігійними діями, певним чином
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висміюючи ставлення американців до власне самих виборів: receive Holy Communion
(отримати Святе причастя), ashes on Ash Wednesday (попіл у День покаяння) – багато
хто йшов на вибори з величезним ентузіазмом та благоговінням; публічні виступи та
певні ідеї, які постійно повторювали кандидати та інші політики назвали мантрами,
згідно з буддистським вченням – молитви , які слід багато разів повторювати: mantra of
the religion of Global Warming (мантра релігії Глобального потепління), mantra of trade
liberalization (мантра торгової лібералізації) та ін.
3.2. На нашу думку, слід також виділити окремим концептом так зване «міфологічне»
представлення сучасних подій та особистостей: federal Trojan Horse (Федеральний троянський кінь) – урядові обіцянки щодо дотації коштів; exploit Achilles’ heel (використати Ахіллесову п’яту) – використання одним кандидатом у президенти слабких сторін іншого.
4. Фрейм «Історія»:
4.1. Часто сучасні події порівнюють з відомими історичними подіями, а сучасних політиків з історичними персонами, адже не даремно історію вважають вчителькою життя: green
Nazis (зелені нацисти) – це організації, які захищають довкілля; Weimar-style hyperinflation
(гіперінфляція у стилі Веймарської республіки) – так називають сучасну світову кризу;
white knights for the East (білі лицарі для Сходу) – багаті країни Західної Європи.
III. Метафорична модель «Політика – це Природа»
Семантичною понятійною сферою є природа, рослинний та тваринний світ, природні
процеси та катаклізми.
1. Фрейм «Світ тварин та рослин»:
1.1. Дуже часто політиків порівнюють з тваринами та птахами, підкреслюючи таким
чином їхні риси: ravenous wolves (зголоднілі вовки) – комітет, який встановлює розмір
податків та інших зборів; ostrich (cтраус) – цей птах, за твердженням журналістів, скоро
стане національним символом США, як символ страху; cockroach who hate the light (тарган, який не любить світла) – нечесний бізнесмен.
1.2. Часто використовують порівняння плодів та насіння з політичними результатами: sow seeds of hatred (сіяти зерно ненависті) – суперечка сенатора Д. Маккейна та С.
Паллін; bitter and dangerous fruits (гіркі та небезпечні плоди) – розробка небезпечних
видів зброї масового ураження.
2. Фрейм «Природні явища та катаклізми»:
2.1. Кризу та інші проблемні ситуації в економічній та фінансовій системі порівнюють
з катастрофами: flood USA with hordes of illegal aliens (затопити США ордами нелегальних
іммігрантів) – величезний наплив нелегальних іммігрантів до США, особливо з Мексики; middle of the hurricane (середина урагану) – світ посередині великої фінансової кризи;
firestorm of criticism (вогняна буря критики) – зауваження щодо ефективної роботи уряду.
IV. Метафорична модель «Політика – це Війна»
Семантичною понятійною сферою є війна, воєнні дії та битви.
1. Фрейм «Битва»:
1.1. Передвиборча кампанія, вибори та діяльність урядових організацій часто порівнюють з воєнними баталіями: election fight (передвиборча битва) – передвиборча президентська кампанія у США 2008 р.; last line of defense of the Government (тил уряду) – законопроекти, які прийняв уряд для власного захисту; set up battle with Congress (розпочати
битву з Конгресом) – діяльність опозиції.
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1.2. Будь-яка битва передбачає наявність зброї, тобто тих засобів за допомогою яких
політики ведуть свою боротьбу: armed with millions (озброєний мільйонами) – багаті
люди, які намагаються впливати на розвиток фінансової системи; weapon in the arsenal
of politician (зброя в арсеналі політика) – влада, яка є невід’ємним атрибутом та зброєю
будь-якого політика.
V. Метафорична модель «Політика – це Людське тіло»
Семантичною понятійною сферою є органи людського тіла.
1. Фрейм «Людські органи»:
1.1 Державу та політичні інститути влади порівнюють з органами людського тіла:
backbone of economy (хребет економіки) – промисловість; Obama’s brain (мізки Б. Обами)
– так назвали Девіза Аксельрода; state hands (руки держави) – США.
1.2 Дії: squeeze corporate throat (cтиснути корпоративне горло) – не давати можливості працювати корпораціям; tie America’s hands (зв’язати руки Америці) – не дати можливості США проводити будь-які військові дії; pierce the trade heart (проколювати серце
торгівлі) – приймати закони, які руйнують торгівельну промисловість.
VI. Метафорична модель «Політика – це Медицина»
Семантичною понятійною сферою є сфера медицини, здоров’я та лікування захворювань.
1. Фрейм «Хвороби»:
1.1. Як вже було сказано, держава – це людський організм, отож цьому організму, як
і будь-якій іншій живій істоті, притаманні свої захворювання: plague on American liberty
(чума над американською свободою) – загрозливий стан американської демократії та свободи; headache for the president-elect (головний біль новообраного президента) – економічна криза; real disease (справжня хвороба) – так американські журналісти назвали уряд.
1.2. Будь-яку хворобу супроводжує біль: businesses feels the pain (бізнес відчуває біль)
– стан економіки під час світової кризи; mitigate the pain of the financial crisis (послабляти
біль фінансової кризи) – таке завдання ставить перед собою новообраний президент.
2. Фрейм «Лікування»:
2.1. Хвору державу обов’язково треба лікувати, цим займають політики та громадські діячі: economic remedy (економічні ліки) – те, що потрібно державі під час нестабільної ситуації; heal old wound (лікувати старі рани) – вирішувати старі проблеми;
injection of funds (ін’єкція фінансів) – спосіб подолання нестабільної ситуації у бізнесовому секторі.
VII. Метафорична модель «Політика – це Спорт»
Семантичною понятійною сферою є сфера спорту та ігор.
1. Фрейм «Види спорту»:
1.1. Політичні події, особливо передвиборчі кампанії порівнюють з різними видами
спорту: campaign rally (ралі передвиборчої кампанії) – процес передвиборчої кампанії;
chess game (гра в шахи ) – переговори між Б. Обамою та У. Чавесом; wrestlers (борці) –
так описують політиків з опозиційних партій.
2. Фрейм «Спортивні терміни»:
2.1. Термінами, які зазвичай вживають спортсмени, часто називають політичні події
та ситуації: pawn of the Communist China (пішак комуністичного Китаю) – так назвали
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Генрі Полсона; dead heat race (гонка, яка завершилася в нічию) – результати на певному
етапі передвиборчих перегонів; preemptive strike (удар на випередження) – спосіб ведення політичних дебатів.
Всі описані семантично-понятійні сфери наведемо відповідно до процентного співвідношення: Побут (25,7%); Культура (21%); Природа (14%); Війна (12%); Людське
тіло (8,5%); Медицина (8,1%); Спорт (6,5%). С. Ульманн стверджує, що джерелами
метафоричної експансії переважно є ті реалії, які є найбільш актуальними та цікавими
для суспільства у певний момент їхньої історії, а люди добре обізнані з їх тематикою
[7]. Як бачимо, сфера побуту є найбільш продуктивною щодо творення метафор, адже
повсякденне життя є зрозумілою та близькою темою для всіх людей. Приємно вражає
той факт, що метафори для яких війна є сферою-донором мають достатньо малу відсоткову частку, що може свідчити про те, що американці втомилися від військових дій і
воліють більше приділяти увагу культурним реаліям (театр, музика, релігія) та природі
(тваринний та рослинний світ, природні явища), що є гарною тенденцією суспільнополітичного розвитку. Дивує також мала частка метафор для яких спорт є вихідною
понятійною сферою, що свідчить про достатньо низьку зацікавленість спортивними
перипетіями.
Отримані результати відображають певну тенденційність розвитку американського
суспільного життя, висвітлюючи ті теми, які є найбільш зрозумілими та актуальними для сучасного суспільства. Дослідження газетних метафор, а саме джерел їхньої
метафоричної експансії є одним із способів вивчення соціальних настроїв народу та
напрямків його розвитку.
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ТИПИ МЕТАФОРИЧНИХ ПЕРЕНОСІВ
(на матеріалі української преси поч. ХХІ ст.)

У даній статті робиться спроба виділити типи метафоричних переносів. За предмет дослідження обрано метафоричні словосполучення, які добиралися з газетних
статей 2000 – 2008 рр. Визначено і проаналізовано актуальні типи метафоричних переносів з однієї семантичної сфери в іншу, що подаються у статті за ступенем продуктивності у мові преси.
Ключові слова: метафоричні словосполучення, семантична сфера, типи метафоричних переносів.
The article deals with types of metaphoricol transfer. The object of research is material
with metaphorical words taken from newspaper articles of 2000-2008.
Key words: metaphorical words, semantic sphere, models metaphorical transfers.
Мова досліджується у двох аспектах: статичному, що показує устрій мови у
певному синхронному зрізі, і динамічному, що презентує способи перетворення одного мовного явища в інше. До динамічних процесів у мові відносяться такі явища:
зміни звуків у мовленнєвому потоці, словотвір, словозмінні парадигми, різноманітні синтаксичні трансформації і зміни значень слів. Метафора як результат відношень між двома значеннями слів є яскравим прикладом динаміки у сфері лексичної
семантики [1: 11].
Підхід до мови як до динамічного процесу передбачає сприйняття метафори «не як
щось, раз і назавжди створене і включене в мовну систему у вигляді стійкого словосполучення, а як щось, що виникає щоразу в процесі мовної творчості» [2: 3] і є результатом індивідуального перехрещення номінацій із різних сфер життя, адже людина не
сприймає явища у чистому вигляді, вона наділяє їх власними властивостями і в цьому
постійному перенесенні понять з однієї сфери в іншу виявляється не лише гнучкість
людського розуму, це є необхідністю для самого розуміння дійсності. Л. Кравець зазначає, що метафоричні висловлювання впливають на формування метафоричного сприйняття дійсності [3: 213].
Таким чином, вивчення метафори як форми динамічної свідомості є актуальним питанням. І не втрачає воно своєї актуальності ще з того часу, коли Аристотель дав перше
визначення метафори, чим актуалізував питання «вивчення механізму семантичних змін
в мові» [1: 108]. І навіть сам інтерес до метафори пояснюється підвищеним інтересом до
семантичних проблем мови.
Тож, метою статті є виділення типів метафоричних переносів, які презентують метафору як семантичне явище, що виникає у результаті зміни значення слова.
Об’єктом дослідження є мова української преси ХХІ ст. За предмет ми обрали метафоричні словосполучення, що яскраво презентують семантичні зміни слів.
© Ільченко О.А., 2009
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Матеріал добирався методом суцільної вибірки з таких газет: «Без цензури» (БЦ),
«Галицькі контракти» (ГК), «Голос України» (ГУ), «Демократична Україна» (ДУ), «Дзеркало тижня» (ДТ), «Комуніст» (К), «Молодь України» (МУ), «Персонал плюс» (ПП),
«Слобідський край» (СК), «Україна молода» (УМ) за 2000 – 2008 рр.
Основні типи метафоричних переносів були визначені ще в античні часи. Аристотель називав метафорою перенесення із роду у вид, з виду у рід, з виду у вид і перенос
за принципом пропорціональної аналогії. Квінтиліан вважав, що метафора утворюється
шляхом перенесення із властивостей істоти на неістоту, неістоти на неістоту, неістоти на
істоту, істоти на істоту. У сучасних дослідженнях ці узагальнені схеми доповнюються та
деталізуються такими дослідниками: Н. Арутюнова, О. Тараненко, Л. Пустовіт, Г. Скляревська, А. Чудинов, С. Ульман та ін.
У лінгвістиці та суміжних дослідженнях з психології, антропології та ін. була спроба
виділити універсальні категорії, що породжують метафори. Так, С. Ульман відзначив
три типи метафоризації: антропоморфізм, перенесення від конкретного до абстрактного
і синестезія. Ж. Маторе вивчав просторову метафору. Інші дослідники виділяли метафори географічні (у тому числі й просторові), метеорологічні, біоморфні (антропоморфні,
зооморфні, ботанічні), технічні, соціоморфні (наприклад, використання у переносному
значенні термінів споріднення) та ін.
Варто зазначити, що дослідники метафори, яка продукується у мові преси поч. ХХІ ст.,
знаходяться у пошуках семантичної типології. Так, Х. Дацишин, досліджуючи метафору
в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики), виокремлює
16 семантичних типів метафори: антропоморфна, побутова, метафора війни, спортивна,
мистецька, метафора будови, транспортна, метафора гри, метеорологічна, ботанічна і землеробська, метафора механізму, зооморфна, метафора освіти і науки, кримінальна, географічна, релігійна [4: 7]. Співавтори Л. Кудрявцева, Л. Дядечко, О. Дорофєєва, І. Філатенко,
Г. Черненко виявили «15 актуальних метафоричних моделей – динамічних структур, що
розкривають взаємодію сфери-джерела та сфери-цілі» [5: 67]. Наприклад, «політичні реалії – це війна», «політичні реалії – це економічні відносини», «політичні реалії – це космічні явища», «політичні реалії – це танці», «політичні реалії – це полювання».
Таким чином, метафоричні переноси реалізуються за певними закономірностями,
представленими взаємозв’язками між семантичними сферами («сферами-джерелами» і
«сферами-цілями»). Зауважимо, що перенесення можуть бути і зі сфери в сферу, і переноси окремих слів.
У ході аналізу метафоричних словосполучень, що творяться у сучасній пресі, ми
встановили, що практично всі об’єкти реального світу задіяні в процесі метафоризації,
при цьому метафоричні переноси здійснюються в певних напрямах.
Актуальними типами метафоричних переносів з однієї семантичної сфери в іншу виявилися такі: людина → абстрактне поняття, людина → предмет (поняття «предмет» ототожнюється з поняттями «річ», «об’єкт матеріального світу»), людина → природа, людина → людина, абстрактне поняття → абстрактне поняття, предмет → людина, предмет
→ абстрактне поняття, абстрактне поняття → людина, предмет → предмет, абстрактне
поняття → природа. Типологія виступає орієнтиром у подальшому розподілі метафор
за відповідними розрядами і у вияві закономірностей метафоричних переносів із однієї
семантичної сфери в іншу.
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Зважаючи на те, що у пресі презентуються переважно два дискурси – політичний
і економічний, мова яких насичена термінологічними одиницями, що включаються до
семантичної сфери «абстрактне поняття», серед метафоричних переносів чільне місце
посідають ті, що пов’язані зі сферами «людина» і «абстрактні поняття».
Найвищій ступінь продуктивності у мові преси виявили антропоморфні метафоричні
словосполучення. Ці метафоричні словосполучення творяться завдяки перенесенню характеристик людини як носія певних властивостей, що позначають фізичні й психологічні особливості, стан здоров’я тощо у сфери «предмет», «абстрактне поняття», «природа». Цей тип
метафоричних перенесень називають ще персоніфікацією, прозопопеєю. Співавтори Дж. Лакофф і М. Джонсон зауважують, що «персоніфікація… охоплює широке коло метафор, кожна
з яких ґрунтується на специфічній властивості людини або на способі її сприйняття» [6: 60].
Найпоширеніший тип метафоричних переносів серед антропоморфних метафоричних словосполучень «людина → предмет», наприклад, Ходив гарбуз по заводу (ГУ, № 70,
2000); Старий вокзал з новим обличчям (МУ, № 43, 2001); Клонування словників (БЦ,
№ 3, 2003); Бульдозери без краваток (ДТ, № 41, 2003); Південна [залізниця] мчить попереду «паровоза» (СК, № 170, 2005); «Танк у фраку» – автомобіль марки «Волга» ГАЗ
– 21 (БЦ, № 21, 2007); Потяги готові до відпочинку. А ви? До початку літа «Укрзалізниця» «озброїлася» 6148 вагонами (УМ, № 90, 2008).
Прикладами типу переносів «людина → абстрактне поняття» можуть бути такі антропоморфні метафори: Посівна шукає спонсорів (ГУ, № 22, 2000); Хвороба реформи.
Засідання Національної конституційної ради не відбулося. Лише через недугу Яценюка?
(УМ, № 78, 2008).
Поодинокими прикладами антропоморфних метафоричних словосполучень презентується у мові преси тип «людина → природа», наприклад, Азовське море «з’їдає»
курорти (ДУ, № 52, 2007).
Продуктивним у мові сучасної преси виявився тип метафоричних переносів «людина → людина». Цей тип презентують словосполучення, у яких відображаються зв’язки
між групами людей або між однією особою і групою людей і т. п., наприклад, Безголова
нація (БЦ, № 23, 2007); Кадровий тромб (БЦ, № 3, 2003); Президентський діагноз.
Щоб належно оцінити мудре і, безумовно, зважене рішення Конституційного суду від
29 червня, варто пригадати історію хвороби з дивовижною назвою «імплементація»
(ДТ, № 1, 2000). Таким чином, у наведених метафоричних словосполученнях один із
компонентів називає групу людей – нація, кадри, особу – Президент, а другий компонент
вказує на іншу групу людей – вчених України, людську хворобу.
Іноді у мові преси людські високі моральні поняття «живуть» окремо від самої людини. Наприклад, І ця відповідальність заганяє в певні рамки (СК, № 159, 2005); Розстріляні брехнею. Славетний польський кінорежисер побував у Харкові – там похований
його батько, якого розстріляли «совєти» (УМ, № 73, 2008); Нагодовані міцною надією.
НАТО обіцяє Україні стосунки. Але зараз чи через кілька місяців? (УМ, № 63, 2008).
Серед метафоричних словосполучень типу «людина → людина» зустрічаються соціоморфні метафори, наприклад, Адже вибір між «оранжевим» і «біло-блакитним»
кланами – це навіть не вибір між рідними братами, а швидше – між сіамськими
близнюками, які один без одного просто нежиттєздатні (К, № 18 – 19, 2006).
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Менш продуктивний у мові преси тип метафоричних переносів «абстрактне поняття →
абстрактне поняття». Міжнародна політика: свиня у наколотих апельсинах (ПП, № 4,
2007). Це – складна на семантичному рівні метафора, у свій смисл залучає значення не лише
окремих слів, а й фразеологічної одиниці (свиня в апельсинах), яка в свою чергу є авторською
інтерпретацією, тобто індивідуально-авторським варіантом (додається у наколотих). Хабарництво як «система освіти» по-Ніколаєнку (ПП, № 30, 2007); Святкова «консервація».
Чи використовують Ющенко та Юля вихідні дні для примирення? (УМ, № 82, 2008).
Малопродуктивний тип метафоричних переносів у мові преси ХХІ ст. «предмет → людина». Метафора твориться на перенесенні ознак предмета на людину, наприклад, «Залізний»
Гуров (ГУ, № 205, 2000). З ініціативи Вадима Гурова, про якого йдеться у словосполученні,
вчені металургійної науки працювали у Дніпропетровську над програмою, яка має забезпечити відродження та конкурентоспроможність у базовій галузі промисловості України. У
США є свій кишеньковий президент. Тепер їм потрібна кишенькова опозиція (К, № 24 –
25, 2005).
До метафоричних словосполучень цього ж типу відносимо такі: Не відкладаючи милосердя про запас (ДТ, № 38, 2003); Совість багаторазового використання (К, № 17, 2006);
Експлуатація довірливості (К, № 99, 2005), де моральні якості, властиві людині, по суті
абстрактні поняття, набувають ознак предмета – матеріалізуються.
Мало метафоричних словосполучень твориться за типом «предмет → абстрактне поняття». Цей тип перенесень здається абсурдним на семантичному рівні. Але смисл такого метафоричного переносу все ж є. Наприклад, Паперова філософія (ГК, № 11, 2002) – йдеться про
розширення асортименту паперу за якістю; Вікно в окупацію. Столична міліція не поспішає
шукати нападників, що завдали збитків «Меморіалу» (УМ, № 74, 2008). У наступних прикладах абстрактні поняття набувають кількісних властивостей: Погонні метри волевиявлення. ТВК запасається для киян довжелезними бюлетенями, бюлетені – мікрошрифтами
(УМ, № 88, 2008); Чергова порція чорного піару (БЦ, № 9, 2003). В інших прикладах метафоричних словосполучень абстрактні поняття наділяються характеристиками предметів
матеріального світу, наприклад, Демократія на експорт (ПП, № 12, 2007); До нас «експортують» вуличні заворушення (ДУ, № 40, 2007).
Незначна кількість метафоричних словосполучень продукується у мові сучасної преси
за типом «абстрактне поняття → людина», наприклад, Політична шизофренія (К, № 47,
2006); Живлення Голодом. «Привиди комунізму» не шкодують зусиль і коштів, аби отримати зиск навіть від історичної трагедії (УМ, № 65, 2008). У першому з наведених прикладів
людська хвороба, пов’язана з психічними розладами, наділяється невластивою їй абстрактною ознакою. У другому – поєднуються антонімічні форми – живлення і голод. Обидва ці
процеси властиві тільки живим організмам. У даному випадку Голод – це метонімічна назва
історичної трагедії (Голодомор 1933 р.), абстрактне поняття, а не людська властивість.
Поодинокими прикладами метафоричних словосполучень презентований тип «предмет
→ предмет», наприклад, Діряве решето (ДТ, № 27 – 28).
Рідко продукуються метафоричні словосполучення у мові преси за типом «абстрактне
поняття → природа», наприклад, Джунглі страхування (ДУ, № 131, 2007) – заголовок статті
про страхові компанії в Україні.
Отже, метафоричні моделі перенесень презентують зв’язок між сферами-джерелами
і сферами-цілями. Найпродуктивнішими типами метафоричних перенесень виявилися:
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1) антропоморфні метафоричні словосполучення, представлені у пресі переважно типами «людина → предмет», «людина → абстрактне поняття»; 2) «людина → людина», куди
включається і соціоморфна метафора; 3) «абстрактне поняття → абстрактне поняття».
Ми впевнилися у тому, що під процеси метафоризації найчастіше потрапляють семантичні сфери «людина» і «абстрактне поняття».
Адресанти сучасної вітчизняної преси можуть актуалізувати будь-який тип перенесень, але регулярно обирають все-таки вищеназвані.
Типи метафоричних переносів – складні семантичні перенесення, відображають
особливості інтелектуального розвитку людства, національну специфіку сприйняття й
концептуалізації світу. Метафора, як і всі мовні форми, є динамічним явищем, логіка розвитку якого у першу чергу залежить від еволюційної мисленнєвої активності їх носіїв та
від соціальних і загальнокультурних чинників.
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Статья посвящена особенностям использования и трансформирования фразеологических единиц в заголовках англоязычной прессы. Исследуются функциональные характеристики фразеологизмов в газетных заголовках и приводятся примеры структурносемантического их видоизменения.
Ключевые слова: фразеологическая единица, заголовок, трансформация, нормативный,
окказиональный.
The article is dedicated to the peculiarities of the use and transformation of phraseological
units in English-language newspaper headlines. The author investigates functional characteristics
of idioms as used in headlines as well as gives examples of semantic transformation of the former
and substitution of their components.
Key words: phraseological unit, headline, transformation, normative, occasional.
Сьогодні однією з найважливіших у суспільному та культурному плані сфер побутування мови є засоби масової інформації. Мова ЗМІ, особливий мас-медійний підхід до мовного відображення дійсності становлять значний інтерес для лінгвістів різних профілів.
Предметом нашого наукового дослідження виступають фразеологічні одиниці (ФО)
англійської мови у складі газетних заголовків. Нашою метою є дослідження характерних
рис функціонування фраземи у складі заголовка як компонента структури внутрішньогазетного тексту, вивчення особливостей реалізації структурно-семантичних рис фразеологічної одиниці у контексті заголовку, виявлення образно-емотивних експресивних
характеристик фразеологізмів у заголовках.
Заголовок як структурний компонент газетного тексту, його функції та характерні
риси цікавили багатьох лінгвістів. Ці питання висвітлені у роботах Н. М. Вахтель [1],
А. М. Коваленка [2], О. П. Черногрудової [3], Л. А. Манькової [4]. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у дискурсі сучасної преси та проблеми використання
фразеологізмів у газетних заголовках були предметом досліджень низки науковців: С.
П. Коновець (на матеріалі іспанської мови) [5], Т. С. Гусейнової (на матеріалі російської
мови) [6], С. Б. Пташник (на матеріалі німецької мови) [7], Н. С. Хороз (на матеріалі
хорватської мови) [8], О. О. Калякіної (на матеріалі української мови) [9]. Але характерні
риси англійських фразеологічних одиниць, що реалізують газетний заголовок, особливості реалізації структурно-семантичних рис фраземи в контексті заголовку не отримали
достатньої уваги мовознавців.
Особливою рисою масової інформації є те, що вона має бути не лише змістовною
та раціональною, але й емоційною й інтригуючою. «Діалектична єдність інформативної
функції та функції впливу розглядається як своєрідність газетно-публіцистичного стилю,
а мовна реалізація функції впливу пов’язана винятково з явищем експресії, яке виражається стилістично маркованими компонентами мови» [4: 194].
«Заголовок – це обов’язкова структурно-композиційна категорія будь-якого газетного
тексту. Він несе важливе комунікаційне навантаження» [3: 13]. З одного боку, заголовок
– це мовна структура, яка передує тексту, а з другого боку – це повноправна складова
тексту, що тісно пов’язана з іншими його компонентами. Самостійність заголовку підкреслюється його графічним виділенням. Однак ця самостійність має лише зовнішній
характер. Насправді і заголовок, і текст є елементами однієї структури, яка має загальний
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контекст. Заголовок, зокрема, можна розглядати як ономастичний компонент композиційної структури, і до основних його функцій можна віднести, поряд із інформацією
про зміст публікації, також і привернення уваги читача до цієї інформації, налаштування
його безпосередньо на текст статті, а іноді й вираження ставлення самого автора до подій, про які йдеться.
Щоб заінтригувати читача цікавим та незвичним заголовком, журналісти вдаються
до різноманітних мовних засобів. Тому дуже часто у якості заголовка виступає усталене
словосполучення із образною чи взагалі непрозорою (суто ідіоматичною) внутрішньою
формою. Як зазначає Т. С. Гусейнова: «заголовок – це закодований текст» [6: 44], значення
ж фразеологізму у свою чергу являє собою інформацію, що потребує декодування. Отже,
будь-яка ФО – це закодована інформація. Таким чином інформативна функція заголовних
конструкцій, які містять у своєму складі ФО, відходить на задній план. Такі заголовки покликані насамперед зацікавити потенційного читача, спонукати його до ознайомлення із
змістом публікації. Але такі засоби виправдовують себе лише у тих випадках, коли текст
кореспонденції розкриває фактичне підґрунтя образного заголовка, підтверджує правомірність оцінки явищ, про які йдеться у статті та підкріплює саму оцінку.
Проілюструємо дані положення на прикладі статті «In a stew» /The Economist,
26.02.2009/, в якій заголовок є тотожним фразеологізму in a stew, що буквально означає
«варитися, тушкуватися» і має фразеологічне значення «хвилюватися, бути як на голках»
[10: 924]. Прочитавши такий заголовок, читач не може скласти уявлення про зміст подальшої публікації, він навіть приблизно не знає, про які події йтиметься, які персоналії
є героями відповідної статті тощо. Лише ознайомившись із подальшим текстом читач
отримує необхідну інформацію і дізнається, що темою даного газетного повідомлення
є складна ситуація з національною банківською системою Ірландії внаслідок світової
економічної кризи. Скориставшись фраземою для найменування своєї статті, автор дав
оцінку положенню прем’єр-міністра Ірландії, якому доводиться вживати термінових заходів, щоб допомогти країні пережити важкі часи. Після прочитання статті читач може
оцінити наміри журналіста, влучність і доцільність вибору автором мовних засобів вираження загальної ідеї всього тексту.
Широке використання фразеологізмів у заголовках періодичних видань зумовлюється функціональними можливостями цих одиниць, з одного боку, та функціями газетного заголовка як складника відповідної текстуальної структури, з іншого. Фразема може
бути тотожною заголовкові або ж бути лише частиною його, при цьому вона може реалізуватися у повному вигляді чи фрагментарно і взагалі може зазнавати різноманітних
структурно-семантичних змін. Однією з найважливіших рис більшості фразеологічних
утворень є емоційна й образна експресивність, через це використання їх у заголовку газетного повідомлення доповнює й посилює аргументацію та переконливість останнього. Фразеологічні одиниці здебільшого не лише позначають певне явище дійсності, але й
характеризують його, дають йому певну оцінку. При цьому фраземи можуть використовуватись і як засіб образного вираження суто логічного, причому узагальненого змісту.
Основна увага нашого наукового дослідження зосереджена на використанні у заголовках фразеологізмів із більш чи менш образною і навіть ідіоматичною й відтак стилістично маркованою внутрішньою формою. Нас також цікавлять такі випадки вживання
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фразем у заголовках, які пов’язані з певним обігруванням їхньої внутрішньої форми
(ідіоматичної, образної чи й ні) або ж, у випадку «авторського» фразеологізму («крилаті
вирази»), їхньої інтертекстуальної віднесеності (тобто їхнього зв’язку із прецедентним
«авторським» текстом, із властивими йому конотаціями і смислами).
Естетична роль фразеологізмів визначається образністю та емоційністю, що в них закладена, а також вмінням автора відібрати потрібний матеріал і ввести його в текст. Таке
використання фразем збагачує мову, перешкоджає засиллю мовленнєвих штампів.
Однак можливості застосування фразеологізмів значно ширші, ніж просто відтворення їх у мовленні. Фразеологічне багатство мови оживає під пером талановитих журналістів, фраземи стають джерелом нових художніх образів, жартів, несподіваних каламбурів.
Унаслідок цього фраземи можуть евентуально зазнавати змін у своїй структурі та семантиці і ці зміни покликані задовольнити першочергові інтенції автора. Творча обробка ФО
надає їм нового експресивного забарвлення, посилює їх виразність.
Можливості трансформації ФО пояснюються збереженням у ній внутрішньої форми,
тобто дослівного вихідного значення. А ця їх особливість дозволяє авторам відтворити
чи евентуально навіть «реставрувати» тією чи іншою мірою стертий образ та пристосувати метафоричне значення того чи іншого виразу до конкретних умов контексту. Зміни
можуть стосуватися як структури, так і семантики виразу.
Наведемо приклади оказіонального вживання фразеологізмів у заголовках. Заголовок
статті «Two’s competition, three’s a crowd» /The Guardian, 19.06.2005/ становить трансформований фразеологічний вираз two’s company, three’s a crowd (досл. «двоє – це команда, а
троє – натовп»), який має значення «де двоє, там третій – зайвий». В даному випадку автор
використав прийом субституції та замінив традиційний компонент company на competition.
У даній статті йде мова про конкуренцію між світовими лідерами Sony, Microsoft і Nintendo
у розробці нових електронних ігор та представлення їх на ринку. Така структурна модифікація ФО викликала істотні семантичні зміни: субститут competition зберігає в оказіональному варіанті фраземи своє буквальне значення «змагання, конкуренція, суперництво», не
перебираючи на себе фразеологічної семантики заміщеного ним компонента нормативної
ФО. Але водночас друга частина фраземи three’s a crowd залишає не лише свою форму у
незмінному вигляді, але й продовжує виражати своє первісне фразеологічне значення «третій – зайвий». Субститут, використаний автором, корелює зі змістом подальшого тексту і
водночас виражає ставлення журналіста до описаної ситуації: «троє суперників для такого
змагання – це забагато».
Інший приклад – «Palm Barks Up The Right Treo» / Business Week, 19.06. 2006/. У статті
під цим заголовком розповідається про нову розробку американської компанії Palm – модель смартфонів Treo. У назві статті обігрується ідіома to bark up the wrong tree, що означає
«помилятися, йти невірним шляхом, направляти свої зусилля не на ту справу» [10: 998] і
має буквальне значення «гавкати не на те дерево». Автор замінює деякі її елементи: wrong
на right (тут відбувається антонімічна субституція) та tree на Treo. Останній компонент в
оказіональному варіанті ФО є співзвучним із заміщеним компонентом узуальної фраземи. Такий прийом часто використовується журналістами у заголовних конструкціях, адже
він створює стилістичний ефект «невиправданого очікування»: читач, будучи обізнаним із
нормативним варіантом ФО, сподівається побачити слово tree, але замість цього наштов248

хується на оказіональний компонент Treo. Це у свою чергу підсилює емоційний вплив на
адресата. За допомогою такої модифікації первісного фразеологізму журналіст намагався
сказати, що дана фірма чинить правильно і її нова продукція має успіх. Отже, у цьому випадку в результаті антонімічної субституції одного з компонентів узуальної фраземи (норм.
wrong «неправильний» – оказ. right «правильний») трансформована ФО набула протилежного значення «йти вірним шляхом, вчиняти правильно».
Вивчаючи використання ФО у газетних заголовках, ми виходимо із широкого розуміння категорії фразеологізму і включаємо у предмет нашого дослідження прислів’я,
«крилаті вирази» та вирази-кліше. Адже такі словосполучення є сталими, повторюваними, загальновідомими для певної лінгвокультурної спільноти; вони відрізняються образністю, можливістю переносного використання, а їхні компоненти мають фразеологічно
зв’язане значення.
Такі сталі вирази нерідко зустрічаються у газетних заголовках. Наприклад, заголовок
«The Key to Wealth? Take It Easy» /Business Week, 16. 1.2004/, де міститься «крилатий вираз» take it easy – це фраза, яка стала знаменитою завдяки американському президенту
Томасу Джефферсону, за допомогою якої він сформулював одне з десяти правил життя.
Цей вираз означає «не поспішати, не перейматися, не брати дурного у голову, ставитися
до всього спокійно» [11: 877]. У наведеному прикладі назва статті побудована за схемою
«питання – відповідь». Такий спосіб побудови газетного заголовку володіє особливою
виразністю та емоційністю. На питання «У чому ж полягає ключ до збагачення та добробуту?» («The key to wealth?») автор дає відповідь за допомогою фразеологічного виразу
take it easy. Таким чином провідний економіст висловлює свою думку щодо інвестицій і
наголошує, що в цій справі поспіх може лише зашкодити.
У нашому дослідженні ми також звертаємо увагу на вирази-кліше, або так звані мовні штампи. Кліше – це стандартні фрази, які не несуть особливої семантичної навантаженості і покликані почати, закінчити або підтримати розмову. «Використання певних
кліше є необхідним для досягнення взаєморозуміння та кооперації всередині «своєї»
соціальної групи. За кожним кліше стоїть цілий комплекс конотацій, що корелюють в
кожному конкретному випадку з цільовою настановою того, хто їх використовує» [12:
607]. Клішований вираз – це той компонент висловлювання, який сприймається як інкрустація, як вставка чого-небудь, що не відноситься до вільно породженої мови, тобто
вирази-кліше завжди перцептивно марковані. Крім того для фразем типу кліше є властивою здатність до фатичної функції, тобто функції встановлення і підтримання контакту.
Наведемо приклад статті із заголовком «Thanks, Darling» /Financial Times, 19.09. 2007/.
У даному випадку журналіст обігрує вираз-кліше thanks, darling, який використовується в
англійській мові для вираження щирої вдячності близькій людині. Автор натомість зробив
це з іронічною метою: у статті мова йде про міністра фінансів Великої Британії – Алістера
Дарлінга (Darling), який посприяв вирішенню проблем з іпотекою у британських банках.
Але, як пояснює автор, його рішення можуть мати побічний ефект у майбутньому, що може
ускладнити ситуацію. Структура фразеологізму в даному випадку залишилася позірно незмінною (не враховуючи різниці у написанні з малої чи великої літери), адже оказіональний компонент, яким виступає прізвище головного героя статті, абсолютно збігається за
формою із заміщеним компонентом ФО, що використовується у заголовній конструкції;
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водночас, унаслідок цієї омонімії апелятивного компонента та прізвища, ця заміна графічно сигналізується тут лише написанням першої літери. Це підвищило експресивність
та емоційність заголовку. Таким чином фразема у найменуванні даного газетного повідомлення має іронічне забарвлення, яке в свою чергу сильніше впливає на адресата комунікативного акту – читача, сприяючи досягненню комунікативної мети повідомлення.
Досліджуючи характерні риси англійських ФО та особливості їх використання у мовленні, ми не можемо не згадати про національно-культурну специфіку фразеології. Адже
більшість ідіоматичних виразів створювались народом і тісно зв’язані з повсякденними
заняттями звичайних людей, їх звичаями, віруваннями та різними забобонами. “Фразеологізм з національно-культурним компонентом … вбирає в себе особливості народного
світогляду, естетичні оцінки, норми мовленнєвого та позамовленнєвого поводження, має
важливе значення для процесу комунікації» [5: 13]. Національно-культурна специфіка
фразеологічних одиниць обумовлюється відображенням у їх семантиці етнокультурних
стереотипів та символів, що у свою чергу відображають типові уявлення певної етнічної
чи етно-соціальної спільноти.
Проілюструємо це на прикладі статті із заголовком “Dreary Darling keeps his fingers
crossed» /Financial Times, 12.03.2008/. У даному заголовку використовується фразеологізм
to keep one’s fingers crossed, значення якого «сподіватися на успіх, намагатися не наврочити» [10: 332]. Дослівний переклад цього словосполучення «тримати пальці схрещеними».
Цей вираз походить від народної прикмети: забобонні люди тримають свої пальці схрещеними, вважаючи, що це відверне нещастя (у слов’янських народів, щоб не наврочити,
існує звичай постукати три рази по дереву та сплюнути через ліве плече). У статті розповідається про новий бюджет Великої Британії. Затверджуючи цей проект бюджету, міністр
фінансів Дарлінг очікує на значний ріст британської економіки у найближчі роки, хоча
реальні економічні показники не дають для цього ніяких підстав. За допомогою такого заголовку автор статті намагається сказати, що Алістер Дарлінг сподівається на сприятливий
розвиток подій, але використана ФО дає зрозуміти, що міністр не впевнений в успішності
проекту нового бюджету. Слово dreary «сумний, понурий», яке стоїть перед прізвищем
британського канцлера у заголовній конструкції, підкреслює його стурбований стан.
Значущість фразеологізмів як індикаторів національно-культурної складової змісту
тексту визначається ступенем їх ідіоматичності, місцем у предметно-поняттєвій системі
відповідної національної культури. Для представника іншої культури, навіть добре обізнаного з відповідною мовою, фразеологічні одиниці з національно-культурним компонентом, які є носіями певної етнокультурної інформації, є, як правило, досить важкими
для сприйняття й адекватного декодування, що у свою чергу ускладнює процес інтеркомунікації. Водночас розширення сфери міжнародного спілкування сприяє інтернаціоналізації деяких фразеологізмів і, таким чином, зближенню культур.
Отже, використання фразеологічних одиниць у газетних заголовках є досить поширеним явищем і пояснюється характерними рисами цього шару лексики, такими як експресивність, образність, інтертекстуальність, наявність національно-культурного складника тощо. Не зважаючи на те, що інформативна функція таких заголовків може бути до
певної міри обмеженою, їхня властивість привертати увагу, зацікавлювати та інтригувати адресата комунікативного акту виправдовують бажання журналістів використовувати
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їх у найменуванні своїх статей; адже наявність фраземи у заголовку поєднаної з цікавим
та актуальним матеріалом є запорукою успіху.
На наш погляд, саме завдяки своїй метафоричності, метонімічності та експресивності фразеологічні звороти так активно використовуються у ЗМІ, надаючи тексту особливу
виразність та образність. Використовуючи ФО в оформленні заголовку, автор заінтриговує читача, маючи намір розкрити значення фразеологізму в самій статті; у той чи інший
спосіб значення фразеологізму представляє сутність інформації, що далі подається автором. Але такий прагматичний прийом, як використання ідіоматичних виразів у газетних
заголовках, безумовно має бути виправданим. Ознайомившись зі змістом статті, читач
має безпомилково розшифрувати значення такого заголовка та оцінити наміри автора.
Згідно з нашими спостереженнями, журналісти часто вдаються до трансформації ФО
у заголовках своїх статей. Це створює у свою чергу необхідний прагматичний ефект:
читач не очікує побачити знайомий йому фразеологічний вираз у незвичній новій формі.
Це спонукає адресата комунікативного акту звернутися до контексту (подальшої статті),
щоб «декодувати» інформацію, яка закладена у газетному заголовку.
Подальше дослідження фразеологічних одиниць, що виступають у складі газетних
заголовків дозволить виявити та вивчити структурно-семантичні та функціональні особливості їхньої реалізації у цьому компоненті газетного тексту.
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ЗАГОЛОВОК ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЯДРО ТЕКСТУ ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМИ
Інтернет як сфера вжитку живих національних мов відіграв важливу роль в актуалізації лінгвістичних проблем, пов’язаних із спілкуванням, опосередкованим комп’ютером.
Предметом дослідження у статті є заголовки текстів Інтернет реклами, найбільш
поширеного виду масової комунікації у Мережі. Проаналізовано функції та форму
вступної частини рекламного тексту, а також прояви у ній асиметрії на формальнограматичному, семантико-синтаксичному й прагматичному рівнях.
Интернет как сфера употребления живых национальных языков сыграл важную роль
в актуализации лингвистических проблем, связанных с общением, опосредствованным
компьютером. Предметом исследования в статье являются заголовки текстов Интернет рекламы, одного из наиболее распространенных видов массовой коммуникации в
Сети. Проанализировано функции и форму вступительной части рекламного текста,
а также проявлений в ней асимметрии на формально-грамматическом, семантикосинтаксическом и прагматическом уровнях.
The Internet has played an essential part in the actualization of a number of linguistic
problems connected with computer-mediated communication. The object of the analysis is
the title of Internet advertisements as the most popular type of mass Net communication. The
article is an attempt to define the functions and the structure of the introductory part of the
advertisement and also the features of its typical asymmetrical units in their grammatical, synsemantic and communicative aspects.
Рекламний текст – це складний мовленнєвий акт, спрямований на інформування та
спонукання потенційного покупця стати реальним. Завдяки засобам масової комунікації,
одним з яких є мережа Інтернет, реципієнтом рекламного повідомлення стає досить широка аудиторія, проте така поліадресованість рекламного тексту не є абсолютною. Адресат за допомогою констативної та директивної іллокутивних сил тексту реклами формує
свого прямого адресата, відсіюючи через імпліковану пресупозицію читачів, чиї потреби
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не співпадають із пропозицією, або тих, які не володіють потрібною для розуміння тексту компетенцією. Таким чином, рекламний текст штучно фокусується на окремій особі
і стає квазімоноадресатним [1:11].
Специфікація і лімітація цільової аудиторії особливо суттєві для Інтернет рекламодавців. Адже вартість реклами у друкованих виданнях чи інших радіо та телевізійних засобах
масової комунікації лише опосередковано пов’язана із кількістю читачів, які її переглянули/прослухали, чи кількістю проданого товару. У мережі Інтернет рекламодавець сплачує кожен цільовий чи випадковий, результативний чи безрезультативний відгук на його
пропозицію у формі відвідин сайту, який визначається коефіцієнтом CTR (Click-through
rate) (процентне співвідношення числа «кліків» по рекламному блоку до числа його показів), а отже існує пряма кореляція між кількістю прагматично успішних повідомлень та
розміром фінансових витрат. Це, звісно, стимулює власників реклами та копірайтерів до
якомога більшої конкретизації значення рекламного тексту. Таким чином, яскраві рекламні
оголошення, зокрема банери, із домінуючою атракційною функцією стають усе менш продуктивними, а, отже, менш поширеними. Натомість контекстна реклама (реклама, яка концептуально пов’язана із сайтом, на якому розміщена) уможливлює максимально конкретне
інформування читача, а тим самим класифікує аудиторію на потенційного/непотенційного
покупця. Саме такий тип реклами і став об’єктом наших досліджень.
Особливістю Інтернет реклами загалом є її інтерактивність, яка передбачає двохсторонню спрямованість акту мовлення: адресант ↔ адресат. Це стає можливим завдяки
гіпертекстовому формату такого рекламного тексту, коли практично кожне повідомлення
пов’язане із веб-сайтом, який деталізує його інформаційне наповнення. Така нелінійність Інтернет реклами дозволяє зробити акт рекламування та акт купівлі мінімально
віддаленими у часі.
Рекламний текст – це складне семіотичне ціле. Традиційно елементами рекламного тексту вважають вступну частину або заголовок, власне текст та заключну частину
(слоган, реквізити або товарний знак). Першою і найважливішою складовою є заголовок. Як показують дослідження одного із найавторитетніших агентств Starch (Moriarty)
– 80% тих, хто прочитав заголовок не будуть читати основного рекламного тексту. Отже,
саме від заголовка залежить успіх чи провал усієї рекламної публікації. Згідно з теорією
Лотмана кожен елемент знака, котрий посідає сильну позицію в тексті, намагається виступити в ролі знака, який має власну семантику [2:4] Це дає нам підстави розглядати заголовок, як відносно самостійну одиницю, як знак у межах макрознака рекламного тесту,
який характеризується специфікою форми, змісту та комунікативних функцій.
Однією із основних функцій заголовка є номінативно-інформативна, за допомогою
якої у заголовку актуалізується концепт цілого рекламного повідомлення, у найстислішій, часто імпліцитній формі подається зміст реклами. У заголовку актуалізуються як
категорія номінативності (називання адресата, адресанта чи об’єкта реклами), так і категорія інформативності, оскільки у заголовку сконцентрована інформація про усе повідомлення, саме заголовок є « скомпресованим варіантом замітки в одній фразі» [3:192].
Не менш вагомою, особливо для текстів Інтернет реклами, є класифікаційна функція, оскільки з метою відсіювання нецільової частини користувачів рекламодавець намагається розмістити рекламу свого товару на сайтах, тематично пов’язаних із ним, а
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користувач на основі заголовка уже класифікує рекламний текст як такий, що відповідає
його потребам або ні. На відміну від заголовка художнього твору, який, якщо він «не
має класифікуючої сили, є найбільш активним стимулом до (спів)творчості, необхідній
при будь-якому прогнозуванні» [4:100], заголовок Інтернет реклами повинен містити
максимально точну і вичерпну класифікаційну інформацію, щоб уникнути випадкових
нецільових відгуків та породження у читача хибної пресупозиції на передтекстовому
рівні, яка при подальшому прочитанні рекламного тексту може створити ефект невиправданих сподівань. Наприклад, реклама під заголовком Computer може стати об’єктом
зацікавлення тих, хто хоче придбати новий комп’ютер, відремонтувати старий чи знайти
певне програмне забезпечення. Проте, вже на етапі ознайомлення із корпусним текстом
реципієнт отримує інформацію, яка не відповідає прогнозованій:
Computer
Planning a Career in Computers?
Explore all the Possibilities
www.CollegeBoard.com
Це свідчення того, що рекламний заголовок виконує також прогностичну функцію, актуалізуючи тим самим категорію проспекції. Заголовок націлює читача на певну смислову
перспективу, моделює у його свідомості передбачення змісту власне корпусного тексту і
лише на післятекстовому етапі актуалізується категорія ретроспекції, коли читач повертається до заголовка і порівнює свої очікування із реальним змістом реклами. У цьому
проявляється «рамковий» [4:100] характер реклами, коли лише при актуалізації у ньому
категорій проспекції та ретроспекції можна говорити про успішний перлокутивний ефект
мовленнєвого акту. Так, розглядаючи попередній приклад, адресат на передтекстовому рівні прогнозує зміст тексту, ототожнюючи його зі своєю потребою, і лише у ретроспекціі
конкретизує заголовок Computer до значення кар’єри у сфері комп’ютерної діяльності.
При первинному перегляді матеріалу споживач витрачає на знайомство з ним в середньому 1,5-2 секунди. Це саме той час, за який рекламне повідомлення повинно привернути і, щонайважливіше, втримати увагу потенційного покупця. Мета заголовка Інтернет реклами здебільшого рекламувати не так товар, як саме рекламне повідомлення.
Заголовок – це реклама реклами. Тому однією із найважливіших її функцій є атракційна,
функція привертання уваги. У популярній серед копірайтерів формулі побудови реклами
AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) привертання уваги адресата зазначено як перший етап актуалізації категорії атракційності. Для її реалізації залучаються не лише вербальні, але і паралінгвальні засоби. Саме графічні елементи, використані у заголовку,
змушують читача зупинити свій погляд на рекламному тексті. Іноді вдало використана
гарнітура та текстура шрифтів допомагає адресату правильно декодувати зміст не лише
заголовка, але й скомпресованого у ньому цілого тексту. Найбільш поширеними є набірні
засоби (підкреслення, капіталізація), рідше інші елементи параграфеміки – піктограми.
Вербальними ж засобами заголовок повинен викликати у реципієнта відчуття антиципації [5:12], інтерес та бажання переглянути подальший текст або сайт.
25 Free
Wedding Invitations
Wedding Invitations & Fast Turnaround
Member: Wedding and Bridal Association of America
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AllWeddingPlanning
Request FREE Quotes
Submit one form to get matched to leading local photographers, djs, and other wedding
professionals.
Click Here
Однією з первинних та обов’язкових функцій рекламного заголовка є прагматична
(спонукальна/волюнтативна). Як і весь рекламний текст, заголовок поряд з іллокутивною
силою інформування, яка реалізується експліцитно, володіє іллокутивною силою спонукання, вираженою, зазвичай, імпліцитно, для досягнення перлокутивного ефекту – придбання товару. Імплікація прагматичної спрямованості рекламного заголовка викликана,
перш за все, більшою ефективністю непрямих методів впливу, позбавлених відчуття тиску
на реципієнта з боку адресанта.
Is it Playtime Yet? Toys at Sears.ca
Kids never had more fun than with Sears.ca. Find everything from brand-name toys to
back-to-school items. Paradise for kids, open 24/7. Visit Sears.ca.
www3.sears.ca
Життєві потреби не завжди є єдиним стимулом для придбання товару: часто людина
здійснює акт купівлі під впливом власних емоцій. Досвідчені копірайтери завжди надають заголовку реклами емоційно-експресивного забарвлення, реалізовуючи таким чином емоційну функцію заголовка:
Want to Maintain Your Good Looks?
This beauty site is the largest online site for
professional beauty products that you can
only get through a plastic surgeon or dermatologist.
Now you can order direct and safe money.
Find the Right Realtor for You – Free!
It takes only 60 seconds to get started!
Часто така емоційність досягається використанням аксіологічних мовних засобів. Бенефактивність та позитивність рекламних заголовків співвідноситься із системою життєвих
потреб адресата і зумовлює досягнення іллокутивної мети мовленнєвого акту – сприйняття реципієнтом об’єкта реклами як оптимального засобу вирішення проблемної ситуації.
Серед мовних засобів з оцінним значенням на лексичному рівні найчастіше вживаються
такі евалюативи як good, cheap, free, perfect:
Cheap Amsterdam VacationTravelDealsSideStep.com
Search over 120 travel sites. Save up to 70% on Amsterdam vacations.
High quality custom suits
Shirts at affordable prices Worldwide mail orders accepted.
www.nibh.com
Natural Formula for Hair Loss
Revivogen Anti-DHT formula is made with a potent and scientifically proven ingredients.
Satisfaction guaranteed.
store.yahoo.com
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Особливо активно емоційна функція реалізується у заголовках так званих «пустих»
рекламних оголошень, у яких перлокутивний ефект полягає не у безпосередньому продажу товару, а у спонуканні читача до запам’ятовування певної ідеї. Такий прийом, зазвичай, використовується для розкручування бренду або ж з метою компрометації опонента. Яскраві емоційно-забарвлені заголовки – саме те, що найлегше та найшвидше
запам’ятовується. Обов’язковим елементом такого заголовка є власна назва фірми або
товару, а структурно вони часто нагадують слоган:
Dating Is Safe and Easy at Date.com
E-mail, IM or Chat with millions of singles for only $10 per month
www.date.com
Близькою до емоційної та типовою для «пустих» оголошень є мнемонічна функція їх
заголовків. Вона полягає у їхній здатності за допомогою створення певних асоціативних
та інших прийомів полегшувати процес запам’ятовування фактів читачем.
Особливо важливою для заголовків Інтернет реклами є їхня функція контактовстановлення, оскільки саме графічно виділений заголовок і є часто єдиним засобом
зв’язку між повідомленням та рекламованим сайтом.
Матеріально (графічно) відчужений від основного тексту заголовок дозволяє читачеві не лише за мінімальний відрізок часу отримати «гранично стиснуту згортку цілого твору» [5:97], але й візуально відмежувати одне рекламне повідомлення від іншого,
маркувати його, виділяючи з парадигми інших рекламних текстів. Таким чином, через
делімітативну (графічно-вирізняльну) функцію у рекламному заголовку реалізується категорія завершеності та категорія членування тексту.
Ще одним проявом категорії інформативності у заголовку є реалізація його ономасіологічної функції. Ця функція не є облігаторною, оскільки під тим самим заголовком
часто розміщуються різні рекламні повідомлення. Проте, вона може бути реалізована,
коли в якості заголовка вживається власна назва фірми або товару:
ISES Corporation
The leader in providing a quality Facility Condition Analysis
www.isescorp.com
Усі вище зазначені функції рекламного заголовка можна умовно поділити на первинні та вторинні, облігаторні та факультативні, і можуть вони реалізовуватись у різній
комбінаториці, залежно від типу рекламного повідомлення.
Семіотична природа заголовка дозволяє дослідити його у трьох планах: семантичному, синтаксичному та прагматичному.
У семантичному плані заголовок, як і будь-який знак, – це двохстороннє, білатеральне утворення, яке характеризується єдністю позначу вального (синтаксичної форми) та
позначуваного (значення). Денотативом рекламного заголовка виступає цілий корпусний текст реклами, а це – прояв асиметрії. Рекламний заголовок у стислій синтаксичній
формі конденсує зміст усього повідомлення. Така лапідарність форми може призвести
до структурно- семантичних зсувів і часто породжує необхідність у контекстній конкретизації значення заголовка. Проте, специфікою семантики інтродуктивного елемента
реклами є, власне, те, що в ньому самому одночасно здійснюється і конкретизація, і генералізація значення [5:101]. Конкретизація рекламного заголовка відбувається за рахунок
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контексту функціонування реклами, а також його ретроспективного переосмислення, а
генералізація – це поєднання у заголовку різних елементів значення цілого тексту, внаслідок чого він стає носієм концепту. Для максимально точної інтерпретації заголовка
рекламного тексту у його семантичній структурі домінантним є актуальне значення, а
конотативне, окрім атракційності, може спричиняти також неоднозначність.
Специфікою рекламного заголовка є його тристороння орієнтація на адресанта, адресата та об’єкт реклами. На думку Мойсеєнко вираження через заголовок інтенції адресанта
свідчить про його «автоцентричність», а зорієнтованість на адресата – «антропоцентричність» [6:8]. Зазвичай, адресант реклами на рівні заголовка експліцитно не виражений. Виняток становлять лише «референтні» заголовки, у яких індикується власна назва фірми чи
товару. Імплікований адресат актуалізується через об’єкт реклами, назву фірми, і, навпаки,
імплікований об’єкт реклами індукується зовнішньо-вираженим адресантом [7:9]:
Aita Dance Stores
Great Prices, Large Variety Short Delivery
www.aitadance.com
Vacation with Kayak
Search 140+ Top Travel Sites For the Lowest Prices
Kayak.com
Del Mar Weddings & Events
Del Mar Weddings & Events is a full service wedding and event planning, consultation and
coordination company. Del Mar also offers decor and floral design.
Sponsored Listing
Іноді назва фірми має форму акроніма, а у заголовку отримує розшифрування:
Diane Von Furstenberg
Shop The Show! Fall 2008 Collection Exclusive Designs & Free Shipping
www.DVF.com
Chicago Public Schools
Links, events and other information on the district.
www.cps.k12 il.us
Окрема категорія – це заголовки, які співпадають із назвою фірми і є достатньо конкретизованими:
The Boys Suit Source
Fine labels in boys suits, sportcoats and furnishings
www.boyssuits.com
In Memory of Pets
Expressing feelings from the heart, for beloved pets that have passed, with memorials,
tributes, candle light, photo gallery.
www. In-memory-of-pets.com
Попри відносну автоцентричність заголовка, їхню здатність виражати концепт цілого рекламного тексту, іноді у ізольованій від основного тексту позиції, вони позбавлені
смислового мінімуму, достатнього для контекстуальної конкретизації значення. Так, скажімо, заголовок St Valentine’s Day може створити на передтекстовому етапі прочитання
хибну установку користувача на сприйняття тексту, як такого, що рекламує інформаційні
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сайти про Свято закоханих, або ж комерційні сайти, що розповсюджують романтичні подарунки. Проте, лише із кінцівки анотаційної частини та із назви сайту стає зрозумілим,
що товар, який пропонується, це – гарненькі романтичні заставки. Таким чином, заголовок такого типу може спровокувати ефект післятекстового ошуканого очікування:
St. Valentine’s Day
Get free romantic, funny and goofy Valentine’s Day Screensavers!
www.screensavers.com
порівняйте із одноіменним рекламним текстом:
Valentine’s Day
The History and Facts Behind This Holiday of “Love.”
RealTruthMag.org
Це свідчення полісемії , а отже асиметрії, рекламного заголовка.
Схожу передтекстову амбівалентність має заголовок наступного рекламного тексту,
що на перший погляд рекламує комерційний сайт із продажу домашніх улюбленців, але
подальші етапи конкретизації його значення свідчать про інше:
Pets
Learn About Carrers in Animal
Sciences – Free Career & Major Tool
www.CollegeBoard.com
Таким чином, попри відносну автоцентричність рекламного заголовка, слід говорити
про його синсемантичність, тобто його семантичну залежність від контексту.
У плані прагматики головна іллокутивна мета заголовка переконати адресата прочитати основний текст реклами. Директивна та констативна іллокутивна сили можуть
бути одночасно експліцитно вираженими, або ж одна з них може бути імплікованою. Відповідно до класифікації мовленнєвих актів можемо говорити про заголовки-констативи,
заголовки-квеситиви, заголовки-директиви, заголовки-промісиви, заголовки-інвітативи.
Завдання заголовка-констатива подати мінімальну за формою, але максимальну за
об’ємом інформацію про основний текст реклами. На синтаксичному рівні вони виражені, зазвичай, непоширеними або поширеними номінативними конструкціями.
Free Painting Lessons
Sign up for free newsletter to receive new lesson each month.
www.virtualartacademy.com/
Fine Copies of Paintings
150 UK & European artists. 100’s techniques,View portfolios & Prices
www.commissionaportrait.com
Прагматична мета заголовків-квеситивів – конкретизація цільової аудиторії, ідентифікація за допомогою окреслення проблемної ситуації. Основний спосіб вираження
на синтаксичному рівні – питальні речення. Ствердна відповідь реципієнта на таке питання ототожнює його із прямим адресатом рекламного повідомлення. Спонукальність
заголовків-квеситивів, на відміну від заголовків-директивів, є імплікованою. Такий тип
заголовка також апелює до емоцій потенційного клієнта, мотив спонукання його до дії
з метою зацікавлення адресата у рекламному тексті, який прогнозовано мав би містити
інформацію щодо вирішення гострої проблеми:
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Looking For home loan mortgage quote rate?
Best home loan mortgage quote rate Deals For You! Get home loan mortgage quote rate Now.
www.Mortgage.com
Частина таких заголовків є двоскладовими: перша частина містить питанняпроблему, а моментальне її вирішення пропонується у другій частині заголовка, а іноді
аж у корпусному тексті. Зазвичай, такі ергономічні синтаксичні конструкції – це розділення причинно-наслідкових речень з If на квеситив, який констатує проблему та директив – єдиний варіант її вирішення [8:12]:
Tired of Dating?
Find the love of your life. The matchmakers of Valenti International cater to upscale
proffesionals with a desire for a commited relationship. Quality singles of all ages.
www.valentiinternational.com
Поряд із констативними та квеситивними високою частотністю відзначаються заголовки, які виступають як прямі директивні акти. У таких заголовках директивна іллокутивна
сила виражена експліцитно у формі імператива, а його метою є спонукання адресата до дії:
Pamper Your Valentine
Order a SpaWish gift certificate. Redeemable at top spas nationwide.
SpaWish.com
Be Your Own Boss
Read about this unique licensing
program that provides you the freedom
of running your own business, while
helping yourself and others maintain
their beauty and shape naturally.
www.suddenlyslender.com
Найбільш поширеними предикатами, які здатні актуалізувати прагмеми у прескриптивних директивах є акціональні дієслова buy, shop, purchase, find, search, download, attend:
Buy Neckties For Men
Top Quality Necktie Manufacturer. 100% For Export. Order Today!
www.Silk-Necktie.com
Shop Online Here –
Do you shopping here: cosmetics, software, clothes etc.shoes.
www.mallzaonline.com
Тут варто також згадати уже описаний вище тип заголовків, коли імператив знаходиться не у прямій експозиції, а у затриманій і виступає у ролі рекомендатива, пов’язаного із
проблемною ситуацією, вираженою квеситивом. Це сугестивний тип директиви, який у
формі питання аргументує спонукання адресата до виконання/невиконання (у запереченій
формі) дії:
Which Dating Site to Join
Don’t waste your time and money. Research your online dating options today.
www.datingonlinesites.com
Окрему групу становлять заголовки у вигляді інвітативних директивів з ініціальним
словом Welcome, які мають менш категоричну форму імператива-запршення:
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Welcome to Neopets!
Offers a variety of virtual pets to care for,
as well as games, contests, communities,
and combat simulations.
www.neopets.com
Обов’язковою складовою такого заголовка є онім-назва сайту, який запрошують відвідати користувача.
Іноді директивний мовленнєвий акт може функціонувати як комісивний, а саме як
промісив:
Win Your Dream Wedding
We could pay for the place, reception,
the wedding dress, and the honeymoon.
Get a beautiful gown, wedding rings, & service.
Value $50,000.
Що стосується синтаксичного плану рекламного заголовка, то найбільш суперечливим є питання його ототожнення з реченням. Найчастотнішими конструкціями заголовка
є номінативні: непоширені, які складаються лише із ядерного компонента, вираженого
іменником
Amsterdam
A nexus of experimentation -- the forefront of design, art and architecture... more
ForbesTraveler.com
Shoes
Browse all styles. Free Shipping and Free Returns.
www.zappos.com
або поширені, у яких ядерний компонент поєднується із препозитивними або постпозитивними означеннями:
A few days in Amsterdam
We started our vacation on the 4th of June 1999. I was pretty stressed... more
GLOBOsapiens.net
Fine Copies of Paintings
150 UK & European artists. 100’s techniques,View portfolios & Prices
www.commissionaportrait.com
Саме заголовки такого типу були предметом полеміки мовознавців другої половини
XX століття. Такі конструкції називали «власне називними» і розглядали їх як різновид номінативних речень ( Руднєв А.Г., Галкіна-Федорук О.М., Бабайцева В.В.) або ж
як особливий самостійний вид конструкцій (Розенталь Д.Е., Валгіна Н.С.). У сучасному
дослідженні синтаксичних структур М.В. Мірченко є менш категоричним. Він вважає,
що «за певних умов і окреме слово може набувати ознак речення, але в такому вияві це –
периферія речення, не його узвичаєна модель» [ 9:9].
Іноді, хоча досить рідко, заголовки мають форму простого двоскладного розповідного речення:
Love Happens –
Dating Is Safe and Easy at Date.com
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Розглядаючи заголовок рекламного тексту, ми схиляємось до думки, що така конструкція
не є реченням, оскільки денотатом речення виступає конкретна подія чи явище, а денотатом
заголовка є ціла макроситуація, яка складається із окремих ситуацій, описаних у корпусному
тексті. На думку Желтоногової заголовок не можна ототожнювати із реченням, бо він співвідноситься з вторинною моделюючою системою, а речення виступає елементом первинної
[2:5]. Таким чином, заголовок – це особливий вид конструкцій, який лише формально співпадає із структурою речення, проте семантично є явищем набагато ширшим. А це також є
проявом асиметрії між планом вираження та планом змісту у рекламному тексті.
Наступним за поширеністю комунікативним типом серед рекламних заголовків є
спонукальні конструкції у формі наказового способу:
Paint Your Own Ceramics
Creative Fun for Everyone! Find a pottery studio near you
www.PaintPottery.net
Особливістю цього типу заголовку є те, що часто такі наказові конструкції вживаються у постпозиції до питальних, і виступають у ролі спонукання-поради, в той час, як
питальні актуалізують проблемну ситуацію:
Looking For Toys? Shop eBay
Find a huge selection of die cast toy vehicles – everything from toy aircraft to vans and
trucks, new or used, it’s all on eBay.
www.ebay.com
Значну групу заголовків можна визначити як конструкції, тотожні окличним реченням:
Advertisements and You!
In this English Online teaching unit students explore static images,
analising advertisements.
english.unitecnology.ac.nz
Найчастіше ініціальним компонентом таких конструкцій є слово Welcome:
Welcome to The Food Allergy &Anaphylaxis Network
Nonprofit organization dedicated to bringing about a clearer
understanding of the issues surrounding food allergies and
providing helpful resources.
www.foodallergy.org
Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що рекламний заголовок це складне семіотичне утворення у складі макрознака рекламного тексту зі своєю специфікою форми,
змісту та функції. Його особливість у плані вираження полягає у своєрідній квазіреченнєвій природі. У плані змісту заголовок характеризується широкою денотативною семантикою та часто полісемією. Така неоднозначність змісту свідчить про певну його синсемантичність, оскільки для конкретизації заголовка потрібен контекст. Рекламний заголовок
виконує низку функцій, які поділяємо на первинні та вторинні, залежно від типу рекламного тексту. Деякі із цих функцій можуть бути облігаторними, інші – необов’язковими,
і реалізуються вони, зазвичай, із різною інтенсивністю та комбінаторністю. Проведене
дослідження свідчить про те, що рекламний заголовок взагалі, і заголовок рекламних повідомлень у мережі Інтернет зокрема, є явищем складним, своєрідним і дуже важливим
у структурі рекламного тексту.
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МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ ЯК АКТУАЛІЗАТОРІВ
ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто мовні засоби актуалізації текстової інформації, проаналізовано
способи їх емоційно-експресивного забарвлення, виявлено шляхи збагачення образних ресурсів мови газети, подано типологію заголовків ЗМІ з оновленими виразовими засобами.
Ключові слова: актуалізатори текстової інформації, емоційно-експресивне оформлення газетних назв, види трансформації фразеологічних одиниць у заголовках.
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The article deals with the enumeration of linguistic means for making actualizators of
textual information, analyses the methods of emotional and expressive tinge, reveals the ways
of enrichment of figurative resources in newspaper language, gives the headline typology with
renovated expressive means
Key-words: actualizators of textual information, emotional and expressive tinge, types of
transformation in phraseological units
Мова ЗМІ – індикатор сучасних подій у суспільстві. Комунікативно-прагматична ефективність газетних видань в епоху інтенсивного писемного спілкування як засіб формування масової свідомості, складу мислення, критеріїв оцінок і мотивації поведінки, зростає.
На сьогодні мовний матеріал ЗМІ активно привертає до себе увагу багатьох лінгвістів.
Вивчення національної специфіки періодичних видань, питань мови та стилю ЗМІ, методологічних проблем журналістики, досліджень преси ще не досягло широкого розвитку,
хоч уже у ХХ ст. були видатні досягнення (О.А.Стишов, Ю.Ф.Прадід, Л.Б.Давиденко, Г.
Колесник, Н.Сологуб, А.Коваль, О.Пономарів, А.Мамалига, Г. Марахова , Г.Конторчук,
А. Васильева та ін. ). На початку 90-х р. ХХ ст. мова мас-медіа стає об’ єктом лінгвістичного опису. Особливої актуальності набули когнітивний, етно-психолінгвістичний аспекти вивчення мови засобів масової інформації.
Проте, незважаючи на численні праці, присвячені цій проблемі, питання вивчення
впливу мови ЗМІ на систему загальнонаціональної мови, сучасних тенденцій в мові періодичних видань ХХІ ст., механізми породження та функціонування текстів на матеріалі сучасної газетної публіцистики, опис мовних способів, що посилюють перлокутивну
ефективність мас-медійних текстів не зазнало всебічного висвітлення. У вітчизняному
журналістикознавстві фрагментарний розгляд цієї проблеми містять роботи Л.О. Кудрявцевої, К.Серажим, С.П. Денисової, І.С. Германа, М.Г. Яцимірської, Л.І. М’яснянкіної,
І.Абрамович, В.Д. Ужченко, І.Л. Городецької та ін., проте ще не вироблено достатньої
чіткої, науково обгрунтованої методики лінгвостилістичного аналізу газетної мови.
Питання зростаючої ролі медіа-текстів у сучасному інформаційному суспільстві і ,
зокрема аналіз мовних засобів емоційно-експресивних стилістичних можливостей заголовків як актуалізаторів текстової інформації у газетно-інформаційному стилі, що опинилися за рамками інтересів лінгвістики і все ще випадають з поля зору дослідників
мови ЗМІ, потребують багатоаспектного і комплексного висвітлення лінгвістами.
Природно, що « ЗМІ структурують навколишню дійсність, а тому зумовлюють наші
уявлення про неї» [1, с. 59], таким чином, як слушно зауважує О.Д. Пономарів, «перед
публіцистом завжди стоїть потреба пошуку оптимальних засобів впливу» [2, с.13]. Отже,
мова газети, реалізуючи функції повідомлення і впливу, формує політичне мислення,
громадську позицію, відображує не тільки мовленнєву ситуацію взагалі, а й впливає на
структуру самої мовної системи.
У пропонованій статті поставлено за мету проаналізувати мовні засоби заголовків,
завдяки яким у мові мас-медіа вони досягають емоційності, оцінності, експресивності,
виконують ілокутивну та перлокутивну функції.
Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: по-перше, вилучити з фактичного матеріалу мови ЗМІ приклади заголовків з яскравими мовно-зображувальними
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засобами, що репрезентують влучність назви повідомлення, емоційно-експресивно увиразнюють вираження думки; по-друге, дослідити, яких перетворень у мовленнєвій практиці ЗМІ набувають заголовки із фразеологічними та афористичними засобами. Безпосереднім об ‘єктом нашого дослідження є мовний матеріал газетних назв, який є способом
створення ілокутивної та перлокутивної функцій заголовків мас-медійних текстів .
Предметом нашого дослідження є мова українського газетного видання «Літературна
Україна» за 2004 – 2008 роки.
Спостереження над мовним оформленням заголовків як скомпресованого нерозкритого
змісту тексту дають підставу вважати ці конструкції експлікаторами певного наміру, мети
адресанта. Вони як актуалізатори текстової інформації є досягненням журналістом максимуму комунікативного ефекту при мінімальній витраті мовних засобів і мають здатність імпліцитно або експліцитно виражати «основний задум, ідею, концепт творця » [3, с.133 ].
На фактичному матеріалі газетного видання «Літературна Україна» розглянемо, за
допомогою яких мовних засобів утворюються заголовки, здатні привертати увагу читача
своїм лексико-семантичним та конотативним оформленням, експресивністю, стилістичними функціями. Так, номінації сучасних медіа-текстів можна класифікувати за такими
ознаками: за структурою – на розгорнуті та лаконічні, за видом трансформації фразеологічних та афористичних складових – на заголовки з вертикальною та горизонтальною
трансформацією, за конотативністю – на позитивно-оцінні та негативно-оцінні.
У сфері мас-медійного дискурсу існує безліч способів формування розгорнутих заголовків, а саме назв, створених з найрізноманітніших типів синтаксичних побудов (
конструкцій з інверсованим розташуванням членів поширеного речення, синтаксичних
одиниць з різними видами ускладнення, різних типів складних синтаксичних конструкцій), які за специфікою лексичних складових оцінюються як позитивно-оцінні.
Продуктивними в газетній тканині є і лаконічні заголовки з різнотипними односкладними реченнями, конструкціями з «уламковими» та «парцельованими» синтаксичними
побудовами, одиницями з другорядних членів речення. Ілюстрацією останніх можуть
виступати такі газетні назви, як: «На майдані», «Перед висотою» (14.05. 2007), «На цаповому весіллі» (5.04. 2007), «Без гриму і декору» (11.01. 2007).
Значно з більшим емоційним забарвленням виступають заголовки, у склад яких входять неповні або еліптичні речення типу: «А він – про гарбузи» (17.05. 2007), «Великому
поету – велику шану», «Святе письмо – українською» (15.02. 2007), «Над Києвом – дзвони» ( 15.09.2005), «Світоч України – з нами». Виразними прикладами стають газетні
назви, створені різними типами односкладних речень з елементами спонукальної, запитальної та розмовної інтонації ( заклик, запитання, звернення до читачів). Наприклад:
«Будьмо!» (31.05. 2007), «Еліта чи аристократія?» ( 22.07.2007), «Чия правда і чия
кривда…», (8.12.2005), «Годі спекулювати! » ( 30.08. 2007 ), «Доки?», «Що це за край –
Осетія?» (12..06. 2007).
Для створення образності у заголовках широко використовують епітети, порівняння,
вислови фольклорного, усно-побутового та книжково-літературного походження типу:
«Його «зоряні сонети»» (19.07. 2007 ), «… кайдани порвіте!» ( 22.05. 2007), «Нічого
святого за душею» (12.04. 2007), «В сім’ї вольній, новій...» ( 21.12. 2006) , «Та король же
голий!» (23.08. 2007), «Чуби тріщать…» (21.12. 2006).
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У мові сучасних газетних текстів для актуалізації окремих деталей, для конкретизації змісту базової частини вислову вживаються назви, умовно схожі за побудовою на
парцельовані конструкції, тобто у заголовку структурно представлено розчленування цілісної змістово-синтаксичної структури на інтонаційно та пунктуаційно ізольовані комунікативні частини. Таким чином, прикладом змістопідсилювальної функції у заголовках
виступають побудови типу : «… і краплину національної гордості?» ( 17.01.2007.), «…
чую, синку!» (28.12. 2006), «… у моєму світанковому краю» ( 21.12.2006.), «… а чи я самозванка?» ( 21.12.06.). Вживання такого прийому можна вважати стилістичною трансформацією синтаксичної структури, де стилістичний акцент зосереджено саме на репрезентованому відрізку із змістовно необхідними елементами та зумовлено авторським
бажанням деталізувати відрізок цілісного тексту, збільшити семантичну вагу названих
членів речення, загострити на цьому увагу читача.
З аналогічною стилістичною функцією виступають назви із незакінченими висловленнями, змістова незавершеність яких спонукає читача до пошуку опущеної «ланки» в
змісті тексту. Наприклад: «Не лише генерали…» (12.10.2006), «Хто має очі, побачить…»
(7.12.2006), «Хто минуле забуде…» ( 4.08. 2005).
Поширеним у заголовках виступає засіб навмисного дублювання складових заголовку, формального або смислового типу: «Сьогодні про сьогодні» (30.11.2006.), «Спогад
про … спогади» ( 21.12.2006), «Борімося – поборемо» ( 19.04. 2007), «Боліти болем слова
нашого» (26.10.2006.), «Непереможника тиха перемога» (28.09.2006). Додамо, що використання такого вияву мовної надмірності у лінгвістиці не є помилкою і не розглядається
як стилістичний прийом, проте вживання таких конструкцій на рівні заголовків призводить до створення експресивності.
Засобом формування конотативних значень, крім лексичного слововживання, у мові
газетних видань виступає модифікаційний словотвір, авторські новотвори, які стають
знаряддям впливу на адресата та засобом створення оцінної спрямованості повідомлення, де значення твірних основ доповнюються новими відтінками експресивно-оцінного
плану. Наприклад: «Патологія україножерства» (30.11.06), «Дідопад» ( 29.12.2005), «Мазепіана «київської старини» (20.04.2006), «Час лихочварів» (15.12.2005), «Чи не бажаєте
осократитись?» ( 21.07. 2005).
У заголовках різновидом оновлення їх виразових засобів та прийомом створення оцінного забарвлення можуть виступати розмовно-просторічні одиниці, елементи застарілої
лексики та лексичні росіянізми типу: «Камо грядеші, пані мас-медіа ?» ( 31.03.05), «Ще
про «хохлів» ( 23.09.2004), «Охламони!» ( 6.10.2005), «Нам таке «НАДА?» ( 10.05.2007),
«Рускіє» в сузір ї Великої Ведмедиці» ( 1.02. 2007.), «Коренная, ламповая і товаріщ Стволовой» (13. 11. 2008), «По-здешнему» говорить умію, та не хочу» ( 10. 11.05), призначення яких – впливати на атенційну функцію на адресата .
У заголовках серед мовних способів впливу на читача найпотужнішим виступає засіб переосмислення і семантико – синтаксичної трансформації усталених зворотів та
афористичних конструкцій. Саме фразеологічні заголовки привертають увагу читачів, наближують важкий для сприймання текст до аудиторії, поглиблюють зміст, надають додаткових відтінків висвітлюваній темі, закликають до спільності думок у сприйманні та розумінні
інформації.
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Враховуючи такі основні їх ознаки, як смислова цілісність, експресивно-емоційний
характер, відтворюваність, стійкість граматичної структури і лексичної семантики, під
трансформацією цих одиниць розуміється видова та семантична зміна афористики або
фразеологічної одиниці з певною стилістичною настановою. У лінгвістиці трансформації
розподіляються на горизонтальні, що не знижують кількості елементів у висловленні, та
вертикальні, що збільшують або зменшують їх. В мові ЗМІ для створення заголовків останні виступають одним із шляхів стилістичного збагачення образних ресурсів мови газети.
Так, прикладом вертикальної трансформації із структурною і семантичною модифікацією цих висловів у заголовках можна вважати порушення лексико-граматичної цілісності фразеологічної та афористичної одиниці через поширення її компонентного складу: «Важко
бути білою вороною» ( 8.08.2005), «Не перегнути б законодавчу палицю » (10.08. 2006) , «Вчитися ніколи не пізно, проте краще – своєчасно» (28.12.06), «Друковане слово податківця – не
горобець» (13.04.06),
Не менше емоційне навантаження несуть заголовки, утворені поєднанням елементів традиційного афористичного вислову чи фразеологізму та вільного словосполучення. Наведемо
факти: «Горе з розуму, коли немає душі» (19.07. 07), «Званий аукціонер не ліпший за татарина»(19.10.06), «Прямо підеш – гривню загубиш...» (26.09.06); «Лежачого не б’ють, а
добивають» (13.04.06), «Бачить око, та щось із зубом» (30.11.06), «Сім разів відміряй, щоб
один раз придбати» (13.04.06), «Хоч коні й не винні, природа потерпає» (30.11.06). Вживання
наведених назв, замість природних фразеологічних та афористичних номінацій, милозвучніших і зрозуміліших читачеві, набуває яскравішого стилістичного забарвлення.
Слід розглянути і такий спосіб перетворення фразеологічної одиниці, як модернізація,
тобто часткове її перетворення або лексична заміна компонентів словами вільного вжитку
типу: «Лиш Нептуну відомо» (21.12.06), «Звідки роги ростуть …» (13.04.06), «Невже
фріц поплутав?» (22.05.08), «Не бронзою єдиною» (8.03. 2007), «Сіячі вічного і злого»
(15.03. 2007).
Для надання заголовкам особливої мовної вишуканості деякі автори використовують
такі способи образотворення, як авторська змістова інтерпретація, де засобом створення
емоційності стають введення поодиноких елементів з фразеологічних та афористичних
одиниць у структуру вільного словосполучення та застосування нових і зовсім несподіваних елементів у складі образних висловів, наприклад: «Бліда поганка в театральній обгортці» (18.01. 2007.), «Відгодований «Васька» на українському телебаченні»
(25.05.05), «Катить каменюку Сизіф» ( 28.12.2005), «Коли кують коня, жаба і собі ногу
підставляє» (21.07. 2007), «Кава з перцем» – і з сюрпризом» (11. 01.2007). Функціональне призначення таких трансформованих виразів – своєю формою та лексичним наповненням максимально акцентувати увагу читача.
Як засіб врівноваження логізації викладу та публіцистичної образності автори повідомлень використовують нетрансформовані афористичні та фразеологічні одиниці, що у лінгвістиці є різновидом горизонтальної трансформації сталих сполук без кількісної та змістової
зміни складових. Ілюстрацією виступають такі назви: « Якщо гора не йде до Магомета…»
( 22.02.08), «Чув дзвін, та не знає, де він» (20. 12.08), «Риба гниє з голови» ( 17.02.05), «Через
терни до зірок» (10.01.08), «Ловися, рибко, велика й мала» ( 6.02.03), «Не кажи «Гоп»…»
(29.09.05) та ін.
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Як бачимо, зібраний матеріал фіксує чисельні приклади заголовків, через які імпліцитно //
експліцитно визначається ставлення автора до внутрішньої і мовної політики країни, механізмів управління державою, нездорового стану сучасного українського суспільства, непевності
його економічної системи.
Широке залучення в ужиток сучасної періодики різноманітних конструкцій у ролі заголовків пояснюється, по-перше, призначенням публіцистичного стилю, підстилем якого є ЗМІ, – активно впливати на читача, переконувати, пропагувати, спонукати; по-друге,
його основними ознаками- спрямованістю на новизну, актуалізацію сучасності, динамічністю, політичною, суспільною і морально-етичною оцінкою того, про що пишеться, і,
по-третє, намаганням авторів лаконічними засобами досягти максимально точно висловленої думки, її виразовості, прагненням оновити і збагатити образні ресурси мови газет.
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В сообщении представлена попытка ответить на вопрос «Интернет является пространством культуры или антикультуры?». Автор склонен считать интернет новой
речевой средой, формирующей специфическую культуру виртуального дискурса.
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The report represents an attempt to answer the question «Is the Internet a space of culture
or anti-culture?» The author is inclined to consider the Internet as a new speech media forming
a specific culture of virtual discourse.
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Для пользователей компьютеров, имеющих доступ в интернет, глобальная компьютерная сеть становится новым пространством повседневной реальности. Помимо тезаурусной (резервуар для накопления и хранения информации), когнитивной (инструмент приобретения знаний), коммуникативной (установление и поддержание контакта),
эстетической (средство развлечения и среда реализации художественно-творческого потенциала), интернет выполняет и культурообразующую функцию, является средством
формирования новой глобальной культуры и ее отдельных субкультур.
Интернет оценивают двойственно. С одной стороны, через метафоры вселенная, всемирное царство, дворец информации, по которому путешествуют. С другой – через
метафоры паутина, свалка и даже помойка, где «сетеголовые» бродят, ползают, лазают, сидят. Есть мнение, что интернет – это средство, вызывающее привыкание; система, часто дающая сбой; место скопления бесполезной информации, иллюзии и обмана,
нарушения авторских прав [1] ; пространство, где носители языка, в том числе дети и
подростки, сталкиваются с фактами «порчи языка» [2: 393].
Интернет как обсценное (непристойное), как проявление антикультуры воспринимается ввиду довольно многих его особенностей. Среди них прежде всего – флейм, или ругань. Близко к флейму и активное использование слов-терминов, обыгранных с использованием русской сниженной лексики. Снижают культурную ценность интернет-текстов
многочисленные жаргонизмы, и огромное количество иностранных заимствований, в
основном англицизмов, и не просто толерантное, а предельно свободное отношение к
нормам орфографическим, пунктуационным, речевым. Некоторые исследователи интернета отмечают факт сближения IRC-письменности с примитивной письменностью древних цивилизаций и оценивают его как проявление «сильных регрессивных тенденций»,
то есть возврата на предыдущую ступень развития. В качестве доказательства приводится использование пиктографического письма (или эмограмм, эмотиконов, смайликов – стилизованного изображения мимики человека, передающего эмоции участников
интернет-коммуникации), а также употребление акронимов (своеобразных символьных
сокращений целых фраз и предложений). Если оценивать саму речь в интернете, а не
только форму ее записи, то следует отметить ее краткость, разорванность высказываний,
отсутствие четких структурированных диалогов. В результате такая речь производит
впечатление своеобразной словесной окрошки.
И все же мы склонны считать, что интернет – это культурообразующее пространство.
Другое дело, что интернет-культура особая. Ее называют «сырой» и в доказательство
приводят то, что киберкультура пока еще почти вся неофициальная, государством серьезно не регламентируемая, а потому имеющая много свобод и привилегий. Интернет и создавался как открытое публичное пространство, где все и всё на виду, где происходит интенсивное общение, как своеобразный регулятор мышления и поведения приобщенных
к киберкультуре. Человек, выпавший из этой среды, чувствует себя дискомфортно.
Особый драматизм можно наблюдать в деятельности отдельных чатов, таких как, например, «Активные миры». Подростки, нарушившие табу и отстраненные от участия в
«тусовке», буквально умоляют модератора возвратить их в сообщество. Такие состояния личности порождают проблему интернет-зависимости. Однако практически во всех
исследованиях, посвященных этой теме, говорится о преувеличенной настороженности
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общества по поводу интернет-аддикции (зависимости), а также о том, что феномен зависимости от интернета – это не более чем стадия освоения информационных технологий.
«Зацикливание» на первой стадии (стадии «очарования») выражается у новичка в поведенческих реакциях, которые могут быть восприняты действительно как психологическая зависимость. Естественное избавление от возможной зависимости знаменует переход на стадию «разочарования», за которой следует стадия «сбалансированности» [3].
Показательно, что интернет оценивается его пользователями в большей степени положительно, как некое идеальное пространство, как мир, в котором есть все и все возможно (ср. некоторые анекдоты и афористичные высказывания: Решение всех жизненных
проблем есть в Интернете, надо только хорошо уметь их искать; Как экран ты ни
крути, весь Интернет не пересмотришь; Ученые проводили эксперимент, насколько
быстро обученные обезьяны смогут перепечатать «Войну и мир». Через несколько дней
эксперимент провалился. Обезьяны вышли в Интернет и все скачали; Интернет – это,
знаете ли, не только порнография, но и электронные библиотеки!) [1: 91].
И даже «в пустопорожнем многочасовом трепе» в чатах также можно увидеть не только негативное. Несомненно, что чатовская субкультура есть самый мощный, массовый
и дерзкий вызов интернета инертной и обюрокраченной культуре реального мира. В
чате отклонение от нормы социального поведения, противопоставление себя норме есть
норма поведения. Чего стоит появление здесь «аффтарского языка», или «языка падонкафф», или «новографа» [4], представляющего собой результат языковой игры с буквами! Но участник чата через игру и творение себя и окружающих познает себя и других
значительно интенсивнее и с меньшими потерями, чем это могло быть в реальности. Неслучайно многие участники виртуальных коммуникаций отмечают, что опыт общения,
например, с противоположным полом оказался для них полезным в реальной жизни.
Вообще предрасположенность к игре в самом широком смысле, отходу от действительности и ее моделированию становится нормой речевого поведения в интернете. Возможно, в нестабильном современном мире игра воспринимается как момент устойчивости,
привычного порядка, когда человек чувствует себя защищенным, как в детстве. К тому же,
общение в сети – это, может быть, неосознанное продолжение традиций шутовства, площадного празднества карнавального типа, скоморошества, это эпатаж, цель которого – удивить, поразить, привлечь внимание. Во всяком случае карнавальный стиль интернета вполне
вписывается в культурный контекст времени – времени постмодернизма, когда пафосность
сменилась тотальной иронией, а языковая игра так востребована, что «текст воспринимается
просто как ребус, который нужно не столько читать, сколько разгадывать» [5: 53].
Интернет изобилует примерами эпатажного коммуникативного стиля иронизирующей личности. Приведем некоторые из них: Привет всем техникам и электрикам (если
таковые имеются). Да прибудет с нами позитив! (в данном случае эпатаж строится
на нарочитом использовании на фоне разговорной лексики возвышенных книжных
слов); Половину времени я сплю, половину – дремлю. Спать и дремать одновременно –
напрасный труд... Никаким спортом я не занимаюсь – я упражняюсь только в отдыхе
и сне... Я сегодня заспался и теперь опаздываю к своему дневному сну (здесь эпатаж
основан на парадоксальных высказываниях); Смотришь в зеркало, а там урод какой-то
пялица на тя, так это ваще х..йня, люди разные и вкусы разные... Мне вот например
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пох..й на внешность чека... Такова жЫзнь... Не сразу можно найти вторую половинку...
дальшэ будет лучшэ... (подобная эпатажность явно агрессивная, основанная на употреблении нецензурной лексики, а также на вызывающей антиорфографии). К подобным
эпатажным уловкам можно относиться по-разному, однако так или иначе трудно поспорить с тем, что они весьма ярко подчеркивают индивидуальность, нестандартность говорящего, через них он пытается выйти за пределы ограничивающих его догм и речевых
стереотипов.
Еще одним ярким свойством языка интернета является его нелинейность, многомерность, «картинность», «экранность» [6]. Связывая живую разговорную стихию с так
называемой экранной культурой изображения, к которой мы все заметнее переходим от
культуры книжной, В.Г. Костомаров пишет: «...нынешний мир вообще становится все
«менее лингвистичным», возвращаясь, разумеется, на новой основе к более естественному «миру рисунка». Виртуальный мир «голубого нигде», открытый техникой фиксации, хранения и воспроизведения изображения, звучания, движения, цвета, устранил
неизбежность облачения информации в языковую форму. Люди все чаще обращаются
к изобразительным приемам оформления информации, все охотнее пользуются символикой или иероглификой, приобретающей международный характер» [7: 213-214].
Примеров забытой первобытной, но теперь возрождающейся в техническом перевооружении изобразительной коммуникативной ментальности множество. Приведем только
некоторые из них: «Ари100крат», «100лица», «УДАЧНАЯ распродажа», «кRUтой» (из
рекламных текстов); «Пора обLADAть» (призыв купить автомобиль «Жигули»); «7Я»,
«СемьЯ» (название сети магазинов); «Superman4ik» (имя, ник).
Пользователи интернета часто прибегают и к другим графическим, неязыковым
средствам общения, таким как пунктуационные знаки (например, многократное использование восклицательного или вопросительного знаков), знаки математических
и логических операций, пробелы, использование заглавных букв и т.д. Вот некоторые
характерные примеры использования в интернет-среде графических единиц, усиливающих «изобразительное начало» интернет-коммуникации: Люююююдииии! Урррррррааааааа!!! Ничего не было! Я сам придумал ее от начала и до конца!!! От ее согласия или
несогласия ничего измениться не может – все было и осталось во мне! Урррррраааа!!;
Добрый))); Всем по улыбке)));Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; Эта последняя минька,
она ведь ДОБРАЯ!; К-Р-А-С-О-Т-К-А, АнтрАктЪ, ОКСанка, САМАпоСЕБЕнишна (имена – ники). Такие средства усиливают графическую «картинность», изобразительность
интернет-текста, явно разнообразят его линейную монотонность.
Некоторые считают, что свойства языка интернета свидетельствуют о тенденции
к его упрощению. Нам кажется, что правильнее было бы говорить об упрощении одних речевых средств, способов, явлений и усложнении других. Например, в интернете
явно усложняется структура текста, который эволюционирует в гипертекст – бесконечное множество текстов нелинейного характера, так называемую свободную ссылочную
среду, основанную на принципе ступенчатого развертывания текста. И даже замену в
интернет-пространстве традиционных проблемных полилогов «пустопорожними» чатами или замещение развернутых описаний эмоций простецкими смайликами вряд ли
безоговорочно можно признать фактами упрощения языка под влиянием страсти к мо270

дернизации, поскольку прагматический, воздействующий «заряд» таких преобразований
весьма ощутим.
Таким образом, с одной стороны, открытость, свобода, нелинейность, многоканальность
(текст-графика-звук) природы интернета как новой речевой среды дают языку возможность
становиться все более настоящим, живым, не подчиненным выработанным за долгий период
книжности всевозможным правилам и ограничениям. С другой – анонимность, вседозволенность интернет-среды приводит к крайним формам безответственного отношения к языку со
стороны его пользователей, к размыванию норм литературного языка.
Язык интернета, в том числе язык рунета, находится в стадии формирования. И
то, что среди его пользователей есть люди, заинтересованные в его «нормальности»
(показательны в этом отношении те бурные обсуждения судьбы русского языка, которые
всегда можно найти на русскоязычных сайтах!), формирующие своеобразный лингвоэтический кодекс рунета (сетикет), позволяет надеяться, что новоиспеченный язык виртуальной реальности не станет проявлением агрессивной и опасной антикультуры, что
новая сфера языкового употребления с течением времени сама себя оптимизирует.
Добавим, что интернет – пространство культуры еще и потому, что является местом
межкультурного общения. Особенности русского мировосприятия находят отражение
в специфике коммуникативного поведения пользователей рунета как русскоязычного
сектора интернета. По словам А.Е.Войскунского, рунет стал своего рода инструментом
экспансии русского языка и русской культуры в другие мировые культуры, а также в
«своеобразную лабораторию испытаний над естественным языком, где язык растягивают, сжимают, перемешивают, разбавляют и проделывают над ним множество операций.
Способствуют ли они позитивному развитию языкового употребления либо его деградации? На обывательский взгляд – скорее, второе. Думается, что, скорее, первое» [8]. Мы
так же оцениваем развитие языка интернета и считаем, что всемирная компьютерная
сеть перестала быть просто системой хранения и передачи сверхбольших объемов информации, а стала новым слоем культуры – культуры виртуального дискурса, для которого характерно размывание границ между диалогом и монологом, устной и письменной
формами речи, происходит смешение вербального и небербального кодов, русского и
английского языков, наблюдается демонстративное нарушение норм кодифицированного русского языка, очевидны акцент на фатической, экспрессивной стороне общения и
установка на языковую игру. Однако говорить о языке и культуре интернета без дифференциации его на типы дискурса (досуговый, образовательный, профессиональный и
т.д.) можно лишь с большой долей условности, в целом противопоставляя многоликий
виртуальный дискурс такому же многоликому дискурсу реальному.
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И АКИРА КУРОСАВА – ДИАЛОГ КУЛЬТУР?
Настоящая статья посвящена сопоставительному анализу текста романа Ф.М. Достоевского «Идиот» и его экранизации 1951 года (реж. Акира Куросава). Данное исследование направлено на выявление специфики творчества Достоевского и Куросавы, а также
особенностей, характерных вообще для русской и японской культур. «Двойное» переложение – на иностранный язык и на систему координат другого вида искусства – приводит к их
актуализации. Текст романа, становясь объектом иноязычной интерпретации, трансформируется и провоцирует возникновение дополнительных смыслов, важных для понимания
картины мира носителей другой культуры.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог культур Достоевский, Куросава, «Идиот», интерпретация текста.
The article deals with the comparative analysis of Dostoevsky’s novel «The Idiot» and its
Japanese screen version (1951, ed. Akira Kurosawa). The research is aimed at the revelation
of the individual features of these two artists and the main features of Russian and Japanese
cultures. The «double» exposition – to another foreign language and to another art system of
coordinates – leads to its actualization. Becoming an object of foreign language interpretation
the text of the novel is being transformed and provokes the emergence of additional meanings
which are important for understanding another culture’s bearer perception of the world.
Key words: intercultural communication, the dialogue of cultures, Dostoevsky, Kurosawa,
«The Idiot», the text interpretation.
Экранизация романа Ф.М. Достоевского «Идиот», созданная японским режиссером Акирой Куросавой в 1951 году, считается одной из лучших постановок этого произведения. Она является примером особого, дистантного, межкультурного взаимодействия, осложненного «двойным» переводом: не только на язык другой страны, но и
на систему координат иного вида искусства. «Русскость», которой пропитан текст романа, «сопротивляется» освоению культурой такой самобытной страны, как Япония.
Сопоставительный анализ данных произведений поможет выявить заключенные в них
различия, обусловленные национальным характером.
Заметим, что Акира Куросава, который является не только режиссером, но и одним из
сценаристов данного фильма, стремится к максимально точному воспроизведению текста
оригинала. Сам он не раз говорил о своем трепетном отношении к русской литературе
и в частности – к творчеству Достоевского, подчеркивая свою близость «духу» и образу
мыслей писателя. Психологизм японского режиссера действительно имеет немало «точек
общих» с «реализмом в высшем смысле». По-видимому, именно это и является одним из
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факторов, позволивших справиться с сопротивляющимся визуальному воспроизведению
словесным материалом.
Еще одной причиной успеха фильма стало обращение режиссера к западным кинематографическим традициям. Создавая своего «Идиота», Куросава стремится освободиться
от характерного для его ранних работ национального элемента. Режиссер отказывается
от свойственной японскому кинематографу медитативности и внешней невыраженности
конфликта – черт, берущих начало в традициях японского театра, где тщательным образом прорабатываются мизансцены, а декорации не сменяются на протяжении едва ли не
всего спектакля. С. Филиппов в книге «Киноязык и история» отмечает, что Куросава «по
духу и кинематографической манере самый европейский из всех японских режиссеров
своего времени» [1: 64].
Примеров точного отражения особенностей художественного мира Достоевского в
рассматриваемой экранизации немало. Так, Куросава делает особый акцент на холоде
и метели. Даже в тех эпизодах, когда действие разворачивается в помещении, зритель
видит идущий за окном снег. Примечательно, что и Достоевский описывает одежду появившегося в России Мышкина именно в связи с русским холодом: герой «принужден
был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к
которой, очевидно, был не приготовлен» [2: 6].
Интересно, что Куросава сохраняет шелковый платок на шее Рогожина – крайне
значимый, по мнению современных исследователей творчества Достоевского, символ
[3]. Даже в тех случаях, когда японский режиссер вносит в картину дополнения, они имеют особую тональность, которая позволяет им гармонично вписаться в мир, созданный
по законам Достоевского. Например, такая деталь, как нож, обрастает в экранизации
дополнительными коннотациями. Купленный Рогожиным, он возникает вновь, когда
Мышкин ходит в бреду по городу и в раздумье останавливается перед витриной магазина. Внимание героя привлекает огромное количество выставленных на продажу ножей.
Куросава создает мир с обостренной выразительностью предметного начала, и здесь его
манера близка приемам, которые использует в словесном произведении Достоевский.
Другой находкой режиссера является скрип двери, возникающий в самые эмоционально
напряженные моменты – во время сцен, разворачивающихся в доме Рогожина, и во время
трагической «сцены четырех». Заслуживает внимания портрет Настасьи Филипповны, символика появления которого очень тонко почувствована и передана в киноверсии. Куросава
использует кадр-эпизод, построенный на основе глубинной композиции. В центре кадра
располагается сам портрет (в витрине фотоателье), а с обеих сторон, спиной к объективу,
стоят Мышкин и Рогожин, а зритель имеет возможность видеть отражение их лиц в стекле.
Перед нами два человека, у каждого из которых своя боль и особое отношение к одной и
той же женщине. Далее этот кадр повторится (после вопроса Настасьи Филипповны о том,
счастлив ли Мышкин), но с той разницей, что место портрета займет сама героиня, на тот
момент еще живая. Подобная мизансцена по приему кольцевой композиции возникнет и в
конце фильма – во время известной «сцены четырех». Теперь уже Мышкин окажется стоящим лицом к объективу, а женщины, между которыми он выбирает, – спиной.
Острое внимание Достоевского к мимике персонажей Куросава воплощает в обилии
крупных планов, характеризующихся динамикой и длительностью. Режиссер концентри274

рует внимание на любовной линии сюжета и выстраивает композицию в соответствии с
ней: первая часть, смысловым центром которой являются отношения Мышкин–Настасья
Филипповна–Ганя, имеет название «Любовь и страдание», а вторая, посвященная взаимоотношениям героев, которым предстоит сойтись в финальной «сцене четырех», –
«Любовь и ненависть».
Куросава также акцентирует внимание на мотиве смертной казни, столь важном для Достоевского. В экранизации Мышкин на личном опыте переживает ощущения приговоренного к смерти и рассказывает об этом другим: «Это потрясение свело меня с ума» [цит. из
фильма]1. В данном случае речь идет о расстреле – вольность, допущенная режиссером для
создания соответствующего перенесенному в XX век действию колорита, – и после помилования герой проводит несколько лет не в Швейцарии, а в американском военном госпитале.
В то же время, наряду с отмеченными соответствиями, в экранизации наблюдается немало представляющих интерес изменений и неточностей. Причина заключается, в первую
очередь, в различиях, обусловленных культурной и языковой принадлежностью авторов и
в индивидуальных чертах их творчества, а также в принципиальной невозможности отождествить произведение визуального искусства с произведением искусства словесного.
В данном случае представляется важным отметить особую роль драматургического
элемента в эпических произведениях Достоевского. Напомним, что Вяч. Иванов говорил
о жанре «романа-трагедии» применительно к художественному миру писателя [4: 288].
Известны также радикальные суждения В. Набокова о Достоевском: «Казалось, самой
судьбой ему было уготовано стать величайшим русским драматургом, но он не нашел своего пути и стал романистом» [5: 183]. Здесь мы сталкивается с определенным парадоксом.
С одной стороны, драматическое слово – по природе своей «звучащее», экспрессивное,
действенное – открыто для сценического воплощения и способствует успеху той или иной
постановки. С другой стороны, именно вследствие отмеченного сценизма эпос Достоевского «сопротивляется» освоению кинематографом, особенно кинематографом японским
с его тягой к «длинным» неподвижным планам-эпизодам и стремлением к созерцательности кадров, глубинным композициям и замедленности действия.
Итак, определяющими для экранизации факторами явились: стремление режиссера
создать фильм, близкий стандартам мирового кино, его личная увлеченность Достоевским, а также умение нивелировать грань, разделяющую слово и изображение2. С. Филиппов отмечает эту способность как одну из основных характеристик японского кино,
приводя в качестве примера иероглифическую письменность, «каждый знак в которой
почти настолько же является картинкой, насколько словом», и называет это «соединением повествовательного и изобразительного пластов фильма в едином смысловом поле»
[6: 62–64]. Умение сохранить любование кадром в соотнесении с динамикой действия –
то, что принесло успех японской кинокартине.
Рассмотрим примеры отличий между текстом оригинала и экранизацией. В первую очередь, следует отметить монологизм, свойственный кинокартине. Здесь нет неоднозначности
Приводя цитаты из фильма, мы отдаем себе отчет в том, что данный текст является переводным, т.е.
вторичным. Скорее всего, мы имеем дело даже с переводом не с японского, а с английского языка.
2
Так, недостаточное умение добиться подобного эффекта стало одним из поводов для критики телеверсии романа «Идиот», снятой режиссером В. Бортко.
1
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и недосказанности, составляющих основу творческого метода Достоевского. Куросава
отказывается от множественности субъектных перспектив и от акцента на отсутствии
единственной истинной интерпретации происходящего, которые наблюдались, например, в получившей мировое признание картине «Расёмон», снятой годом ранее. Множественность точек зрения и тотальная субъективность восприятия заменяется в «Идиоте»
конкретикой и дидактической прямотой.
Так, во время своего вечера Настасья Филипповна говорит Мышкину: «Не буду вас
представлять, здесь нет достойных людей» [цит. из фильма]. Рогожин сравнивает князя
с ягненком (аналогию с «овцой» наблюдаем и в тексте оригинала) и говорит: «Осторожнее, в этом мире полно волков» [цит. из фильма]. Во время «сцены четырех» мотивы,
движущие героинями, предельно вскрыты. Аглая говорит, что надеялась на примирение
и дружбу, а Настасья Филипповна произносит: «Она – все то, о чем я мечтала. У нее
есть все, что я потеряла. Для меня она – воплощение идеала. Вот почему я писала ей. Я
хотела, чтобы мои мечты осуществились хотя бы через нее» [цит. из фильма]. Таким образом, в экранизации отсутствует центральный для характерологии Достоевского мотив
незавершенности человека.
Следует отметить, что Куросава предлагает свое прочтение образов некоторых персонажей. Например, режиссер вводит отказный жест, которого нет в тексте оригинала:
Настасья Филипповна замахивается на Мышкина после слов о ее целомудренности, но
в последний момент останавливается. В японской версии делается акцент на выходящей
из границ гордыне и красоте героини, но в связи с этим редуцируется мотив надрыва.
Иное, более сложное в сравнении с текстом романа прочтение получает образ Тоцкого. В японской версии героем движет не опасение за свою репутацию, а страсть, желание
быть с Настасьей Филипповной и невозможность этого. Он во всеуслышание предлагает
жениться на ней, а далее мы видим его раскаявшимся и пристыженным.
Важный аспект, связывающий такое драматическое по форме искусство, каким является экранизация, с эпическим литературным произведением, составляет речь повествователя. Используя этот прием, Куросава обращается к комментариям двух типов – устному
закадровому и прямому, записанному с помощью иероглифов и рассчитанному на чтение.
Заметим, что подобные комментарии также являются способом навязывания зрителю
единственно выбранного взгляда на происходящее. Например: «Достоевский хотел изобразить по-настоящему хорошего человека, но, по иронии судьбы, в качестве своего героя
он выбрал идиота, хотя по-настоящему хороший человек часто другим кажется идиотом.
Это – трагическая история гибели простого, хорошего человека» [цит. из фильма].
Куросава вносит и другие изменения, связанные с условностями кино как вида искусства, в основе которого лежит визуальный ряд. Так, в связи с ограниченной временной
протяженностью фильма ему приходится отказываться от некоторых сюжетных линий,
эпизодов, персонажей, и выбор в данном случае является показательным. В частности, в
экранизации отсутствует сломанный колокольчик в доме Иволгиных, отсутствует эпизод
со словесным вывертом Аглаи («Я в торги не вступаю» [2: 71]), нет игры в пети-же. В
киноверсии редуцируется значимый для Достоевского хронотоп лестницы (покушение
на Мышкина происходит на безлюдной улице) и отсутствует эпизод сорванной свадьбы.
Куросава отказывается от таких персонажей, как Лебедев, Евгений Павлович и Ипполит,
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но раскрывает образ Коли: именно его разговору с Аглаей посвящен финальный эпизод
фильма.
Еще одно открытие Куросавы, связанное со спецификой кинематографа как вида
искусства, состоит в том, что режиссер подходит к кино как к «системе, способной
передавать психологически значимый смысл с помощью контрастов черного и белого
на экране» [6: 63]. Так, освещение сцены, развернувшейся во время вечера у Настасьи
Филипповны, основано на игре бликов, создаваемых горящим камином. В картине, снятой на черно-белую пленку, такой прием приобретает особую значимость.
Куросава раскрывает развитие отношений Мышкина и Аглаи с помощью череды сменяющих друг друга фрагментов. Данный прием позволяет усилить динамический эффект
и использовать при этом минимум экранного времени. В результате у зрителя возникает
ощущение стремительности и концентрированности действия. Отметим также такую значимую составляющую, как музыка. Режиссер обращается к произведениям композитора
Фумио Хаясаки, использует отрывок из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт», а также русские
народные мелодии. Все это усиливает напряжение и драматизм изображаемого.
Переходя к национально-культурной специфике рассматриваемых произведений,
подчеркнем, что для творчества Достоевского вообще имеет особое значение та совокупность мотивов, образов и смысловых оттенков, которая заключается в понятии русскость. В японской киноверсии многие «русские» образы утрачиваются, т.к. Куросава не
ставит перед собой задачу передать национальную специфику творчества русского писателя. Он переносит действие на остров Хоккайдо и наполняет картину обилием японских
реалий – от интерьера и пейзажей до одежды и имен героев: Кинжи Камеда (Мышкин),
Дэнкичи Акама (Рогожин), Оно (Епанчин), Сатоко (Лизавета Прокофьевна), Таэко Насу
(Настасья Филипповна), Мицуо Каяма (Ганя), Аяко (Аглая), Тогата (Тоцкий).
Вместо черного платка на плечах у Настасьи Филипповны плащ, Рогожин носит
шелковый халат с расписным воротником. Его мать не благословляет Мышкина, а поит
его чаем и угощает яствами с алтаря. Герои обмениваются не крестами, а талисманами
(религиозный мотив, столь значимый для Достоевского, в картине Куросавы редуцируется). Скандальный эпизод, произошедший в Павловском «воксале», трансформируется
в сцену японского Ледяного карнавала, Мышкин наследует ферму, а в конце фильма дарит Аглае красные (их цвету уделяется особое внимание) гвоздики.
Лизавета Прокофьевна говорит, что у ее дочери «глаза как два кинжала». Аглая
утверждает, что Ганя отрезал себе палец в доказательство любви к ней (у Достоевского – сжег палец на свечке). Любопытно, что Куросава опускает имеющуюся в тексте
романа метафору, основанную на японском образе харакири. Птицын говорит Тоцкому о
Настасье Филипповне: «это, как говорят, у японцев в этом роде бывает <…> обиженный
там будто бы идет к обидчику и говорит ему: «Ты меня обидел, за это я пришел распороть в твоих глазах свой живот», и с этими словами действительно распарывает в глазах
обидчика свой живот и чувствует, должно быть, чрезвычайное удовлетворение, точно и
в самом деле отмстил» [2: 148].
Нельзя не отметить и такие современные «вкрапления», как телефон и бриллиантовое кольцо, которое дарит Настасье Филипповне Рогожин (у Достоевского – серьги), а
вместе с ними – некоторые комические неточности, допущенные режиссером. Например,
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огромный мешок с вещами в руках у Мышкина, в то время как у Достоевского: «В руках
его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все
его дорожное достояние» [2: 6]. Кроме того, во время вечера у Настасьи Филипповны
снег, покрывший плечи вошедших с улицы членов компании Рогожина, не тает.
Среди основных специфически «русских» образов и мотивов, утраченных при рассматриваемом «двойном» переводе, выделяются такие значимые для Достоевского составляющие, как вера, православие и католицизм, атеизм и нигилизм и особым образом
восприимчивая ко всему этому русская душа с ее особой миссией и небывалой «русской
страстностью» [2: 452]. Мышкин с первого появления предстает перед нами и в отрыве,
и, одновременно, – в непрекращающейся связи с русской «почвой». Герой признается:
«Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется» [2: 19]. Настасья Филипповна, по словам Гани, «чрезвычайно русская женщина» [2: 104].
Среди реалий, встречающихся в тексте романа, можно выделить следующие: русская действительность, русское сердце, русские атеисты, русские иезуиты, русский
либерализм, русский купчик, русские ученые общества, русские «деловые люди», русский
купец, русские священники и др. Рогожин читает «Русскую историю» Соловьева, Аглая
декламирует «русское стихотворение» про «рыцаря бедного», герои вспоминают русские пословицы и т.п. Все отмеченные детали в фильме отсутствуют.
В заключение отметим, что, помимо редукции религиозного мотива, в экранизации
наблюдается качественное изменения мотива денег. Романтизированное ротшильдство, воплощенное в образе Гани, утрачено, а на первый план выходит материалистический образ
генерала Епанчина, из корыстных побуждений скрывающего факт о наследстве князя. В
результате герой приходит к раскаянию и произносит фразу, стилизованную в духе Достоевского: «Я абсолютно и полностью отвратительный человек» [цит. из фильма].
Вместе с тем Куросава стремится преодолеть специфику национального восприятия.
Он намеренно снижает дистанцию между говорящими во время диалогов и скандальных
сцен и отказывается от свойственной японскому искусству эстетической концепции,
основанной на особом отношении к расстоянию между предметами и людьми.
Куросава акцентирует внимание на страдании героев. Например, образ Мышкина в
фильме крайне многозначен, в нем смирение сочетается с юродским началом и усложняется мрачностью и молчанием. Герой – это человек, который посвящен в тяжелую тайну, и не
случайно самым распространенным его жестом становятся от внутренней боли сложенные
на груди руки. Вместе с тем в японской экранизации нет важной для Достоевского идеи
сострадания. Обращаясь к финальной сцене, произошедшей у тела Настасьи Филипповны,
режиссер отказывается от эпизода, в котором Мышкин гладит по голове обезумевшего Рогожина, но заменяет его видением жертвы, на облаке возносящейся в небеса.
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ПАРАФРАЗ ЭККЛЕЗИАСТА В ТВОРЧЕСТВЕ И.БЫКОВСКОГО
Мета статти – аналіз особливістеї поезіі польськоязічнего письменника Білорусі кінця
ХVIII століття Ігнатія Быковского. Об’єкт дослідження – парафраза Екклезіаста з поетичнеї збіркі «Селянськи думки», опублікованеї в 1799 року. Вперше в літеротурознавстві
робиться аналіз творчеї спадщини И.Быковского, що має актуальність на сучасним етапе.
Ключові слова: сентименталізм, парафраза, алюзія, стиль.
Целью статьи является идейно-художественный анализ особенностей поэзии
польскоязычного писателя Беларуси конца ХVIII века Игнатия Быковского. Объект исследования – парафраз Экклезиаста из сборника поэзии «Деревенские размышления»,
опубликованный в Вильно в 1799 году. Впервые в литературоведении делается анализ
творческого наследия И.Быковского, что является актуальным направлением литературоведческих исследований на современном этапе.
Ключевые слова: сентиментализм, парафраза, аллюзия, стиль.
The aim of the article is to reveal the ideological literary features in the poetry of Ignaty Bukovsky
who wrote in the Polish language at the end of the XVIII-th century. The object of the researching is
the paraphrase of the Book of Ecclesiastes, which was published in Vilnya in 1799. It was the first
time when an attempt of the ideological literary analysis in the poetry of I.Bukovski was made. It
contributed to the development of one of the main directions of the literature science.
Key words: sentimentalism, paraphrase, allusion, style.
Одной из основных черт литературного творчества польскоязычного писателя Беларуси эпохи Просвещения Игнатия Быковского было соединение тенденций ведущих
эстетических направлений ХVIII столетия – классицизма и сентиментализма. Мотивы
последнего широко представлены в сборнике поэзии И.Быковского «Rozmyslania
wieśniacze» (Вильно, 1799).
Сентиментализм ярко заявил о себе как направление европейской литературы и
искусства в рамках позднего Просвещения со второй половины ХVIII века. В отличие
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от классицистов сентименталистов не интересовала история и героическое прошлое:
их вдохновляли повседневные впечатления. В центре внимания сентименталистской
литературы находился обычный человек со своими переживаниями и заботами.
В развитии лирических жанров отмеченного периода значительное место занимала
тема тщетности земного бытия, усиливались пессимистические мотивы, звучала идея равенства всех перед смертью. Аналогичные темы и настроения встречаются в произведениях английского поэта, основателя «кладбищенской лирики» Эдварда Юнга, его последователя, автора мрачно-дидактической поэмы «Могила» (1743) шотландского поэта Роберта
Блэра и создателя «Элегии, написанной на деревенском кладбище» (1749) Томаса Грея.
И.Быковский как представитель литературы Беларуси конца ХVIII века находился под влиянием эстетики сентиментализма со всем перечислением выше названных тем и мотивов, о чём
свидетельствует авторская попытка создания парафраза Экклезиаста – одной из ветхозаветных
книг Библии, решающей проблему земного бытия с пессимистических позиций.
Создание стихотворных переводов библейских текстов является старой традицией в мировой литературе. Это связано с тем, что значительная часть Библии состоит из
поэтических разделов и целых стихотворных книг. Библия рассматривает вечные вопросы
бытия человека и Вселенной, что интересовало людей разных эпох, поэтому ещё во времена Античности греческие и латинские поэты создавали библейские парафразы, используя
гекзаметр и иные виды классического стихосложения для того, чтобы приблизить поэтику
Библии, созданной в контексте древней восточной культуры, к западной аудитории. В русской литературе библейские парафразы известны со времён С.Полоцкого.
Экклезиаст – одна из самых поздних частей Ветхого Завета. Большинство исследователей относят книгу к III веку до н.э. В оригинале она называется «Кохелет», что
переводится как «человек, говорящий в собрании, проповедник». Первый парафраз
Экклезиаста был создан в III веке Григорием Неокесарийским.
Книга вызывала удивление своей поэтической силой и глубоким пессимизмом, который
резко контрастировал с другими книгами Библии. Автор Экклезиаста принял главную идею
языческой метафизики о циклическом движении Вселенной, где правит закон вечного возвращения. В книге отражена жизненная мудрость, плоды размышлений, опыт человека,
который много видел и пережил, и над всем этим поставлена единая мысль: «всё суета».
По жанру Экклезиаст можно назвать философским размышлением, но без привычной
традиции изложения материала в философских экзерсисах (теза-антитеза-вывод). Структура текста определяется вращательным, винтообразным, на последующих уровнях всё
более обобщающим описанием мироздания.
Заметно созвучие Экклезиаста с произведениями стоиков и эпикурейцев, хотя это не
доказывает компиляцию, а скорее свидетельствует о параллелизме тематики и общего настроения. Аналогичные Экклезиасту мотивы пессимизма встречаются в текстах древнегреческого
поэта VI в. До н.э. Феогнида, древнегреческого драматурга V в. до н.э. Еврипида, поэтов «золотого века» римской литературы Овидия, Горация, персидского философа I-II в. н.э. Омара
Хайама и др. По-видимому, более обоснованы параллели с произведением египетской поэзии
«Диалог страдающего со своей душой», с эпопеей о Гильгамеше. Сближение текстов происходит вокруг очень древних тем, ставших общим достоянием восточной мудрости, продуманной
самим Экклезиастом, как об этом свидетельствует его ученик (Эккл., ч.ХII).
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Своеобразной интерпретацией Экклезиаста стала поэма И.Быковского «Суета сует –
всё суета», помещённая поэтом в сборник «Rozmyslania wieśniacze». И.Быковский создал
собственный парафраз Экклезиаста, тематически и тонально близкий к оригиналу. Жизнь
от молодости к старости, по мнению поэта, прошла под знаком тщетности, даже наука не
смогла стать жизненным ориентиром: «Alić przepaści iey nie zgłębione! / Zaliż przeniknął ktory
/ Wszystkie cuda natury? »і («Бездна нетронутых знаний! /Смог ли кто охватить / Природы
чудесные тайны?») [1: 17]. Такую интерпретацию приобрёл отрывок из Экклезиаста о тщетности человеческой мудрости и умножения печали от умножения знаний (Эккл.,ч.II).
Постепенно автор переходит к размышлениям о ценности власти, которая также не
может стать опорой и не несёт счастья человеку, о непостоянстве вкусов, невозможности
иметь вечное блаженство от еды и питья и т.д.
Социальный мотив, введённый И.Быковским согласно с ч.IV Экклезиаста, возникает
из резкого противопоставления богатства и бедности: «Duma zaś z iękow tych biednych
szydzi; / Bogacz w roskorzy cały / Nurzaiąc się zuchwały, / Gardzi nędznemi i ich się wstydzi»
(«Гордость со стонов несчастных смеётся, / Богатый в роскоши купаясь, / Наглец, бедных
стыдится и их презирает») [1: 19], при этом поэт ограничивается только констатацией
социальной несправедливости, не призывая к спокойному созерцанию в духе философских размышлений Кохелета. Тем не менее пессимистическая тональность синтезируется поэтом в ярком образном сравнении человека, который борется с трудностями земного бытия, с кораблём, гибнущим под напором волн у берега. Жизненный круг земного
пути человека получает новую проекцию: замкнутое в границах человеческого земного
существования движение переносится на другие (предыдущие и последующие) поколения. «Несчастья наших дедов / И нам познать придётся, / Потом и нашим детям / Хлопот
тех не минуть», – писал И.Быковский, повторяя центральный мотив Экклезиаста о заданности бытия («Что было, то и будет; И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего
нового под солнцем») [1: 20; 2: 885].
Далее поэт развивает одну из главных тем своего творчества – тему слепой игры
судьбы, которая не выбирает своих жертв: «Wszyscy do iedney lecą przepaści. / Cnotliwy
tymże legnie pociskiem, / zbrodzień, i winowayca / nie mniey Oyczyzny zdrayca, / Wszyscy są
losu podłym igrzyskiem» («Всё в бездну летит. / От пули падут невинный, / Преступник,
изменник Отчизне, / Всем правит, играя, судьба») [1: 21].
Неизбежность смерти для праведника и грешника, озвученная Кохелетом в ч.IX, приобретает в трактовке И.Быковского социальный подтекст: в качестве онтогонистической
пары образов поэт выбрал «доброго человека» и «поработителя»: «Jedenże równie Grob
w sobie kryie / Y dobre razem plemie / Y tego, co swą ziemię / Uciemiężaiąc, krew i łzy piie»
(«Одинаковый гроб укрывает / И добрых людей, и того, / Кто своих земляков угнетает,
/ Кроь и слёзы их пьёт») [1: 22]. Далее близко к тексту оригинала И.Быковский отмечает, что не стоит рассчитывать на память потомков: «Skoro ty lęgniesz w grobie, / Wnet
zapomną o tobie» («Как только ляжешь в гроб, / Тут же забудут о тебе») [1: 22].
Наконец, поэт задаётся вопросом, может ли быть смерть приятной, и сам пофилософски констатирует, что «Lew zdechły muchy żywey nie waży» («Дохлый лев не
перевесит муху живую») [1: 22]. Показательно, что в тексте Экклезиаста используется
образ живой собаки, противопоставленной мёртвому льву (Эккл., ч.IX). И.Быковский
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изменяет аллегорию, возможно, желая усилить читательское впечатление, расширив диапазон значимости животных.
Своего максимума пессимизм авторской позиции достигал в отказе от самой возможности рождения, при чём Кохелет отдавал преимущество над мёртвыми и живыми
тем, кто ещё не жил, потому что они ещё не познали земное зло, в то время как для
поэта Быковского отказ от рождения базируется на изменчивости земного счастья и
ежедневных хлопотах. Как видим, у Кохелета главенствует общефилософская трактовка
проблемы бытия человека, тогда как писатель Быковский на первый план выдвигает индивидуалистические стремления личности.
Просветителя И.Быковского интересовал философский вопрос о субстанции души и
вечности её существования. Поэт отмечал, что наука не в состоянии ответить на этот вопрос. Как и Кохелет, И.Быковский придерживался креоционистской идеи возникновения
живой и неживой природы. Проводя параллель между человеком и животным миром,
поэт противопоставлял животному инстинкту человеческий рационализм. По мнению
просветителя, разумное начало выделяет человека из животного мира, в остальном божьи создания похожи: «Równie się z nami rodzą / Y kłócą się i godzą, / Jeden też wszystkich
zgon równie czeka» («Одинаково с нами рождаются, / И мирятся, и спорят, / Похожий
конец всех ожидает») [1: 24].
Писатель был уверен, что материальные приобретения, сундуки, полные ценностей,
власть, красота только создают иллюзию счастья и вечности. Используя художественный
приём градации, И.Быковский с горечью констатирует: «Wszystko czas niszczy, psuie,
odmienia» («Время всё изменяет, портит, разрушает») [1: 25]. Жалоба поэта на близкую
старость звучит в антитезе «Krwi mey gorącość w lod się obróci, / A me ogniste oczy /
Chmura czarna otoczy» («Крови моей жар в лёд превратится, / Мои огненные очи чёрная
туча застелит») [1: 25]. Эмоциональность автора возрастает, поэт тщетно зовёт к возврату юность, «вздыхает и плачет». Такое обострённое восприятие действительности,
глубокие переживания, эмоциональное волнение становятся свидетельством влияния
сентиментализма на творческую манеру писателя.
Констатация скоротечности жизни приводит автора к мысли о рачительном использовании каждого момента бытия. Поэт словно забывает печальное настроение, когда
даёт читателю совет: «Użyi wesoło twoiey młodości! / Z serca zaś wyrzuć smutki, / Wszak
życia czas iest krótki, / Ni się troskliwie baday przyszłości» («Весело проводи свою юность!
/ Печаль из сердца скорей прогоняй, / Жизни миг такой короткий, / Ты о будущем не
рассуждай») [1: 26]. В финальной части текста в повествовательной манере автора усиливается дидактичность, поэт призывает во всём придерживаться меры, всегда помнить
о едином Создателе и руководствоваться данными им законами.
Центральная тема творчества писателя Быковского – тема нравственно-этического
поведения, добропорядочности в убеждениях и поступках – венчает поэму, становясь
заключительным аккордом парафраза Экклезиаста. Писатель призывает быть милосердными
и терпимыми к безнравственным поступкам других, потому что «mimo ostróżność, і ty
poblądzisz» («несмотря на предусмотрительность, и ты ошибиться можешь») [1: 28].
Кохелет понимал, что на пути к познанию Бога от человека требуется умение отличать
добро и зло, и только выбрав добро, человек способен сохранить свою сущность. Жизнь –
это испытание, которое начинается в момент рождения и заканчивается в час смерти, трак282

туемой не как конец или забвение, а как порог для открытия истины. Разумно оценивай
своё место в мире – таков принцип Кохелета, напоминающий Эпикура и Вольтера.
Отметим, что Франсуа Мари Аруэ (Вольтер) на мотив Экклезиаста создал стихотворную сюиту «Экклезиаст» [3]. Учитывая тот факт, что И.Быковский занимался переводом
произведений Вольтера на польский язык, писатель мог познакомиться с интерпретацией
мотивов Экклезиаста, созданной французским просветителем. Сравнительный анализ парафраза И.Быковского и лирического стихотворения Вольтера, навеянного Экклезиастом,
позволяет говорить о почти дословной близости некоторых фрагментов текста.
Парафраз Экклезиаста, созданный И.Быковским прежде всего отличается от оригинала стилем: автор использовал стихотворную форму, придал тексту эмоциональную
окрашенность вместо абстрагированного созерцания у Кохелета, создал оригинальные
образы для передачи смысла первоисточника. Осмысленные И.Быковским сентенции
Кохелета характеризуются большей лаконичностью, связью с реалиями времени, их
трактовка окрашена влиянием традиционных для сентиментализма мотивов одиночества, растерянности, пессимистического восприятия бытия.
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ВПЛИВ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО» НА ТВОРЧІСТЬ
ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО
В статье рассматривается проблема веяния «европейского» на украинскую литературу начала ХХ ст., в частности, влияние на творчество Валерьяна Пидмогильного.
Анализируются факторы, которые влияли непосредственно на формирование мировозрения и творчество писателя. Под понятием «европейское» понимаем влияние французской
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литературы, особенности психоаналитической концепции З. Фрейда, философии С.
Керкегора, Ф.Ницше и др.
Ключевае слова: «Ланка»-Марс, «европейское», характер, персонаж, сюжет,
мотивы поведения, объективный метод, психоанализ, нарциссизм, комплекс кастрации,
сублимация, экзистенциализм, мотив отчуждения, одиночества, бытия.
The article dwells on a problem of «European» influence on Ukrainian literature at the
beginning of ХХ century, in particular on works of Valerian Pidmogil’nyi.The factors which
influenced directly forming of outlook and creation of writer are analyzed. Under the conception
«European» we understand the influence of French literature, features of psychoanalysis
conception of Z. Freud, philosophy of C. Kerkegor, F.Nicshe and others.
Key-words: «Lanka»-Mars, «European», character, character, subject, reasons of conduct,
objective method, psycho-analysis, narcissizm, complex of castration, sublimation, existentialism,
reason of alienation, loneliness, existence.
Початок минулого століття відзначений мистецькими пошуками нових ідейноестетичних критеріїв та нових шляхів їх реалізації. Література знаходилась на роздоріжжі між сталою народницькою традицією й модерністськими віяннями європейської
думки. На думку Р. Мовчан, «тодішній читач украй потребував європейської книжки
рідною мовою, не кажучи вже про самих письменників, що інтенсивно намагалися віднайти нові шляхи для розвитку національної літератури» [1: 12].
Метою пропонованої статті є інтерпретація творчості В. Підмогильного в контексті
модерністичного дискурсу української й світової літератури шляхом зосередження на
спільних з європейським модернізмом мотивах їхнього художнього мислення.
Слід відзначити, що творчість В.Підмогильного переважно мала «скупий» поаспектний характер дослідженості. Наприклад, зазначають чинники, що впливали на творчість
митця, але детально не аналізують їх. Тому актуальність зазначеної проблеми відзначається синкретичним характером аналізу складових, які сприяли формуванню світогляду
та яскраво впливали на творчість В.Підмогильного.
На формування світогляду та творчості В.Підмогильного впливали перш за все європейська література, зокрема французька (творчість Гі де Мопассана), психоаналіз
З.Фройда, філософія визначних попередників, фундаторів і теоретиків світоглядномистецької системи, екзистенціалізму. У пропонованій розвідці в поняття «європейське»
вкладаємо саме ці фактори.
Представники «Ланки»-Марсу разом з ВАПЛІТЕ й неокласиками виступили проти
засилля в мистецтві панівної ідеології, за виведення української літератури на світовий
рівень. На відомому київському літературному диспуті 24 травня 1925 року від імені
«Ланки» виступив Валер’ян Підмогильний, а підтримав його Б. Антоненко-Давидович.
Для членів літературного угруповання «Ланка»-Марс визначальними були: письменницька кваліфікація; розбудова національної культури; орієнтація на європейський рівень. Уже сама назва літературної організації «Ланка» засвідчила прагнення її представників поєднати у своїй творчості кращі здобутки минулого з модерними віяннями епохи.
Таким чином, можна помітити, що у творчій спадщині Валер’яна Підмогильного та інших (Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка, Є. Плужник, Б. Тенета, М. Галич) домінує
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прагнення до зображення індивіда в суперечливій суб’єктивно-об’єктивній парадигмі
психоаналітичної інтерпретації особистості в екзистенціальному вимірі.
Творчий розвиток В. Підмогильного живився головним чином з його постійної роботи з закордонними, переважно французькими, взірцями. Зв’язки Підмогильного з французькою літературою почалися з перших його письменницьких кроків (перекладав французькі романи «Батько Горіо» О. де Бальзака, «Коломба» П. Меріме, «Кандід» Вольтера,
«Таїс» А. Франса, «Сильна, мов смерть», «На воді», «Любий друг» Гі де Мопассана;
вільно володів розмовною французькою). Обсяги та якість перекладів В. Підмогильного
переконливо свідчать, що мову він знав добре і читав багато європейської літератури.
Паралелі між «Містом» В. Підмогильного та «Любим другом» Мопассана найкраще
можна простежити на рівні сюжету. Молодий чоловік з провінції прибуває до міста й
робить швидку кар’єру та здобуває низку перемог на особистому фронті. Обидва герої
романів – і Степан, і Жорж Дюруа – письменники, тільки перший белетрист, а другий
журналіст. Літературознавці М. Могилянський, Ф. Якубовський, А. Хуторян вважали,
що створений образ Степана Радченка повністю є копією Жоржа Дюруа в романі Мопассана. В ході аналізу дозволимо собі не погодитися з деякими характеристиками.
Степан Радченко перше своє оповідання пише «із заздрощів»: «Сторонні думки дедалі глибше проймали його, заступаючи йому твори і натовп. Він думав про самих письменників, про те, що вони виходять перед інших і інші їх слухають. ... Він заздрив їм і не
ховав від себе цього, бо теж хотів висунутись і бути обраним. Сміх і оплески, що були
нагородою тим щасливцям, мало його не ображали, і кожен новий з них, з’являючись
коло кафедри, ставив йому боляче питання, чому це не він. Бо він хотів бути кожним із
них, однаково – прозаїком чи поетом» [2: 62-63].
Жоржеві Дюруа пропонує зайнятися письменницькою діяльністю його давній знайомий Форестьє. Той був керівником політичного відділу «Французького життя». «А чого б
тобі не взятись до газетярства?»… «Та… бачиш… я ніколи нічого не писав» [3: 16]. Форестьє запросить Дюруа на вечерю, де познайомить його зі своїм патроном паном Вальтером, який запропонував йому в той день підготувати статтю: «Але кілька мальовничих
нарисів про Алжир дайте нам зразу ж. Розкажете свої спогади й зв’яжете їх з колонізаційними питаннями, як зараз… Перший нарис мені треба на завтра або на післязавтра,
поки ця справа обговорюється в парламенті, – щоб принадити публіку» [3: 34].
Перші письменницькі спроби обох побудовані на військовому досвіді. Дюруа публікує політично гостру статтю про власні спостереження у французькому колоніальному
Алжирі. Степанові Радченко спало на думку запропонувати увазі редколегії власне оповідання «Бритва». Він виступив із своїм твором перед аудиторією, за що отримав «перший лавр» [2: 92].
Таким чином, ми можемо побачити, що головні герої двох романів – письменні, але
ними керують різні мотиви. У Підмогильного герой жадає перш за все слави, тільки
згодом літературна творчість стане для Степана головною метою життя. Варто також зауважити, що, «захопившись письменництвом, Радченко зовсім не сподівався отримати
з цього якусь матеріальну вигоду» [2: 132]. Він робить усе, щоб набути вищої письменницької майстерності, особливо після того, як побачив свої твори надрукованими в
журналах. На відміну від Радченка, Дюруа береться за статтю із думками «покінчити з
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цим нужденним існуванням» [3: 43], «розпач узяв його від убозтва життя» [3: 43], «бажання висунутись панувало над усім» [3: 45].
Відмінними є також і шляхи, способи становлення героїв як митців слова. У відповідній сцені з «Любого друга» Дюруа повертається з обіду у Форестьє, де він щойно
одержав посаду в газеті й перше доручення. Він пробує писати свою статтю про Алжир,
але швидко з’ясовує, що не знає навіть, як її починати. «Тепер він не знаходив нічого з
того, що допіру розповідав…», «і написав на папері: «Алжир – це зовсім біле місто…»
[3: 42-43]. Він вирішує відкласти вступ на завтрашній день. Але й назавтра нічого йому
не спадало на думку. Він подумає про потребу в допомозі, звернеться до Форестьє: «Думки є, багато думок, тільки висловити їх не можу» [3: 47], просить дати «лекцію стилю»
[3: 47]. Із роману Мопассана нам відомо, що Дюруа напише статтю під диктовку дружини Шарля Форестьє. Персонаж Підмогильного писатиме своє оповідання самостійно.
Радченко сам буде захоплюватися своїм витвором: «…Степан прочитав своє оповідання
й лишився цілком задоволений. Прекрасне оповідання. Глибоке й розумне. І він його написав! Хлопець закохано гортав сторінки – речовий доказ своєї талановитості й запоруку
майбутньої слави…» [2: 66].
Обидва герої будуть чекати на надруковані роботи. «Вночі Жорж Дюруа кепсько спав,
мучило його бажання побачити свою статтю надрукованою» [3: 63]. Він пішов купити
газету, коли було ще зарано, аби прочитати свою статтю. Він буде пишатися нею, зверхньо поводитися у винарні з персоналом, навмисно залишить газету там. А у ситуації про
звільнення зі старої посади він гордо висловиться: «Досить з мене вашої крамнички. Я
дебютував сьогодні в газеті, де матиму чудове становище… І вийшов. Він помстився» [3:
66]. Для Степана Радченка література, виявлялось, не тільки почесна, а й вигідна річ, тобто
двічі варта уваги. Хоча свої оповідання хлопець писав не для заробітку. «В тому запалі,
що він у свій твір поклав, було щось незмірне з грошима, безмежно їм чуже», тому перші
отримані гонорари здавалися Степанові «здобутком нахабного шахрайства» [2: 147], бо
письменником себе він ще не вважав. Та й перші свої оповідання після деякого захоплення
хлопець починає оцінювати критично. «Хіба може він справді стати справжнім письменником, як оті, що сидять на канапі? Чи дійти йому колись такого вільного поводження,
незмушеності, певності, красномовства? Ні, це зовсім неможливо. Ні, в письменники він
зовсім не годиться!» [2:148]. Тому підвищує вимоги до себе як до письменника, особливо
після виходу збірки оповідань. Таким чином, ми визначили, хто з героїв – дилетант у своїй
справі, а хто «майбутній митець», хоч пихатості в них не займати.
Багато інших епізодів поєднують цих героїв. Обох показано на міській вулиці, коли
вони брутально прокладають собі шлях, відчуваючи сексуальні принади зустрічної жінки. Для обох багато важить одяг. Жоржеві бракує вечірнього костюма, коли Форестьє запрошує його на обід. Степан має лише військового френча та штани з єдиною кишенею.
Обидва письменники змінюють прізвища, аби не справляти враження простих людей:
Жорж Дюруа стає Дю Руа де Кантель, а Степан перетворюється на Стефана (з наголосом на другому складі), бо справжнє ім’я, як він сам каже, «надто воно було не тільки
просте, а й заяложене якесь, і грубе» [2:67]. Змінюють свої прізвища та імена з однією
тільки різницею: Радченко підписує новим ім’ям своє перше оповідання, а Дюруа змінює прізвище, коли збирається побратися з пані Форестьє. «Трохи вшляхетнитись» про286

понує йому сама пані Форестьє, бо дуже мріяла про дворянське ім’я. До того ж обом їхні
коханки дають пестливі прізвиська: Клотильда де Марель та її донька називають Дюруа
«любим другом», а Зоська Степана Радченка – «божественним». Обидва герої пережили
«материнське кохання». Віддана батьком заміж за нелюба, Тамара Василівна Гніда, або
Мусінька (паралельний персонаж до пані Вальтер), віддає всі свої роками стримувані почуття молодому квартирантові (Радченкові). Згодом два наші герої втомляться від такого
«материнського кохання».
Взагалі, досвід із жінками у Жоржа та Степана багато в чому подібний. В обох –
клопоти з пошуком місця для побачень; обидва відзначають, що стосунки з жінками
спустошують і без того діряву кишеню. В обох початок і кінець стосунків із жінкою зумовлені, відповідно, сексуальним голодом та вдоволенням. Однак слід зауважити, що погляди В. Підмогильного на сексуальність мають характерну особливість: стосунки його
Радченка з жінками, на відміну від Мопассанового Дюруа, не мають безпосереднього
впливу на кар’єру героя. Дюруа залежить від жінок у всіх сферах життя: «одні» пишуть
за нього статті, «інші» підказують політичні кроки, добувають фінансову інформацію.
Звідси можна знову віднайти підтвердження тому, що Радченко – творчий письменник,
бо для В.Підмогильного було необхідним підкреслити контраст між його професією та
інстинктами. Амбіції, інстинкти Жоржа Дюруа ведуть до однієї мети. Як письменник
він не обтяжений етичними принципами: йому важливо маніпулювати громадськістю,
аби домогтися влади й багатства. Він розглядає і свою сексуальність, і свою літературну
діяльність як засоби досягнення єдиної мети. Радченкова пристрасть до жінок, навпаки, часто заважає його професійним обов’язкам. Це, однак, не заважає Підмогильному
в розкритті стосунків між чоловіками й жінками використовувати деякі мопассанівські
мотиви. Але загалом, незважаючи на деяку схожість тематичних прийомів у творах двох
письменників, жінки в них відіграють різні ролі.
Крім структурних паралелей у сюжетах, обставинах і характеристиках, «Місто» і
«Любий друг» схожі між собою ще й деякими стилістичними прийомами, одним з яких є
об’єктивний метод. Як і Гі де Мопассан, Валер’ян Підмогильний у розвитку сюжету показує світ таким, яким його сприймають герої. Описових текстів у «Місті» небагато, вони
короткі й завжди передають якийсь аспект Степанової свідомості. Прикладом є перші враження хлопця від Києва. Набір оповідальних засобів у В.Підмогильного також відображає
погляди письменника на місце людини у Всесвіті. Події, описи та ідеї подаються з погляду
головного героя. У Підмогильного, як і в Мопассана, всяке знання йде від досвіду.
Як і в Мопассана, об’єктивна техніка у Підмогильного побудована на ретельному поєднанні «фотографічного реалізму» [4: 135] із враженнями героя. Київ Підмогильного надзвичайно живий. Наводячи справжні назви вулиць і районів міста, Підмогильний застосовує ті засоби, до яких вдавалися Бальзак, Мопассан, Діккенс, Достоєвський, щоб додати
життя Парижу, Лондону чи Петербургу. В українській літературі такий прийом був новим.
Об’єктивний метод було реалізовано В.Підмогильним через непряму оповідь (третя особа).
Автор «Міста» дозволяє своєму оповідачу ширший коментар, ніж це робить Мопассан.
У результаті проведеного аналізу романів слід зазначити, що зв’язки між творами
Мопассана та Підмогильного на рівні техніки та побудови сюжету, обставин і характерів,
тематичному співвідношенні між «Містом» і «Любим другом» зводяться вже не тільки
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до питань про схожість чи про вплив. У певному сенсі роман Підмогильного є реакцією
на Мопассанів роман, і його тематична організація твориться як діалог письменника з
його літературним попередником.
Як зазначалося вище, в поняття «європейське» ми вкладаємо явище психоаналізу
як психологічного учення австрійського психолога Зиґмунда Фройда. Психоаналітичні
дослідження особи митця, інтерпретація конкретних образів художнього твору стали на
початку ХХ століття популярними в різних країнах Європи, зокрема в Україні та Росії.
Основною метою психоаналізу було проникнути в позасвідомі психічні процеси. Явище
психоаналізу мало також безпосередній вплив на творчість Валер’яна Підмогильного.
Теорія З.Фройда не лише була відома В.Підмогильному, а й активно ним використовувалась задля створення психологічно достовірної атмосфери у своїх текстах, а також при
дослідженні стилю І.Нечуя-Левицького. Усе це навіть дало підстави тогочасному критику А.Музичці вважати автора «апостолом психоаналітичного методу» [5: 108].
З.Фройд стверджував, що в процесі культурного розвитку жодна з функцій так не пригнічувалась, як сексуальна. На основі теорії сексуальності Фройд вибудовував психоаналітичну інтерпретацію сучасної людини і культури загалом. Основним виходом із сексуальної кризи є сублімація, завдяки якій сексуальний потяг забезпечує культурну працю
великою кількістю енергії. Сублімація (лат. sublimatio, sublimo – підіймаю, підношу) – десексуалізація, тобто перетворення сексуальної енергії на духовно-творчу [6: 446]. Кохання
до Зоськи віддаляло Степана від його мрії стати письменником, тому, опинившись перед
екзистенційним вибором між Зоською та письменництвом (після пропозиції про одруження), він обирає останнє, боячись втратити свободу, необхідну для творчості [2].
У «Місті» В.Підмогильного жiнка сприймається виключно як рiч, яку беруть,
вiддають, яка належить чоловiковi як частина його власностi. Надiйка позбавлена вибору: Степан її покинув, а Борис пiдiбрав. Такий стан речей досить логiчно пояснює Фройд:
жiнцi, на його погляд, притаманний бiльший нарциссизм (нарцисизм-грец. Narzissos –
перен. людина, яка милується своєю красою; це характеристика лібідного процесу, який
спрямовується не на сексуальні об’єкти, а на власне Я) [7: 422], нiж чоловiку (оскiльки
вiд природи вона отримала неповноцiнну стать, що змушує її постiйно вiдчувати пенiснi
заздрощi), отже «бути коханою для неї важить бiльше, нiж кохати» [8: 601].
Власне, страждання Зоськи на кастрацiйний комплекс (комплекс кастрації – лат.
Castratio – видалення; це дитяче переживання, яке, за класичним психоаналізом, властиве обом статям: для хлопчика це страх втратити пеніса, для дівчинки – страх перед
дефектом свого тіла) [6: 442] прочитується в текстi досить ясно – це й потяг дiвчини до
чоловiчих професiй, i сумування за «паличкою-коником».
Особливості психоаналітичної концепції досліджуваного роману («Місто»
В.Підмогильного) вже детально було проаналізовано у наших літературознавчих розвідках [9].
В результаті дослідження екзистенціальних мотивів у прозі В.Підмогильного ми
прийшли до висновку, що митця умовно можна назвати українським предтечею А.Камю
та Ж.П.Сартра, бо перегуки тем і сюжетів його творів із класиками екзистенціалізму, які
творили значно пізніше, є не лише додатковим, цілком переконливим доказом спростування комплексу меншовартості української літератури, що стався за часів Радянської
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влади, а й безсумнівним підтвердження плідного розвитку екзистенціалізму як світоглядної естетичної системи в Україні ще початку ХХ ст. Екзистенціальні мотиви відчутні
в усій творчості В.Підмогильного, тобто такий тип мислення був органічно властивий
письменникові.
В центрi уваги всiєї творчостi письменника стоїть людина з її проблемами та мотив
вiдчуження її вiд самої себе, її (трагiчне в своїй сутi) збайдужiння до iнших, мотив самотності, як то ми бачимо у творах «Добрий Бог», «В епiдемiчному барацi», «Проблема
хліба», «Собака», «Сонце сходить» та в багатьох інших.
Категорія буття частіше усвідомлюється в ранніх творах альтернативною. В учня
сьомого класу Віктора Хобровського («Добрий Бог») з’являється «чорна й невблаганна
думка про смерть» [10: 31], коли «мета його життя» (дівчина Куся) каже, що завагітніла.
Персонаж цього твору звинувачує в усьому насамперед Кусю, оскільки вона спокусила
його своїм «жіночим бажанням показатись напівубраною» [10: 29]. Цей мотив – провини
жінки перед гвалтівником-чоловіком – є нав’язливим для творчості В.Підмогильного, подібним чином Радченко ставиться до згвалтованої Надійки в романі «Місто». Цікаво, що,
зрадивши Кусю на селі, Хобровський вважає себе «чистим і вірним» [10: 33], а її зве не Кларою (тобто з латини – чиста, світла), а скорочено Кусею і, отже, репресує, згнічує, в авторському трактуванні, у підсвідоме саму можливість співставлення жінки та чистоти. Вина
зрештою лежить не на жінці, а на її бажанні. Бажання жінки у творчості В.Підмогильного
– це завжди щось низьке, хтиве, незрозуміле, а тому привабливе і водночас жахливе, відштовхуюче, абстрактний порожній простір, який заповнює чоловіче бажання і якому воно
підкорюється, усвідомлюючи цю ганебну покору як провину жінки.
Зіштовхуються релігійна віра та інстинкт («непочата життєва енергія» [10: 32]) головного персонажа, а вихід з ситуації «аборт – це злочин, самогубство – гріх» Хобровський
бачить в обопільному заподіянні смерті – бо «це ж воля Божа». Надалі головний герой
тимчасово усувається з конфлікту – молиться, розважається на селі, допоки не загострює
свій душевний стан тим, що застає коханця-офіцера в кімнаті Кусі. Автором фіксується
хворобливий перебіг його психічних процесів – Хобровський дістає револьвер з думкою –
«Себе одного... не хочу брати на душу другого гріха. Боже, прости й пособи мені» [10: 37].
Коли його рятують, він «ім’ям Бога» обіцяє пустити собі кулю в лоб. Однак існування з
подвійною мораллю та когнітивним дисонансом завершується вибором буття персонажем,
підкріпленого тезою «Бог добрий, милосердний. Він простить...» [10: 42].
В оповіданні «В епідемічному бараці» (1921) топографічно замкнений простір, населений півсотнею хворих та медперсоналом, актуалізує непереборну самотність персонажів – з неї сестра Одарка Калинівна шукає вихід у релігійному екстазі, а Пріся
мріє про романтичне піднесення силами кохання над гнітючою атмосферою щоденної
смерті. Однак герої оповідання неспроможні зреалізувати власний «людський проект»
(Ж.-П.Сартр), вийти з меж внутрішньої спустошеності та налагодити комунікативноемпативний зв’язок з іншими.
В оповіданні «Гайдамака» (1919) ще один учень сьомого класу К-ської гімназії Олесь
Привадний шукає смерті, ніби вслід за Е.Фроммом визнаючи її належним «знаряддям для
ствердження особистості» [11: 330]. «... Невисокий, худий і слабосилий. Прийшов до гайдамаків того, що був зовсім розчарований у житті й навіть серйозно думав про самовбивство»
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[10: 43]. Усвідомлення своєї непотрібності штовхає Олеся до авантюрного випробовування
долі, інтуїтивно він пристає до тих, з ким імовірність бути покараним за своє нікчемне буття
була більшою. Згідно з абсурдністю причин такого вибору, Олесь виходить з цієї пригоди
живим, але «змучений й знервований, ображений й принижений душею й тілом» [10: 56].
Відчуження від життя набирає трагічного забарвлення, адже герой не знаходить вирішення
спочатку внутрішніх проблем, а потім визнає своє безсилля змінити що-небудь у зовнішньому конфлікті. Закинутий у ворожий світ юний гайдамака перебуває в ситуації абсолютної
самотності, без надії на самоідентифікацію,а історичний рух зображено в тексті як щось хаотичне та страхітливе.
Отже, будучи за покликанням своєї натури реалістом-скептиком, В.Підмогильний
утвердився в сприйнятті дійсності не в романтичних барвах, а такою, якою вона є насправді – жорстокою і брутальною. Людину ж бачив не в ейфорійній радості від усіляких
соціальних експериментів, а у стражданні, і тому особистому, де вона пізнає себе у найглибших суперечностях. Це, врешті, й стало творчою домінантою письменника, якою він
не поступився до кінця своїх днів під ударами вульгарно-соціологічної критики. А замовчування імені письменника понад півстоліття позбавило можливості виявити в українській
прозі «розстріляного відродження» його високий інтелект у європейському контексті.
У результаті проведеного дослідження нами було з’ясовано, що вплив «європейського» на формування світогляду й творчості В.Підмогильного очевидний і незаперечний.
Зокрема він позначений особливостями розвитку французької літератури. Проаналізовані зв’язки між сюжетами та обставинами обох романів («Місто» та «Любий друг»)
дають достатні підстави для твердження, що Підмогильний свідомо запозичував загальну структуру сюжету, а разом із нею й певні технічні прийоми структурної організації
роману французького митця. Застосовуючи психоаналіз відповідно до власних творів,
В.Підмогильний робить ідейним центром творів розв’язання певної психологічної проблеми, аналізуючи власне «Я» за допомогою об’єктивації індивідуальних конфліктів у
типізований художній світ. У прозі В.Підмогильного індивідууми опиняються на межі
життя й смерті, у ситуаціях розсіювання ілюзій, руйнації ідеалів; показується абсолютно незахищена людина, яка спробувала вирішити назрілі питання або просто опинилася
у світі зла й насильства. Екзистенціал смерті реалізується як філософсько-аксіологічне
прагнення до акцентації абсурдності життя без смислу, як вирішальний підсумок подієвих вчинків героя. Відчуття самотності, приреченості в абсурдному світі є домінантним
у багатьох творах українського письменника.
Таким чином, загальна орієнтація на європейську культуру обумовила філософські
засади художнього мислення, сприяла високому рівню творчості В.Підмогильного. Європейська модерністична розірваність свідомості персонажів стає головним принципом
конструювання образів у творчості українського митця. Це відповідало психології, свідомості, духовним потребам людини ХХ століття.
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РЕЦЕПЦІЯ Е. КАНЕТТІ ТВОРЧОСТІ Ф. КАФКИ

Стаття присвячена рецепції Еліасом Канетті творчості Франца Кафки. Стверджується існування певного художнього простору, який виник в результаті взаємодії
художніх світів обох письменників. Відтак рецепція цікава і як роздуми про Кафку, і
як саморефлексія автора. На основі аналізу низки статей, промов, есе Канетті представлені основні аспекти рецепції – поетологічний та біографічний. Наголошено на
продуктивності кафківських образів-понять «процес» та «перетворення» також у художньому світі Канетті.
Ключові слова: рецепція, Ф. Кафка, Е. Канетті.
The paper explores the reception of Franc Kafka’s writing by Elias Canetti. It emphasizes
the existence of a specific fictional zone, which resulted from the interaction of fictional spaces
of both writers. Thus, the reception of Kafka’s writing is interesting both as a reflection on the
writer’s work and self-reflection of the author. Based on a range of articles, presentations and
essays by Canetti two major receptive modes are represented – poetological and biographical.
Productivity of Kafkian conceptual images of «process» and «metamorphosis» in Canetti’s
fictional world is considered.
Key words: reception, E.Canetti. F. Kafka.
Рецепція Е. Канетті творчості Ф. Кафки увиразнює певний художній простір, який в
різних аспектах можна розглядати як продуктивне поле взаємодії. В рефлексивній формі
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воно уможливлює виділення особливостей творчої манери Кафки, які, із погляду Канетті, не лише втілюють власне кафківський спосіб вираження, але й на ґрунті продуктивності особливо важливі для нього самого. Відтак письменник репрезентує себе також як
критик, який вважає чужу й власну творчість не закінченою. В рецептивній естетиці це
означає, за М. Бютором, взаємодію творів, при чому зворотня сила впливу є характерною
ознакою глибокої новизни [1: 223]. З огляду на це, літературознавець М. Рітцер вважає
критичний розгляд творчості Кафки Еліасом Канетті моделлю, парадигмою рецепції [2:
193]. Важливою складовою цієї рецептивної моделі є саморефлексія автора.
У статтях, есе й промовах Канетті неодноразово зауважує, що найважливіший літературний вплив справив на нього саме Кафка, «найчистіший із усіх взірців« [3: 244]. Це
помітно передусім у поетологічних роздумах письменника та у біографічному прочитанні
ним творів Кафки. У низці текстів – збірці есе «Сумління слів» («Das Gewissen der Worte«),
есе «Інший процес. Листи Кафки до Феліс» («Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Felice«),
тексті доповіді «Пруст – Кафка – Джойс» («Proust – Kafka – Joyce«), промові «Гебель та
Кафка» («Hebel und Kafka«), розмові із Гайнцом-Клаусом Метцґером, Нобелівській промові – розгортається теза Канетті про те, що кожен, хто зацікавився Кафкою, здатен сказати
про нього щось своє як наслідок продовження в ньому дії письменника: «Кінця цьому не
видно, оскільки Кафкою займаються знову й знову« [4: 117]. Екскурси та переконливі узагальнення засвідчують тривале вивчення Канетті усієї творчості Кафки. На початок цього
захоплення вказує часто цитований пасаж із передісторії роману «Засліплення»: «Я саме закінчив восьмий розділ..., коли мені до рук потрапило Перетворення Кафки. Більшого щастя
у цей момент зі мною статися не могло. В найвищій досконалості я знайшов у ньому протилежність до тієї літературної незобов’язаності, яку я так ненавидів, там була суворість, якої
мені так не вистачало. Там вже було досягнуто те, що я хотів знайти лише для себе самого. Я
схилявся перед цим найчистішим із усіх взірців, добре знаючи, що він був недосяжним, але
він надавав мені сили» [3: 244]. Очевидно, що Канетті знайшов у Кафки певний відкритий
порядок, який спричинився до структурування його власного художнього світу. Тому у своїх
творах письменник прагнув зберегти імпліцитну діалогічність із ним.
Отже, показовою є інтерпретаційна відкритість кафківських текстів і велика частка
«недоторканого» у них. Виходячи із суб’єктивного характеру творчості Кафки, Канетті узагальнює поетологічний принцип – у процесі написання необхідно розуміти інше
життя на основі власного, наголошуючи на вагомості автобіографічного моменту творення. Щодо Пруста, Джойса та Кафки він зазначає, що кожен із цих митців володіє
«новим, кревним образом світу. Кожен із них відчуває, що необхідно зрозуміти власне
життя так само, як і життя інших; що одне має бути інтерпретоване через інше; що цей
подвійний спосіб дослідження не містить нічого довільного й нічого від неприборканої прив’язаності до самого себе» [4: 13]. Співвідношення творчості цих письменників
спричиняється до цікавої часової характеристики: Пруста як творця науки власного пригадування, інтелектуального майстра минулого; Джойса як дослідника світових зв’язків
у їхній симультанності, автора методу, за допомогою якого йому вдалося представити потік сучасного; Кафки як «єдиного, хто ... у своєму тремтячому тілі відчував майбутності»
[4: 13]. У цьому зв’язку суттєвим є образне зауваження Канетті про те, що Кафка у відповідності до свого соціального становища вів битву із майбутнім, яка лише здавалася
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приватною. «Будучи дрібним чиновником у страховій конторі, він ніс тягар майбутнього
кожної людини. Кафківські твори – ніби плани й відбитки, однак не будинків та фабрик,
також і не битв, це плани індивідуальних і невідомих подій» [4: 13]. Відтак Канетті переконаний, що творчість названих письменників містить найповнішу інформацію про їхніх
авторів. «У цілому ж можна справедливо стверджувати, – пише він, – що біографії не
досягли нічого більшого, ніж скорочення комплексності та чистоти власних досліджень
наших авторів до простішого й дохідливішого рівня звичайної здатності сприйняття. Для
інтерпретації їхніх творів, які є такими важкими й різнобічними, завжди залишатиметься
простір. Про їхнє життя не буде додати нічого, чого б вони вже значно краще самі про
себе не з’ясували» [4: 14]. Водночас, до прикладу, Джойс, Пруст і Кафка є оригінальними
геніями, завдяки мистецтву яких світ представляється у багатоманітності й безмежності
окремих світів. І саме те, що складає різницю поміж ними, втілює субстанцію митця. «У
випадку великих письменників майже ніколи не йдеться про звичайну манеру; також
цим вони відрізняються від інших людей і не можуть по-іншому. Така основоположна
пристрасть містить мало чистого; чистота відіграє певну роль лише пізніше, коли розпочинається процес ізоляції» [4: 42]. Тобто, за спостереженнями Канетті, митець шукає
простору ізоляції, де б могла виокремитися його субстанція, пройти процес очищення й,
можливо, перетворитися на твір мистецтва. Субстанцією Кафки-письменника він вважає
процес сумнів як спосіб переживання ним світу та владу, яка захоплює його й змушує
вдатися до оригінального способу її ізолювання – «перетворення в мале». Цю перспективу, яку Канетті розпізнав у творах Кафки, можна розглядати як інтерпретаційний зразок
для його власних образів. «Цьому найнеобхіднішому з усього я навчався в нього впродовж життя» [4: 115], – зазначив Канетті у Нобелівській промові.
Примітно, що осмислюючи творчість Кафки, уважний реципієнт послуговується центральними поняттями-образами кафківського світу «процес» та «перетворення» та надає
їм поетологічної глибини. «Процес сумнівів» та «перетворення в мале» він узагальнює як
абсолютно необхідні для творчої діяльності. Професія письменника просто передбачає постійні перетворення і Кафка є добрим прикладом такого існування, накопичуючи у своїх
творах перетворення і сам переживаючи їх. Із цим пов’язана теорія влади, найважливішим
в якій для автора «Маси і влади» було визначення кафківського тонкого її відчуття й оприлюднення його ризикованих спроб протистояння владі шляхом повного безсилля. У розмові із Г.-К. Метцґером Канетті пояснює: «Говорячи про Кафку, слід виходити із того, що він
можливо єдиний з усіх поетів нашого часу володів найстраждальнішим відчуттям влади,
всього того, що загрожувало окремій людині. Влада, якій протистоять шляхом повного
безсилля. Його спробою врятуватися від цієї влади було перетворення в мале. Власне, він
єдиний із великих європейських поетів, мистецтво якого сформувалося на ґрунті того, що
він зобразив перетворення людини у комаху, у крота, в якесь набагато менше створіння»
[4: 182]. Якщо у випадку Кафки влада означає перешкодження творчому процесові, часове обмеження найсуттєвішого стану, то за допомогою перетворення і тут стає можливим
прорив – у момент написання влада не має доступу до того, хто переживає перетворення.
Перетворення у цьому випадку, тлумачить К. Цоґмаєр, позначає вираження елементарного досвіду, який пов’язують із культурним фондом, тобто мовиться про метаморфозу
як складову європейського каталогу тем літератури [5: 157].
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Феномен Кафки Канетті конкретизує також у нотатках із «Провінції людини». Особлива затятість і великий талант, на думку автора, дозволяють Кафці розірвати ланцюг
заповідей, які споконвічно передавалися від батька синові. Тим самим йому вдалося зупинити природній процес і вивільнитися від насильства владних стосунків. Те, чого інші
хотіли б позбавитися, передавши далі, він зберігає для себе і використовує для протистояння. При цьому Кафка єдиний, вважає Канетті, хто не імітує Творця. Однак він також
і не дитини, тобто він не грає, мислителя вражає у поеті його «константна дорослість».
Тому сам він почувається перед Кафкою то як Шпрінґінсфельд, то як студент, «то се, то
те, але ніколи більше, я мушу признатися самому собі, що я надто грубий, щоб колинебудь стати мудрим» [6: 507]. Якістю кафківського генія є передусім здатність «завдяки
чіткості ставати не чітким» [6: 508]. Відтак Канетті вважає творчість Кафки також історичним феноменом. В есе «Діалог із жорстоким партнером» автор порівнює Кафку
із Стендалем. «Поета, який виразив наше століття найчистіше й якого я сприймаю тому
як його найсуттєвішу маніфестацію, Кафку, можна вповні у цьому сенсі порівняти із
Стендалем» [7: 68]. Кафка нічого не закінчив, відзначає Канетті, він постійно повертався
до одного й того ж, описував його, наближався до нього іншою ходою. Відтак він не вичерпний і ніколи таким не стане. «Однак він належить до повільних, як Стендаль – до
швидких. Саме швидкі схильні сприймати своє життя як щасливе. Тому стендалівська
творчість забарвлена щастям, а кафківська – безсиллям» [7: 69]. Витоками творів обох
письменників Канетті вважає ведені ними впродовж життя щоденники, сучасне осмислення яких означає їх продовження як тексту, який містить багато запитань. Тому серед
тем, які є панівними у його власному щоденнику, письменник називає сумніви та таємниці перетворення, що, безумовно, є посиланням на Кафку.
Тому роздуми щодо творчості Кафки можна розглядати як основу поетологічної
програми Канетті. Так, у мюнхенській промові «Професія поета» він називає найважливішим у поетичній творчості оберігання перетворень. І це, на його думку, можливе
в результаті засвоєння літературної спадщини людства, багатої на перетворення, що, у
свою чергу, уможливлює протистояння сучасному суспільству, спрямованому на успіхи
та спеціалізацію. «Вони (поети) повиннні бути здатними ставати будь-ким, також найменшим, найнаївнішим, найбезсилішим. Їхнє бажання набути досвіду інших зсередини
ніколи не повинне визначатися потребами, з яких складається наше нормальне, так би
мовити, офіційне життя, воно має бути повністю звільненим від намірів на успіх або цінність, захоплення як таке, власне, захоплення перетворенням» [8: 279]. Ці переконання
письменника великою мірою стали наслідком рецепції творчості Кафки.
Яскравим прикладом біографічного прочитання творів видатного митця стало есе «Інший процес. Листи Кафки до Феліс». Канетті розглядає доволі інтимні листи Кафки як
життєві свідчення, як психічний матеріал, на який він посилається. Свою позицію він обґрунтовує тим, що «Листи належать до низки тих неповторних мемуарів, автобіографій,
кореспонденцій, якими живився й сам Кафка. Він, найвищою властивістю якого була пошана, не цурався час від часу читати листи Кляйста, Флобера, Геббеля» [9: 77]. Сам автор
якомога безпосередніше прагне залучитися до процесу, який реконструює за допомогою
листів. М. Рітцер тлумачить це як особисте захоплення Канетті перетвореннями [2: 205].
Відповідно, і як читач він ідентифікує себе з Кафкою: «Було б недостатньо говорити тут
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про документ, хіба що це слово вживати також для свідчень щодо буття Паскаля, Кіркеґарда і Достоєвського. Для себе я можу лише сказати, що ці листи увійшли в мене, як
справжнє життя, і вони були такими загадковими й такими близькими, наче належали мені
здавна, від коли я спробував повністю увібрати людей у себе, щоб кожного разу розуміти
їх по-новому» [9: 78]. Отже, його цікавить особистість з її інтенсивним внутрішнім переживанням. Тому Канетті в листах передусім відслідковує самоспостереження Кафки.
Текст написаний із перспективи влади. У кафківських листах, вважає Ґ. Нойманн,
Канетті віднайшов усі ті моменти, які відчув та описав, аналізуючи владу. «Кафківські
стратегії написання репродукують ті культурні теорії дилеми зіткненя суб’єкта й юрби,
якою розпочинається Маса і влада» [10: 149]. Відтак Кафку Канетті називає «експертом
влади»: «Глибоко хвилює затята спроба безсилого уникнути влади в усіх її формах. ...
Видається вдалим показати, наскільки сповненим він був цим феноменом, який у наш
час став найважливішим та найстрашнішим. Серед усіх поетів Кафка – найбільший експерт влади. Він пережив її та зобразив у кожному її аспекті» [9: 134-135]. На важливість
інтерпретації Канетті листів Кафки вказує В. Шмідт-Денґлер, наголошуючи, що феноменологію влади у Кафки той не виводить від словесного вживання, а розуміє, що влада
помітно, хоча й часто приховано, відчутна там, де вона не прив’язана до слова. Саме
виходячи із обміну листами, Канетті вдалося вказати і продемонструвати, як навколо
поняття «влада» у цих стосунках відбувається боротьба. «Тут можна також уточнити: динаміка цих листів випливає із поляризації влади і безсилля, фантазій про владу і настроїв
безпорадності», – пише В. Шмідт-Денґлер [11: 237]. У цьому зв’язку особливо цікавими
є два аспекти, які розробляє Канетті в есе, – зникнення у тексті та тілесне зменшення.
М. Рітцер звертає увагу на те, що Канетті (не без власного інтересу) загострює зв’зок
із жінкою до тієї функції, яку вона мала відіграти в житті Кафки: «Тому що ведена ним
боротьба за силу, яку надають йому її регулярні листи, має сенс, це не марнославна переписка, не самоціль, не просте задоволення, вона слугує його творчості. Через дві ночі
після першого листа до неї він пише «Вирок», на одному подихові, в одну ніч, за десять
годин. Хотілося б сказати, що цей твір утвердив його самапочуття як поета. Він читає
його своїм друзям, виявляється безсумнівність твору, від якого він ніколи не відмежовувася, як і від багато чого іншого. Через тиждень з’являється «Кочегар», впродовж двох
наступних місяців ще п’ять розділів «Америки», тобто, у цілому шість. Під час перерви
у написанні роману тривалістю у чотирнадцять днів він пише «Перетворення»» [9: 84].
В листах Кафки до Феліс Канетті досліджує протистояння влади і безсилля й в результаті вони виявляються взаємозамінними. Цей процес розпочинається із акту підкорення:
Кафка прагне зникнути у тексті, щоб повернутися як письменник. Найбільшою владою
є та, яка змушує його писати. Він розуміє, що тиранізує Феліс своїми «безсилими листами» та «безсилою любов’ю». Проблемою Феліс, яка є для Кафки необхідним енергетичним джерелом, є те, що вона не може оцінити, до кого наближається, пишучи листи.
Коли Кафка починає сприймати заручини з нею як загрозу, то відразу ж прагне уникнути
їх за допомогою писання. Кафка – повністю поет, який відсторонюється від суспільства
в усамітненні творчого процесу. У такий спосіб його тексти стають документами «перетворення людського тіла у текст, в акт писання та читання» [10: 152], засвідчуючи вплив
влади на суб’єкта збоку сім’ї, бюрократії та політики. «У цьому полягає також влада
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образів, які сприймають його як зайнятого ними, які не поступаються простором, який
якось заповнили. Вони реагують зсередини нього, ніби він складається з них. Вони – у
більшості, артикульовано й свідомо, вони, оскільки живуть у ньому, – його опір смерті»
[8: 281], – пояснює Канетті у «Професії поета». Перетворення в мале Канетті демонструє у ставленні Кафки до власної худорлявості. У кафківській зосередженності на своєму худому тілі Канетті вбачає ключ до його надміру гострої тілесної свідомості, аналіз
якої оприлюднює глибоку тенденцію ставати меншим, тихішим, легшим, аж до повного зникнення. «Перебуваючи повсюди у конфронтації з владою, та затятість надавала
йому часом відстрочення. Якщо ж її не вистачало або вона ставала неспроможною, то він
вправлявся в зникненні; при цьому виявлявся допоміжний аспект його худорлявості, із
приводу якої, як відомо, він часто відчував зневагу. Через тілесне зменшення він уникав
влади і тим самим меншою мірою був причетний до неї, ця аскеза також була спрямована
супроти влади. Та сама схильність до зникнення виявляється й у зв’язку з його ім’ям.
У двох романах, у «Процесі» й «Замкові», своє ім’я він скорочує до першої літери К. У
листах до Феліс трапляється, що ім’я стає все меншим і тоді зникає зовсім» [9: 142]. У
переживаннях Кафки, пов’язаних із стосунками із Феліс, Канетті шукає ті збіги, які дозволяють йому прочитати його твори біографічним методом. «Процес, який розігрувався
впродовж двох років поміж Феліс та ним у листах, перетворився у той інший ›Процес‹,
який знайомий кожному, – стверджує він. – Це той самий процес, він його розучив; те,
що він вміщував набагато більше, аніж можна розпізнати з листів, не має приховувати
ідентичність обох процесів» [9: 121]. М. Рітцер вважає такий аналіз хоча й переконливим, але надто однозначним.
Рецепція Канетті творчості Кафки сприяла формуванню його власної художньої системи. Кафка ж залишився для реципієнта таємницею, яка попри все переконала його у
своїй дієвості. Визначення Кафки як репрезентативного поета, експерта влади, наголошення на його перетвірній дії на читача є важливими складовами запропонованої Канетті інтерпретації видатного митця. З іншого боку, урахування великого інтересу до Кафки
дозволяє глибше зрозуміти художній світ та принципи його побудови у Канетті, а також
окреслити ступінь літературної «зобов’язаності», такої важливої для нього.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА
XIX НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЙ.
В статье рассматривается крымскотатарская поэзия конца XIX начала XX веков. Наряду с указанием тематического разнообразия произведений данного периода, акцентируется внимание на просветительских идеях, сыгравших немаловажную роль в общественнополитической и культурной жизни крымских татар в конце XIX начале XX столетий. На
примере анализа поэтического творчества ряда авторов определяются основные аспекты
выражения просветительской идеи, её актуальность в современном обществе.
Ключевые слова: национальное просвещение, произведение, писатель, поэт, литература, творчество, деятель.
У статті розглядається кримськотатарська поезія кінця XIX початку XX століття.
Поезія з вказаним тематичним різноманіттям творів, увага акцентується на просвітницьких ідеях, які зіграли велику роль у суспільно-політичному та культурному житті кримських
татар у кінці XIX початку XX ст. На прикладі аналізу поетичної творчості ряду авторів
визначають основні аспекти просвітницької ідеї, її актуальність у сучасному суспільстві.
Ключові слова: національна освіта, твір, письменник, поет, література, творчість,
діяч.
This article is about Сrimean Тatar poetry of the end of XIX and the beginning of the XX
centuries. The author shows thematical variety of works, pays our attention to the enlightening
ideas which plays important role in Сrimean Тatar`s social, political and cultural life at that
time. Analyzing poetry of several poets, the author finds the main aspects of enlightening and
its actuality nowadays.
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I. Конец XIX начало XX столетий ознаменовались своеобразным подъемом в
общественно-политической и культурной жизни крымских татар. После векового застоя
и эмиграционных течений, явившихся результатом аннексии Крыма Царской Россией,
издание газеты «Терджиман» («Переводчик») послужило катализатором социальноэкономических и культурных преобразований в жизни, как крымских татар, так и всего
тюркского мира в целом. Общество вступило в новую историческую эпоху, в литературе
получившей название Эпоха Возрождения (Уянув деври). По мнению ряда исследователей, Эпоха Возрождения включает в себя следующие периоды: 1883 – 1905 гг., 1905 –
1917 гг. [1:7]. Условное деление подобного рода объясняется революционными всплесками 1905 и 1917 гг., повлекшими за собой определенные преобразования в политической
и духовной жизни населения. Мы, в свою очередь, в данной работе обратимся в целом к
Эпохе Возрождения, подарившей наиболее ярких общественно-политических деятелей,
представителей крымскотатарской интеллигенции, мастеров литературного слова.
Акцентируя внимание на просветительских идеях в крымскотатарской поэзии конца
XIX начала XX столетий, ранее не имевших столь детального изучения, хотелось бы
отметить немаловажное значение данной тематики и на сегодняшний день. Так как вопросы национального просвещения и образования являются наиболее актуальными для
каждой общности, нации не только в современной Украине (с её уникальной по своему
этническому составу административно-территориальной единицей как Автономная Республика Крым), но и во всём мире.
Целью нашего небольшого исследования является изучение просветительских идей
в поэтическом творчестве крымскотатарских авторов конца XIX начала XX вв. и определение основных аспектов выражения данной проблематики.
Для этого, прежде всего, ознакомимся с историографией вопроса. Затем последовательно рассмотрим развитие литературной мысли, тематику и особенности художественных произведений. Обратившись к поэтическому наследию ряда авторов данного
периода, определим основные аспекты выражения просветительских идей в их творчестве, их роль в возрождении общественной и культурной жизни крымских татар.
II. Крымскотатарская литература конца XIX начала XX веков привлекала и привлекает
внимание многих ученых, литераторов, как тюркского мира, так и представителей Запада.
Несмотря на то, что большая часть работ посвящена личности и деятельности И. Гаспринского, необходимо отметить о наличии очерков, воспоминаний современников, а также
ряда исследований. В различное время проблеме изученности данной темы в своих литературоведческих трудах уделяли внимание О. Акъчокъракълы, А. Лятиф-заде, И. Леманов,
Б. Чобан-заде, А. Крымский, А. Гирайбай, А. Алтанълы, К. Джаманакълы, Х. Гирай, А. Н.
Самойлович, Ш. Алядин, И.А. Керимов, И. Отар, А. Ёлджу, Ш. Юнусов и др.
III. Вследствие присоединения Крыма к России в 1783 году вся общественная жизнь
крымских татар переходит в руки мусульманского духовенства, освященного духом
екатерининского времени, возрастает значение религиозно-мистической литературы,
светская же литература почти полностью замирает. Начинается массовая эмиграция
крымских татар из Крыма. Находящийся под гнетом царского режима, собственных чиновников, помещиков и духовенства народ, для удовлетворения своих духовных потреб298

ностей обращается к устному народному творчеству, в частности, к песенному жанру
(наличие эмиграционных песен является этому доказательством) и легендам (большая
часть о благородном «разбойнике» Алиме). Большую популярность приобретают кедаи
– импровизаторы, экспромтом создававшие и исполнявшие свои произведения на доступном народном языке. Видными представителями кедаев являются Х. Керем, Эшмырза кедай и Айдер кедай. В своих стихах они обличали гнет власть имущих и социальную несправедливость [2:173].
Во второй половине XIX века в результате активной деятельности Абдурахмана
Крым Хавадже, Абдурефи Боданинского, Асана Нури, Исмаила Гаспринского и других
начинает возрождаться светская прогрессивная литература. Создаются первые учебники
на русском и крымскотатарском языках, словари, выходит в свет первая и единственная
на тот момент тюркоязычная газета «Терджиман» («Переводчик»), объединившая впоследствии целую плеяду крымскотатарских литераторов, деятелей культуры, национальной интеллигенции. Закладываются основы крымскотатарской национальной журналистики и публицистики, национальной педагогики и издательского дела, определенного
рода реформы переживают и школы [3:94].
Все эти изменения в общественно-культурной жизни определяют основное направление литературной мысли конца XIX начала XX столетий. Появляться новые формы, жанры, хотя в поэзии совершенство художественного образа, рифма и ритм не всегда имеют
место. Отмечается тематическое разнообразие поэтических произведений, наряду с философскими размышлениями о судьбе, человеческом предназначении, смысле и цели жизни
сосуществует лирика, посвященная Родине, родному языку, и, конечно же, национальному
просвещению и образованию. Именно на проблеме национального просвещения, столь
трепещущей на тот момент для крымских татар, мы подробнее остановимся.
IV. Среди поэтов, посвятивших свое творчество просветительским идеям необходимо отметить имена У. Ш. Тохтаргъазы, А. Чергеева, Х. Керема, А. С. Айвазов, С. А.
Озенбашлы, А. Одабаша, Дж. Керменчикли, Н. Челебиджихана, Я. Шакир-Али, У. Сами,
Н. Шейх-заде и других. В своих произведениях они призывали народ к культурному
возрождению, всеобщему образованию, которое спасет от темноты, несправедливости
и убогости, предопределит путь в светлое будущее. В раскрытии проблемы национального образования, авторы создавали различные образы, образ путника, мертвеца. Для
описания убогости жизни простого великодушного народа, их бессилия перед власть
имущими использовали такие эпитеты как «къаранлыкъ» (темнота), «джаиллик» (невежество), «къара» (черный), «гъарип» (бедный, несчастный), «ялангъач» (босой). Говоря
о знаниях, обращались к таким словам как «ышыкъ» (свет), «нур» (луч), «айдынлансын»
(пусть озарится), «кунеш» (солнце) и др.
Наиболее ярким представителем своего времени и бесстрастным борцом за национальное просвещение был У. Ш. Тохтаргъазы. В одном из своих произведений он пишет:
Бундан сонъра онсыз аят олмайджакъ,
Онынъ иле ачылан гуль солмайджакъ,
О олан ерде зулума ер къалмайджакъ,
О – окъувдыр ки, чоджукъларынъ малыдыр,
О – илимдир ки, инсаннынъ кемалыдыр!
			
(«О недир?», 1906 г.) [4:12]
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Подстрочный перевод:
Далее без него жизни не будет,
Цветок, раскрывшийся с ним, не завянет,
Там где оно места гнету не будет,
Это учение – достояние детей,
Это – наука, совершенство людей!
				
(«Что это?»)
Поэт, познав истину знаний, пытался поведать ее народу, говоря, что свободное будущее нации, спасение от гнета и унижений, а обретение радости жизни зависит только
от его просвещенности.
Царивший на тот момент дух просветительства не обошел стороной и обычного сына
ремесленника, не понаслышке познавшего нищету и лишения. В большинстве своих
произведений Якъуб Шакир-Али не раз поднимал проблемы национального просвещения и видел своё истинное предназначение как поэта в пробуждении народа, спасении
его от тьмы невежества. В своем творчестве он неустанно призывал к всеобщему национальному образованию.
Мектеп илим дерьясыдыр, сен де бунъа дал да чыкъ!
Намлы шуретли олурсынъ, джеалетни ур да йыкъ!
		
(«Мектеп ве миллий тиль», 1906 г.) [2:256]
Подстрочный перевод:
Школа полноводная река науки, и ты войди в неё!
Станешь известным, знаменитым, сломи невежество!
		
(«Школа и национальный язык»)
Автор понимал, что лишь посредством просвещения, можно достичь определенных
высот в жизни, быть признанным в обществе и поэтому не переставал обращаться к
своему горячо любимому народу на простом понятном ему языке.
Вопросы национального просвещения и образования не менее волновали и видного
крымскотатарского общественно-политического деятеля Н. Челебиджихана. В дошедшем до наших дней его немногочисленном поэтическом наследии, тема знания занимает
центральное место и видно, что каждая строчка, вышедшая из под его пера пронизана
просветительскими идеями. Автор говорил о знаниях необходимых человеку как воздух, как хлеб, как вода, как другие материальные блага. По его мнению, достижение
духовного совершенства, душевного спокойствия, гармонии в жизни возможно лишь
пытливостью ума и безустанным стремлением человека к просвещению.
Ай, мунарынъ, силь юзюнъден, менден ышыкъ къыскъанма,
Мен бир гъарип ёлджу эдим, къалдым къара дагъларда.
--------------------------------------------------------------------------------Ач юзюнъни, сачнурунъны! Учурумлар, къаялар
Ышыкъ алсын, айдынлансын, кольгелери силинси;
---------------------------------------------------------------------------------Сач нурунъны ёлджу гъарип асретине къавушсын!
(«Ёлджу гъарип»,1916 г.)[5:109]
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Подстрочный перевод:
Месяц, сними пелену со своего лица, не жалей для меня света,
Я бедный путник, остался средь темных гор.
---------------------------------------------------------------------------------Открой свое лицо, раскинь свои лучи! Пусть пропасти и скалы
Светом озарятся, уйдут их тени;
---------------------------------------------------------------------------------------Раскинь свои лучи, пусть бедный путник найдет свой путь!
(«Бедный путник»)
О том, что знания – это потребность века, движущая сила современного общества,
что покорение вершин сегодня возможно лишь посредством обращения к науке, к силе
человеческого разума говорил автор следующих строк Х. Одабаш.
Бу асырда экмек емек – корьмек, бильмек демектир,
Ад къазанмакъ юксельмексе – башкъасына бильдирмектир.
			
(«Алтын ярыкъ», 1911 г.)[6:24]
Подстрочный перевод:
Чтобы жить в этом веке – нужно видеть и знать,
Прославиться – научить другого.
			
(«Золотой свет»)
Понимая динамичность жизненных принципов и ориентиров, поэт отмечал, что на
сегодняшний день силен тот, кто стремиться к познаниям, а не тот, кто владеет мечом.
Бильги, анълав – батырлыкъкъа, окъ-къылыч къа устюн келе…
			
(«Алтын ярыкъ», 1911 г.)[6:24]
Подстрочный перевод:
Знания, понимание – выше храбрости и меча…
			
(«Золотой свет»)
V. Преодоление столь остро стоявшей в конце XIX начале XX веков проблемы
национального просвещения требовало немалых усилий со стороны общественнополитических деятелей, интеллигенции. В душе каждого из них кровоточила рана от
унижений угнетенного, бесправного народа. Каждый из них изо всех сил пытался,
стремился вывести на верный путь свой народ, подарить ему счастье, которого он был
лишен несправедливо. Каждый поэт и писатель осознавал свою великую миссию перед
народом и старался ее добросовестно выполнить. Рассмотренные нами произведения
свидетельствуют об этом. Пронизанное просветительскими идеями каждое стихотворение указывает на первостепенную роль национального просвещения и образования
в человеческой жизни.
Таким образом, знания в рассмотренных нами поэтических произведениях
выражаются в следующих аспектах: спасение от невежества, сила, духовное совершенство, обретение всеобщего признания, уважения, достижение счастья и гармонии, путь
в светлое будущее. И не оспорим тот факт, что все эти истины сыграли огромную роль в
культурном возрождении крымских татар на перекрестке двух столетий.

301

ЛИТЕРАТУРА
1. Керим И. Бедий сёзюмизнинъ эврими. Симверополь, 1998. – 184с.;
2. Фазыл Р., Нагаев С. Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы. – Акъмесджит:
Къырымдевокъувпеднешир, 2001. – С. 249-252;
3. Kolcu A.İ.Hasan Sabri Ayvazov tarafından hazırlanan İsmaıl Gaspralı albümü ve Gaspralı
İsmail: hayatı-eserleri, usul-î cedid hareketi içindeki yeri. – İstanbul: Hamle: 1999. – 128 s.;
4. Тохтаргъазы У.Ш. Дюньяда не вар? О недир? Байрам киме?//Баарь эзгилери: татар
языджыларынынъ эдебий эсерлер джыйынтыгъы/тертип эткенлер: Ш. Алядин, а. Дерменджи, Э.Шемьи-заде. – Ташкент, 1957. с. 318-320;
5. Къандым Ю. Куреш мейданыны от басмаз…(монография). – Симферополь: Къырым
Девлет окъув-педагогика нешрияты, 2002. – 256 с.;
6. H. Odabaş. Altın yarıq// Günsel. – 2000. – №5. – S. 18-26;
7. Зарубин В. Г. Крым в 1917 году. От эйфории Марта к конфронтации Октября// историческое наследие Крыма. – 2006. – №14. – С. 122-186;
8. Андреевский Ф. П. Неотложные вопросы образования крымских татар. – Симферополь: Типография Таврической губернии, 1908. – 60 с.;
9. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и
термины//Под ред Л. В. Чернец. – М., 2006. – 556 с.;
10. Аблаев Э.А. Прогрессивные педагогические идеи крымских татар второй половины
XIX начала XX вв./Диссертация на соискание ученой степени док. пед. наук. – Ташкент, 1991. – 266 с.

УДК 808.2 – 085.3

Чагайда Ю.Н.
(Минск, Беларусь)

ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением ономасиологического портрета героя художественного текста и динамикой его развития. Материалом
для анализа послужила повесть Б. Васильева «В списках не значился».
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Понятие динамики развития образа персонажа. Персонаж художественного произведения как субъект речевой коммуникации рассматривается целым рядом
гуманитарных наук – литературоведением, лингвистикой, психологией, искусствоведением. При этом в каждом конкретном случае меняется не только ракурс рассмотрения,
но и само понимание и определение изучаемого явления. Так, например, в литературоведении художественный образ представляет собой «серию последовательных появлений
одного лица в пределах данного текста – изображение его слов, действий, внешних черт,
внутренних состояний, повествование о связанных с ним событиях» [1: 89]. Лингвистика же, наоборот, стремится не только к раскрытию смысла образа персонажа, но и к
познанию тех закономерностей, которые обусловливают их появление» [2: 41].
В своем исследовании мы исходим из того, что у каждой методики анализа образной
структуры художественного произведения есть определенные границы функционирования. Это значит, что проследить за динамикой развития образа персонажа мы можем
только на материале тех текстов, в которых имеет место содержательный уровень. Применительно к лирическим произведениям это не представляется возможным, поскольку
событийный план здесь остается невыраженным.
Сюжетная динамика художественного произведения может быть двух видов –
событийной и смешанной.
Событийная динамика предполагает, что количество действующих лиц в тексте является неизменным, а меняются лишь события вокруг них. Такая модель характерна для
коротких рассказов, где необходимо дать моментальный слепок на фоне одного события.
Так, например, в центре рассказа Чехова «На даче» – встреча дачника Павла Иваныча
Выходцева, человека семейного и положительного, с таинственной незнакомкой, просившей его о встрече [3].
Смешанная динамика, с одной стороны, предполагает, что событийное движение порождает изменение в поведенческих установках персонажа. В этой связи главный герой художественного текста может оставаться статичным, меняется лишь отношение к
нему референтного круга. Так, например, в повести Н.В. Гоголя «Мертвые души» Чичиков в глазах помещиков предстает сначала человеком «благонамеренным», «дельным»,
«ученым», «любезнейшим и обходительнейшим», «преприятным человеком», а по мере
развития событий он становится для них «переодетым Наполеоном» и его лицо, «если
станет боком, очень сдает на портрет Наполеона» [4].
Задача нашего исследования, таким образом, заключается в том, чтобы задать набор характеристик, который позволит нам проследить за динамикой развития образа действующего лица, а также раскрыть ономасиологическое (связанное со словопроизводственным
процессом) содержание образа героя художественного текста.
Объектом для наблюдения за развитием образа мы избрали героя романа Б. Васильева «В списках не значился» лейтенанта Плужникова.
Ономасиологическая структура портрета героя художественного текста. С нашей точки зрения, любой анализ предполагает сравнение исследуемого языкового явления
(в данном случае это образ персонажа художественного текста) с условным образцом (моделью). Находясь в парадигме ономасиологического анализа, наиболее важными феноменами при исследовании динамики развития образа героя художественного произведения
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будут те, которые непосредственно связаны с ономасиологической словопроизводственной моделью [5] – тип мотивационных отношений и ономасиологический способ.
Динамика образа главного героя предусматривает накапливание событийного материала. К таким ономасиологическим способам накапливания материала мы относим:
• ретроспективное повествование (воспоминания героя) – во время боя «он успел
вспомнить что-то милое-милое – маму или Верочку, – но все это заняло лишь долю
секунды»; «просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно
первый день: встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой, и то, как
постыдно потерял он выданный лично ему пистолет»;
• актуальное повествование (авторская позиция) – «Коля Плужников остался
в училище на странной должности «куда пошлют»; «две недели Коля терпеливо, от
подъема до отбоя и без выходных, получал, считал и приходовал имущество, ни разу
не выйдя за ворота»; приехав в крепость, «Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто
вроде Кремля, но впереди чернело что-то бесформенное»;
• рефлексивную форму повествования (прямая или косвенная речь либо от лица героя, либо от лица автора, но о герое) – «Коля вдруг решил, что ему предложат идти
работать в разведку» (когда его вызвали к генералу); «он понимал, что бой закончился,
что сам он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости»; «ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил»
(размышляет Плужников о своей смелости).
Следует отметить, что ономасиологическая словопроизводственная модель, разработанная А.И. Шабловским для анализа номинаций внутри номенклатурных и терминологических групп, нуждается в уточнениях в связи с задачами герменевтического
анализа. Работая с номинациями вне контекста, автор проводит морфологическую индексацию, то есть апеллирует к частям речи. Мы же работаем с контекстными (дискурсно
обозначенными) номинациями. По этой причине есть смысл в том, чтобы осуществить
морфолого-синтаксическую индексацию типов мотивационных отношений по принадлежности к морфологическому классу и синтаксической функции одновременно.
Итак, тип мотивационных отношений задает системные характеристики номинаций. Совокупность таких характеристик классификационно распределяется на
основе структурных связей простого предложения. Таким образом, возникают четыре
«чистых» типа мотивационных отношений: атрибутивный, субъектный, предикативный
и объектный [6].
В основе данных типов мотивационных отношений лежит система установочных
признаков, которые могут сочетаться друг с другом в любых комбинациях. Речь идет о
том, чтобы обнаружить в художественном произведении языковые феномены, которые
задают содержание ономасиологического портрета персонажа, а также определяют
высокую степень свободы автора.
В своем исследовании мы будем рассматривать следующие установочные признаки – «свой-чужой», «самодостаточный – несамодостаточный», «герой – жертва». Данные
признаки являются дихотомичными, то есть такими, которые оппозитивно работают в парадигме «положительная – отрицательная» оценка. Под оценкой мы понимаем мнение автора или действующих лиц о персонаже, которое выражает характеристику последнего.
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Каждый из данных признаков обладает набором формально выраженных особенностей,
раскрывающихся по мере вступления персонажа в сюжетное поле произведения.
Исходным пунктом сюжетного движения является установление между героем и
«окружающим его семантическим полем отношения отличия и взаимной свободы» [7:
230]. Это значит, что в том случае, если герой совпадает по своей сущности с окружающими его людьми или не наделен способностью отделиться от них, то развитие сюжета
является невозможным.
В нашем случае, главный герой (лейтенант Плужников) является своеобразной ситуативной переменной по отношению к сюжетному (семантическому) полю. Иначе говоря,
персонаж представляет собой действующее лицо, которое в произведении преодолевает
ряд трудностей. В качестве препятствия, то есть кульминационного момента произведения, выступает некое жизненное испытание, которое выявляет характер героя.
После прохождения этого препятствия герой переходит в иное состояние, то есть
меняется его оценочное восприятие. Это значит, что только преодолев эту условную границу, персонаж вступает в семантическое «антиполе» по отношению к исходному.
Итак, установочный признак «свой-чужой», применительно к общей словопроизводственной модели А.И. Шабловского, характеризует героя на субъектном уровне.
Это значит, что номинативные единицы здесь наиболее часто выражается при помощи
имен собственных, местоимений и нарицательных существительных, которые обладают
лексико-грамматической категорией лица.
Разграничение номинативных единиц по признаку «свой-чужой» связано с ценностным
планом повествования. Это проявляется в виде оппозиции «хороший» – «плохой» с резко
отрицательной оценкой всего того, что принадлежит «чужому» миру [8: 465-466].
Так, лейтенант Плужников является своим для (сослуживцев) окружающих его
людей, когда, выражаясь словами Ю.С. Степанова, «действует и применяет свои
воззрения к пределам государственной границы» [9]. При этом здесь номинативные
формы выражены чаще всего именами собственными, местоимениями и именами
нарицательными, называющими героя по роду деятельности – «Плужников дважды
выстрелил в оскаленный вспышками сумрак костела по бегущим на него фигурам <…>
хватал пулемет, волок его к стене, а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял»;
«Плужников все время мучительно искал выход», считая, что «нельзя было оставлять
женщин в подвале на произвол судьбы»; «он пел свой гимн, который был ответом сразу на все немецкие предложения»; боец Волков «плохо понимал, на что сердится <…>
командир, но твердо был убежден, что отныне именно он отвечает за его жизнь»;
«поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет» (говорил старшина Мирре, подготавливая ее к тому, что скоро она останется одна с Плужниковым).
Следует отметить, что применительно к признаку «свой» частым также является
употребление номинаций, выраженных обращением – «прощай, сынок, живите» (говорил умирающий старшина, отдавая Плужникову последний приказ: «девочку сбереги
и сам уцелей, выживи <…> назло им – выживи, за всех нас»); «продержись до своих,
браток <…> обязательно продержись, уцелей» («подыскивал Денищик то самое, то
единственное слово, которые мертвые оставляют живым»); «как же ты уцелел, братишка, какие муки вынес, как стерпел-то все?» (спрашивает у Плужникова раненый
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старшина, три недели не видевший людей); «умри, но немцам не отдавай <…> не твоя
это честь и не моя – родины нашей это честь, не запятнай, лейтенант (просит старшина Семишный сберечь знамя полка); «придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой
трудно <…> отпустить опасно: дорогу к нам знает (говорил старшина Плужникову о
необходимости застрелить пленного); «не губите, товарищ командир» (просил Плужникова о пощаде сдавшийся в плен Прижнюк).
В основе категории чуждости лежит «тактика дистанцирования, отдаления» [10]
главного героя от окружающих его людей». Данную категорию можно обозначить маркерами «я не рядом», «я не такой». Номинации здесь преимущественно выражены местоимениями. Так, Николай Плужников становится «чужим» для окружающих его людей,
когда «поддался панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, которую было приказано держать во что бы то ни стало», когда «сдаваясь немцу, не думал о сопротивлении, икал от страха, покорно задирая в небо обе руки» и когда сам себе вынес приговор, решив застрелиться, считая себя виновным в гибели сослуживцев и заботясь в этом
момент лишь о том, куда лучше стрелять – «ему не очень хотелось валяться в подвале с
раздробленным черепом».
Таким образом, возникает еще одна дихотомическая структурообразующая величина
для распределения фрагментов, которые составляют ономасиологический контекст произведения. В этом отношении лейтенант Плужников очень близок к Васкову у Б. Васильева
[11; 12], так как корпус субъектных номинаций героя преимущественно реализуется именно в базовой для этого типа отношений синтаксической функции (в функции подлежащего). Для лейтенанта Плужникова этот корпус является менее весомым и разнообразным.
Для сравнения: Плужников – «Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми,
отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня: до воскресенья»; «обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами,
ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его... приветствуют»; «Плужников беззвучно снял автомат с предохранителя, сердце его билось
так сильно, что он боялся, как бы немцы не услыхали этот стук»; «он понимал, что бой
закончился, что он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего,
кроме тошноты и усталости». Васков – «а устав старшина Васков уважал», «Федот
Евграфыч позабыл о своем возрасте», «он все время шептал что-то и горестно качал
головой», «Васков медленно подтянул наган», «старшина почти спокойно на тот берег
глядел», «после завтрака комендант старательно выбрился холодной водой».
Признак «прагматик-идеалист» соответствует предикативному плану повествования.
Данный признак наиболее адекватно выражается в функции простого глагольного сказуемого. В латентном (атрибутивном или объектно отсылочном) виде данный тип
выражается причастиями и деепричастиями в функции определения и обстоятельства. При
этом каждый из признаков приобретают в контексте конкретное семантическое наполнение. Так, прагматическая характеристика связана с выбором героя между жизнью и
смертью, со стремлением к самосохранению в любой ситуации. Имеется в виду то обстоятельство, что первостепенное значение для персонажа здесь имеют лишь те блага, которые
он может получить в данный момент – «Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом, но страх перед автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в
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задымленном костеле был так велик, что он вскочил и помчался за юрким Сальниковым»;
«Плужников размахнулся, как на ученье, бросил гранату и упал»; «ему опять повезло, потому что он прыгнул через перила в Мухавец, напился воды и выбрался к своим»; «а он все
бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых
вееров»; «то оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей,
лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел».
Николай Плужников является идеалистом, когда считает себя ответственным в происходящих событиях и за судьбы тех людей, которые оказались рядом. Данная позиция концептуально связана с высшими этическими ценностями, поэтому имеет непосредственное
отношение к рефлексии героя по поводу своего внутреннего «Я» – «он должен был, обязан
был – не перед собой – перед теми, кто послал его в этот поиск, попытаться уйти и
ушел»; «Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить
в немцев все снаряженные диски, потому что боль, которую он испытывал сейчас была
страшнее смерти»; «он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его Родины»; «а еще у него осталось
яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть».
Данный признак выражается также и за счет номинаций, которые обладают оценочным
фоном и выступают в функции именной части сказуемого. В этом случае лейтенант Плужников молодчага (когда просит генерала направить его в любую часть и на любую должность); смелый (« ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил»); счастливый (считал, что «его, лейтенанта Плужникова, невозможно, немыслимо, убить»); полновластный
распорядитель судеб целого взвода и кадровый командир Красной Армии (когда для себя
решает до последней капли крови бороться с врагом); сволочь, дурак и дерьмо (в глазах ефрейтора Климкова, когда приказывал ему провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку <…> и только потом думать о собственной жизни»).
Признак «жертва – герой» проявляется на объектном уровне повествования.
Данный план обеспечивается, главным образом, существительными одушевленными и
неодушевленными и местоимениями, которые не обладают категорией лица и которые
могут выступать в синтаксических функциях подлежащего, именной части составного
именного сказуемого, дополнения («он хотел стать командиром и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все бредили авиацией или, на крайний случай, танками»;
«в перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний
курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом»; «предлагаемая
должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной»; «он был жив и
по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом Брестской крепости»; «ему
уже было все равно <…> он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить»;
«будь человеком, лейтенант, – умоляюще сказал Небогатов. – Мы же сдохнем здесь без
патронов»; «мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и
исполнительного <…> и решили обратиться с просьбой именно к вам <…> мы просим
вас помочь с имуществом разобраться»).
План объекта, то есть план встраивания героя художественного текста в событийную
ткань произведения, предполагает два базовых состояния. С одной стороны, герой является жертвой. В данном случае, выражаясь словами П. Флоренского, герой «воспринимается
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беззащитным, не имеющим силы отпора и даже не сознающим грозящей опасности», то
есть не может соответствовать требованиям момента. В этом аспекте он мыслится только
как представление чужого сознания, но не сам по себе. Такому персонажу лица не требуется, он «изображается со спины», то есть так, как «должны быть изображаемы слуги,
рабы, вообще все те, в ком художник отрицает личность и самодеятельность, – кого он
хочет представить вещью или как безличное орудие чужой воли» [13]. В этой связи лейтенант Плужников – человек, который «струсил во вчерашней атаке, после нее потерял
себя, упустил из рук командование и думал не о том, как будет воевать, а что будет
рассказывать»; «подумал, что никакой он не командир, что все вопросы за него решает
сержант, либо этот смуглый пограничник»; «остался в живых только потому, что
кто-то погибал за него»; «в темноте ему все время мерещились непонятные ужасы
вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил он впотьмах
с огромным внутренним напряжением»; а когда сержант спросил его согласия начать
атаку ночью, «Плужников растерялся, но не нашел слов и неуверенно кивнул».
С другой стороны, не жертвой – героем выходит лейтенант Плужников из развалин крепости. Выражаясь словами Э. Фромма, «в специфических условиях человеческого существования» [14] Плужников остается выше окружающих его людей, «сохраняется в качестве идеала» [15: 149]. В этой связи Плужников командир (в глазах Степана
Матвеевича, который «всегда подчеркнуто признавал его авторитет и разговаривал так,
как этого требовал устав»); русский солдат (для немецких разведчиков, загнавших его
в каземат, из которого не было второго выхода); русский фанатик (в глазах немецкого
генерала, когда тот приказывал еврейскому скрипачу «спуститься и уговоришь его добровольно сложить оружие». В последнем сюжетообразующем событии Николай Плужников предстает перед нами неизвестным, который утверждал, что «крепость не пала:
она просто истекла кровью», который «стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув
голову» и перед которым «немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде,
выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул».
И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке».
Еще одной структурообразующей характеристикой в словопроизводственной модели
является атрибутивный план. Данная характеристика обеспечивается определениями,
которые выражены качественными прилагательными, обстоятельствами меры, степени,
образа действия, а также качественными прилагательными и наречиями в составе именной части сказуемого («он был здоров и яростно хотел жить»; «он бежал, не видя дороги и крича «ура», пока хватало сил»; «Плужников дважды выстрелил в оскаленный
вспышками сумрак костела»; «живой, – смутно подумал Плужников в плотной тишине,
наглухо заложившей уши. – Я живой»; «но лейтенант – худой, страшный и непонятный
– не хотел ни в чем разбираться»; «Плужников замер, вжимаясь в стену, – позиция была
неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться»; «у входа в подвал стоял невероятно худой,
уже не имевший возраста человек».
С нашей точки зрения, атрибутивный план, применительно к исследованию текстового номинативного материала, не является определяющей характеристикой.
Итак, портрет персонажа представляет собой набор всех данных в тексте противопоставлений его другим персонажам, то есть совокупность дифференциальных признаков. Таким образом, мы получаем структуру ономасиологического портрета персо308

нажа, аппелируя к которой можно проводить объективный анализ, то есть сравнивать
по выделенным признакам конкретные образы конкретных персонажей. Более того это
позволяет нам формализовать лингвистическими методами то, что принято называть динамикой художественного образа героя.
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ПРОБЛЕМИ МОВИ Й ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПИСЬМЕННИЦЬКІЙ
МЕМУАРИСТИЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ
В статье рассматриваются проблемы просвещения и развития украинского языка
в епоху ХІХ века, которые поднимали писатели, общественные деятели, активные
учасники национального возрождения в мемуарных источниках. Статья строится на
привлечении в научный оборот эпистолярных, дневниковых текстов, автобиографий
© Пустовіт В.Ю., 2009

309

выдающихся деятелей Украины, которые до этого времени еще не публиковались. Это
дает возможность осмыслить творческие индивидуальности писателей во взаимосвязи
с художественным творчеством, а также показать их роль в борьбе за существование
родного языка и право обучения на нем в школах.
Ключевые слова: национальный дискурс, мемуаристика, эпистолярий, язык, образование.
The article examines the problems of education and development of the Ukrainian language
in the epoch of the nineteenth century, which were publicized by writers, public men and active
participants of the national revival in the sources of memoirs. The article is built on bringing in
epistolary, diary texts and autobiographies of prominent figures of Ukraine, which haven’t been
published before, in the scientific turn. This gives you an opportunity to comprehend creative
individuality of writers in connection with their artistic work and to show their role in the fight for
the existence of native language and for the right for teaching in native language at schools.
Key words: national discourse, memorialist, epistolary, language, education.
Початок 90-х років ХХ століття характеризувався посиленою увагою науковців до
визначення виховання, вивчення національної основи виховного процесу, а найперше
увага зосереджувалася на провідній ролі освіти в цьому процесі. Перші речники української ідеї, такі, як М. Драгоманов, М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш, Б. Грінченко,
М. Грушевський відстоювали права українців на освіту рідною мовою й ознайомлення
не лише з національною традицією навчання, а й застосовуючи надбання європейського
ґатунку. Неоціненну роль письменства і зв’язок з європейськими літературами зазначали
всі діячі ХІХ ст. У полеміці Б. Грінченка з М. Драгомановим Борис Дмитрович наполягав
на читанні українцями творів світової літератури мовою оригіналу і в перекладі рідною,
українською. Враховуючи національну специфіку літературних надбань, С.Єфремов
слушно зауважував: «письменство кожного народу має величезну вагу як вираз творчої
сили нації, з одного боку, та міжнародного єднання і впливів, з другого… Кожне письменство, виходячи з загальнолюдських основ і осмислюючи світові мотиви, повинно
бути національним, тобто духовну суть народу виявляти» [1; 23].
Розвиток освіти (провідна роль Харківського університету (1805), функціонування
Київського університету (1834), створення недільних шкіл, повітових), розквіт української періодики («Харьковский еженедельник» (1812 р.), «Украинский вестник» (18161819 рр.), «Основа» (1861) та інші), пожвавлення театрального життя – усе це зводилося
до стрижневого питання у суспільно-культурному житті України ХІХ ст. про націєтворення, майбутнє українського народу, розвиток науки й літератури, освіти тощо.
Українські письменники ХІХ століття не лише у творчості, а й у мемуаристиці відстоювали права народу на освіту й вільний розвиток української мови та літератури на
рівні з європейськими традиціями.
П. Грабовський у листі до Василя Лукича (10 серпня 1893 р.) наголошував: «Інтелігенція кожного народу повинна працювати коло свого народу, надіючись тільки на себе,
− і снага, і слабота в нас самих; вона (інтел[ігенція]) не тільки сама повина стояти врівень
з найвищими думками віку, але і зробити ті думки по спромозі власністю народу, розвиваючи тим часом і його національне самопізнання; освіта народу на його рідній мові – то
головна засада» [2; 189-190].
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Подібні думки зустрічаємо в мемуаристиці Б. Грінченка. Перебуваючи в с. Олексіївці на вчителюванні він заснував українську бібліотеку, зважаючи на відсутність книжок українською мовою, сам складав збірники з українських авторів і особисто писав їх
друкованими буквами. Ніде родина Грінченків не залишала просвітницької діяльності. У
Чернігові вони заснували український музей (1902 р.) після чого Борис Дмитрович був
звільнений за українофільство й це послужило поштовхом до переїзду в Київ.
В автобіографії Б. Грінченко також наголошував на великій ролі книжки не тільки
для села, й для всього народу: «Хочу ще сказати про книжки народно-просвітні. Велику
потребу в їх не тільки бачив, але почував щодня в своїй роботі на селі та й після села. Але
цензура знищувала всі книжки, хоч вони були дуже невинні» [3; 41]. І все ж таки це була
бібліотека близько 50 видань, тиражем у 200 тис. примірників.
Плідними були стосунки з М. Міхновським, який разом із Б. Грінченком обговорював
проблеми розвитку української школи. У 1898 році просвітяни обґрунтували «положення, що в історії України щоразу руїна духовна призводила до політичної, отже відродження було неможливим» [4; 78]. М. Міхновський намагався залучити прогресивних
українців до створення університету, «який готував би національно свідомі кадри. Спроба не дістала підтримки, однак цього ж 1898 р. М. Міхновський пише видавничий проект
під назвою «Русини з початком ХХ ст.», до виконання якого намагався залучити найавторитетніших представників української еліти (В. Антоновича, Б. Грінченка, О. Маковея,
І. Франка та ін)» [4, с. 78].
Діяльність на ниві просвітництва з Б. Грінченком мала великий вплив на М. Міхновського, адже його націєтворчі ідеї є актуальними і в наш час. Так само як і Б. Грінченко
М. Міхновський провідну роль надавав інтелігенції, яка мала виступити носієм, збудником націєтворчої активності суспільності.
Своєрідними були погляди П. Куліша на освіту народу, бо на його думку, розвиток
освіти, літератури, мови і мистецтва є важливою складовою націєтворення. П. Гончарук
слушно зауважує: «На його (Куліша. – курсив наш. – В.П) думку, український народ (як
і всі інші) не зможе рухатися вперед, брати активну участь в поступальному розвитку
людства, доки не будуть розв’язані проблеми його національної культури. На перше місце серед цих проблем П. Куліш ставив питання освіти українського народу» [5; 100]. На
цьому наголошував і Пулюй у спогадах: «Осьвіта українського народа була для Куліша
єдиною метою через ціле життє його» [6; 46]. Так само як інші просвітителі свого часу П.
Куліш неодноразово говорив про європейський рівень освіти українського народу, вчити,
спираючись не лише на свої традиції й надбання, а й не відкидати здобутки загальноросійської та західноєвропейської освіти. Про це писав він і у листі до М. Костомарова:
«Молодые люди, вдаваясь в изучение Малороссии, нисколько не лишают себя этим возможности усвоить себе (було: изучить. – прим. О. Федорука) образованность европейскую. Зачем брать крайности? Можно любить свой буколический хутор и восхищаться
блеском столицы еще больше, нежели человек, никогда в хуторе не живавший. Можно знать наизусть все наши песни, предания и летописи и усвоить себе образованность
европейскую в высшей степени» [7;88]. П. Куліш, чітко розуміючи своє призначення
служити рідному народові, пише про щире бажання добра йому. Для розвитку української мови та літератури він не шкодував своїх сил і часу: «Украина и украинский язык
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сделались теперь моею истинною святынею. Если кто-нибудь из наших земляков здесь
не отучился говорить нэ, то это уже имеет для меня приятность» [8; 77], «... редагував і
Тарасові, і Вовчкові твори; та се робилось не ради них самих: будівництво мови того вимагало. Тепер мова получчала, хоч і не вельми...» [8; 99]. Письменник гнівно виступав
з протестами проти нападок на рідну мову, йому були відомі факти заниженої її оцінки.
Куліш на власному досвіді та з української історії знав гонителів української мови, але
ніколи й ніде не висловлював сумніву щодо майбутнього розквіту українського
слова, доводячи, що українська мова буде не лише мовою «мужицької» літератури, а
мовою народу, який має славну минувшину й великі духовні національні скарби. Він
прагнув багато зробити, та власне і знав, що поле для діяльності дуже широке, а працювати треба до останньої хвилини життя, що він сподвижно й робив.
Багато уваги І. Нечуй-Левицький приділяв питанням освіти, зокрема мовним проблемам. Так, у листі до П. Стебницького письменник радить видавати книжки для народу
тією мовою, яку він розуміє, «Бо народні книжки – це книжки педагогічні, от-як шкільні
ученики. Недобре робе й «Вік», видаючи отак само книжки для народу, та ще й галицькі
без зміни галицької мови» [9; 456]. Ця ж проблема порушується і в листі до Б. Грінченка, де наголошується: «Ви в правопису пішли за старими письменниками. Я вкупі з
Старицьким, Кропивницьким, Карпенком, Кримським, Милославським, Коцюбинським
і т.д. пішов за народною мовою» [9; 457]. У листі до О. Кониського письменник жалівся
на втому, але при цьому був занепокоєний станом видання книжок, наголошуючи на своїй просвітницькій місії: «Та треба кінчати українську історію, а там… починати читанку
для сільських дітей, бо в Києві люблять накладати і справді Veto, а до роботи не дуже
квапляться…» [9; 271]. У листі до П. Житецького письменник говорив про національні
питання, які порушувались провідними діячами: «В Києві вийшла книжечка «Співомовки» Руданського. Одеська «Правда» за тиждень перед смертю надрукувала статтю − саму
правдиву і сміливу, щоб дали право українській літературі і ввести україн[ський] язик в
народні школи. Про це останнє діло постановило і Чернігівське земство, щоб ходатайствувати об цім перед міністром просвіти» [9;. 282]. Про це ж саме сповіщав Нечуй і
Миколу Костомарова [9; 284]. Націєтворча позиція І. Нечуя-Левицького, зародившись у
юнацькому віці, знайшла розвиток і продовження у подальшій творчій спадщині. Спогади дитинства, батьківська наука про рідну мову стали поштовхом до публіцистичних
виступів письменника на захист українського слова. Просвітницька діяльність митця
розвивалася паралельно з участю в розв’язанні мовних питань, які, на думку письменника, були ключовими у створенні національної школи – цій темі присвячені листи до П.
Стебницького, О. Барвінського, М. Грушевського.
Чимало робив М. Кропивницький для відкриття школи з українською книжкою та
українською мовою викладання, піклувався про заснування друкованого органу українською мовою. У листі до М. Аркаса драматург з болем говорив, що в суспільстві не відбулося жодних змін на покращення національного життя: «Не було ні жодної нашої школи
на Вкраїні за 30 р. назад, так і нині нема, не було ні жодної часописі на наській мові, і досі
брак її… Хоч наше слово нібито декуди і ожива і хоч де-не-де досвідчуються потроху
люде: хто вони, і що вони, і починають ніби добачать, чия на кому шкура, але всього того
мало, дуже мало…» [10; 492]. Подібні думки звучать у листі до письменника В. Уманова312

Каплуновського: «В Украине моей живой по-прежнему нет ни школы народной на родном языке, ни газеты, ни журнала; по-прежнему украинский язык вышучивают, не признают, силятся уничтожить; Кугель чуть ли не в каждом номере своей […] (под знаменем
российско-патриотической) газеты глумится над деятелями украинской литературы…»
[10; 494]. І з яким захопленням і радістю вітає М. Кропивницький звістку від М. Аркаса
про відкриття ним української школи: «Будь ласка, не одмов сповістити мене, чи правда
тому, що ти заснував в своїй слободі школу з українською викладовою мовою, і як це
пощастило? Навчи й мене, бо скортіло й мені заснувать невеличку школу, у цім случаї
найкраще придержатись одного напряму» [10; 526].
Все ж таки мрії письменника справдилися, народ потягнувся до української книжки,
про що із захопленням митець повідомляв у листі до О. Коваленка: «Зараз в мене в хуторі
вчаться чоловік з восьмеро дорослі, вчаться по українських букварях, і ці вже читатимуть
кулішівкою» [10;551]. М. Кропивницький надавав вирішальну роль просвіті народу, зокрема навчанні рідною мовою, друкуванні періодичних видань, написанні й публікації
літератури українською мовою тощо.
З проаналізованого фактичного матеріалу яскраво бачимо, що період ХІХ століття
був доленосним не лише для розвитку мови й літератури. Проблеми освіти не стояли
осторонь розвитку суспільства і звичайно, були одним із формуючих факторів відродження національної самосвідомості українського народу, що підтверджує мемуарна
спадщина письменників.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА И КАТЕГОРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ РУССКИХ НАРОДНЫХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК
В статті розглядаються чарівні народні казки як тексти, що відображають первинний досвід пізнання, переживання і віддзеркалення світу як цілого. В роботі чарівний
казковий текст поданий як метаоповідь – художньо відтворений в межах міфологічної ідеології (міфологічної епістемічної структури) комплекс концептів, сприйнятий і
втілений в свідомості носіїв культури через конкретний зміст. В статті проводиться
теза про те, що тексти чарівних казок, відбиваючи прадавній світогляд, містять в собі
універсалії культури, що сублімовані в більш загальних граничних онтологічних основах,
а саме, в категоріях народження, життя, смерті й безсмертя.
Ключові слова: категорії граничних основ, епістемічна структура, концепт, фольклор, чарівна народна казка.
The article deals with magic national fairy tales as the texts reflecting primary experience of
knowledge, experience and world reflexion as a whole. The magic fantastic text is presented as
the metastory – recreated within the limits of mythological ideology (mythological epistemical
structures) a complex concepts, apprehended and embodied in consciousness of carriers of
culture through the concrete
Key words: Categories of the limiting bases, epistemical structure, concept, folklore, a
magic national fairy tale.
Фольклор всегда представлял интерес для ученых – литературоведов и лингвистов.
Объяснить это можно не только стремлением к изучению его специфики, системы сюжетов, жанров и т.п., но и тем, что фольклор представляет собой отражение особой картины
мира, сложившейся в народном сознании в течение тысячелетий и не утратившей значимости в наше время.
Фольклорные тексты (особенно волшебные повествования) являются источником
формирования универсальных концептов. Ведь фольклор изначально был ориентирован на интерес к тому, что ныне принято называть общечеловеческими ценностями, был
включен в процесс деятельности социальных коллективов, служил их жизненным целям
путем обобщения и закрепления опыта традиции, переосмысления традиции и ее актуализации. В системе общественных отношений, строго регулировавшихся запретами,
предписаниями, вербальный фольклор оказывался и способом формулирования, узако© Пилипенко-Фрицак Н.А., 2009
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нивания, проповеди этих норм, выступая тем самым на страже устоев, и выражением
«особых взглядов».
Волшебные сказки отражают социальную структуру древнейшего общества, верования и обычаи разных времен, выражают многовековые народные чаяния и ожидания,
идеалы и мечты. Сказочные волшебные повествования являются важнейшим хранилищем древнейшего коллективного опыта народа, обеспечивающим априорную готовность
к восприятию и осмыслению мира.
Волшебные сказки считаются наиболее древними и поэтому наиболее ценными повествованиями. Ценность именно волшебных текстов заключается в том, что они являются отражением первичного опыта познания и переживания мира как целого; в силу
этого именно волшебные повествования могут быть названы вербализованным мироощущением, миропознанием.
Познавая мир, человек творит смыслы, воплощая их в предельно сжатые формы.
Закономерно возникает вопрос – каким образом происходит формирование, хранение
и последующее воплощение и воспроизведение (в частности, с целью передачи) информации и как, каким образом происходит движение и концентрация информации в
эти самые предельно сжатые формы. Ответить на эти вопросы позволяют новейшие
исследования в области концептологии. Привлечение сказочных текстов в качестве
материала для когнитивных исследований представляет, на наш взгляд, значительный
научный интерес.
Утверждение в лингвистике понятия и термина «концепт» (и его протерминологических аналогов – лингвокультурема (Воробьев, 1997), мифологема (Ляхтеэнмяни,
1999), логоэпистема (Верещагин-Костомаров, 1999) и др.), активно употребляющегося с начала 90-х годов 20 ст., обозначило новую ступень в постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодействия языка, сознания и культуры.
[Художественный] текст оказался естественно вовлеченным в орбиту концептуальных
исследований, поскольку целью данного анализа, как такового, является установление смыслов, подведенных под один знак (будь-то слово/лексема или текст) и предопределяющих бытие знака как известной когнитивной структуры (Кубрякова Е.С.),
а текст, созданный субъектом, делает эти когнитивные структуры наблюдаемыми.
Концептуальный анализ художественного текста представляет собой особый тип его
[текста] исследования, при котором за основу берутся особые формы познания действительности, организации знаний в памяти человека и передачи этого [по]знания, а
задача заключается в выявлении средств и способов их репрезентации в тексте.
Исторически учение о концептах восходит к Петру Абеляру (1079-1142), рассматривавшему концепт как форму «схватывания» смысла, как «связывание высказываний
в одну точку зрения на тот или иной предмет при определяющей роли ума, преобразующего высказывания в льнущую к Богу мысль» [6: 141]. Он же выделил такое
свойство концепта, как его конституированность индивидуальным сознанием, породив тем самым традицию трактовки концепта как предельно субъективной формы
схватывания смысла. Логик Г.Фреге термином «концепт» также обозначает содержание понятия, что делает его [термин «концепт»] синонимичным термину «смысл».
Аналогичную трактовку находим у Ю.Степанова: «значение слова – это тот предмет
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или предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с нормами данного
языка применимо, а концепт – это смысл слова» [8: 42].
Основной тенденцией в эволюции концептологии был постепенный отход от трактовки
концепта как строго индивидуальной, субъективной формы схватывания смысла в сторону
все большего заострения функциональной стороны концепта как некой универсальной,
интерсубъективной формы хранения и трансляции общекультурной информации.
Когнитивный статус концепта в настоящее время сводится к его функции быть носителем и одновременно способом передачи смысла, к способности «хранить знания о
мире, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации под
определенные, выработанные обществом, категории и классы» [2: 90].
При рассмотрении текста как репрезентанта смыслов, расширим приведенное выше
утверждение Ю.Степанова «концепт – смысл слова» утверждением: концепт – смысл
слова, воплощенный, реализованный в слове субъектом, на основе существующих в
культуре комплексов представлений о способах воплощения этого смысла, детерминированных так называемыми эпистемическими структурами (эпистемами), которые в
более широком смысле могут быть названы способом познания и осознания человеком
мира и себя в этом мире.
Для каждой конкретной исторической эпохи характерно существование специфических
структур – эпистем, под которыми, исходя из концепции М.Фуко, следует понимать исторически изменяющиеся системы [по]знания – некие над-текстовые a priori, определяющие
условия возможности мнений, теорий и наук в конкретный исторический период» [7: 54].
Эпистемические структуры представляют собой особые специфические способы
видения эпохами самих себя, тот самый «сгусток» концептов, который является источником порождения, преобразования и транслирования сложной их совокупности, в
целом формирующих идеологию как производство и воспроизводство концептов. Именно древнейшие волшебные повествования подготавливали, давали установки индивиду
или социальной группе мыслить, чувствовать, действовать и воспринимать мир определенными образом – т.е. в определенной системе познания (в свете конкретной, определенной эпистемической структуры), пронизанной «первобытной мудростью», которая
содержала в себе все религии и всю науку.
Интересующая нас эпистемическая структура, в основе которой лежит такая особая
форма по- и [со]знания как миф, опирается на эйдетические способности человека – т.е.
целостно, образно, детально чувственно ощущать окружающий мир и организована как
система символически-образных повествований.
Миф – как эпистемическая структура – был исторически сложившейся первой формой общественного сознания, представлявшей собой особую словесную символическую
систему, регулирующую ритуально-практическую жизнь архаического общества; он был
первой жизненно ощущаемой, чувственно творимой действительностью социоприродного существования личности, ее наиболее реального и наиболее полного осознания в
дорефлективном взаимоотношении с миром, где не существует никаких границ жизни и
мифа, границ бытия, сознания, мышления, языка.
Миф являлся идеологической формой универсального архаического сознания; миф
тематизировал историческое бытие человека, легитимировал возникшие общественные
институты и поддержание порядка.
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Эпистемические структуры реализуются, воплощаются и становятся зримыми благодаря метарассказу и на уровне метарассказа. М.М.Бахтин в работе «Проблема речевых
жанров» писал: «В каждую эпоху, во всех областях жизни и деятельности есть определенные традиции, выраженные и сохраняющиеся в словесном облачении: в произведениях, в высказываниях, в изречениях и т.п.» [1: 287]. Термин «метарассказ» для обозначения категории, на которую указывал М.М.Бахтин, был предложен в 1979 году Ж.-Ф.
Лиотаром в книге «Постмодернистский узел» [7: 217].
Современная эпистемология трактует метарассказы как социально активные дискурсивные акты-тексты, получившие, благодаря действующим в конкретную эпоху на
уровне идеологии этико-аксиологических установок, значение культурного базиса.
Представляя собой, по выражению Ж.-Ф.Лиотара, «великие метаповествования», «табулизирующие» представления о современности, метарассказы играют роль средства концентрации в себе основных концептов, и являются в то же время сжатыми и целостными
носителями этих представлений [5]. Метарассказы являются художественно воссозданным
в рамках идеологии конкретной эпохи комплексом концептов, воспринятым и запечатленным в сознании носителей культуры через конкретное содержание и способ его организации, и воспринимаются последующими поколениями с точки зрения соответствия этикоэстетическим установкам породившей его идеологии. Считаем возможным рассмотреть в
качестве метаповествования волшебные сказки, поскольку они сосредоточивают в себе существенную часть ментальной жизни общества, во всяком случае, ту ее часть, которая связана с функционировавшими институтами, с ситуациями и действиями, повторяющимися
регулярно, устойчивыми, отработанными опытом, требующими вербальной закрепленности; являются колоссальным источником знания о традиции; сказка выполняет функцию
сохранения и передачи элементов сакральных доктрин, инициатического знания, которое,
безусловно, формирует реакции и структуры человеческой психики.
В работе «Исторические корни волшебной сказки» В.Я.Пропп, рассматривая волшебные сказки как единое целое, показал, что структура большинства волшебных сказок восходит к древнейшим обрядам инициации, свойственным практически всем первобытным
культурам, представлениям о загробном мире и путешествии в нем. Схема инициальных
посвящений, основная функция которых заключалась в подготовке к преодолению границы – как пространственно-временной в векторе «прошлое – настоящее – будущее», так и
социально-личностных, связанных с переходом в новое качество, во многих первобытных
культурах в общих чертах совпадала: испытуемый уводился из дома и подвергался испытаниям, которые обычно символизировали временную смерть, путешествие в загробный мир
и воскрешение «нового» человека. Сложение двух циклов мотивов – мотива инициации
и мотива загробного мира – дает основные слагаемые волшебной сказки. Таким образом,
волшебные сказочные повествования не продукт «вольного» творчества, а результат художественного переосмысления исторических обычаев и обрядов, мировоззрений и миропознания – источник формирования таких универсальных концептов, как Жизнь, Смерть,
Воскрешение, медиатором между которыми является концепт Дорога.
Как известно, репрезентантом концепта в тексте является слово, которое можно
рассматривать как слово-имя концепта (в этом случае говорим о концепте-образе) или
как ключевое слово текста (текстовый концепт). Смысл текста (текстовый концепт)
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одновременно един,
���������������������������������������������������������������������
целостен и дискретен, поскольку складывается из некоторого «набора» концептов-обр����������������������������������������������������������������
азов и представляет собой концептуальную систему текста. Концептосфера текстов волшебных сказок представлена совокупностью иерархически взаимосвязанных концептов, репрезентированных в тексте, и имеет полевую структуру.
Такие универсальные концепты, как Жизнь и Смерть, реализованы в волшебном повествовании как на уровне отдельных образов-концептов, так и на уровне всего текста, что
позволяет считать данные концепты доминантными для рассматриваемых контекстов.
Исследователи, изучившие огромный материал по истории культуры, пришли к выводу,
что в основе текстов, как вербальных, так и образных, лежит некоторая фундаментальная
формула, суть которой заключается в выражении нарастающей угрозы жизни с последующим ее отведением. Культурным текстам свойственно наличие универсальных базисных
структур, основанных на триаде «жизнь – смерть – возрождение». Эта универсальная базисная структура объясняет наличие в текстах волшебных сказок универсального содержания
и универсальных смыслов, отражающих мифологическое постижение мира, и в то же время
демонстрирующих духовно-практическое миропонимание вообще. Можно предположить,
что все разнообразие концептов волшебного сказочного повествования в конечном итоге
сублимировано в таких мировоззренческих универсалий как рождение – жизнь – смерть.
Данная триада на более высоком уровне представлена концептом \универсалией\ бессмертие, объединяющим предыдущие категории и замыкающим триаду в круг.
Проблема универсалий культуры (или универсального содержания той или иной
культуры) обсуждалась на 18 и 19 Международных философских Конгрессах. Большинство исследователей считают, что обнаружение универсального содержания той или иной
конкретной культуры независимо от ее временных, экономических или этнографических
особенностей вполне осуществимо. Все общие понятия в различных культурах так или
иначе отображают реалии жизни, природы, мироотношения, связанные в итоге с общей
для всех людей функцией жизнеобеспечения и формами мироориентации, мироотношения. Понятия, раскрывающие сущность человеческого мироотношения, определяются
исследователями как триада «жизнь – смерть – возрождение», поскольку категории жизни и смерти это не только «личные» факты биографии, не только полюса биологического
существования; рождение и смерть – это социальное явление.
Как считает А.С. Кирилюк, такими универсалиями культуры выступают категории
предельных оснований – КПО, а также, что универсалии культуры могут быть «низведены» до более общих предельных онтологических, деятельных, мировоззренческих и
мыслительных форм, а именно, до категорий рождения, жизни, смерти и возрождения.
Эти категории предельных оснований и есть теми инвариантными компонентами различных культурных форм, которые позволяют обнаружить их типологическое единство,
поскольку все общие понятия в различных культурах так или иначе отображают реалии
жизни, природы, мироотношения, связанные в итоге с общей для всех людей функцией
жизнеобеспечения и формами мироориентации, мироотношения.
Триада «жизнь – смерть – возрождение» определяется исследователем как универсалия, раскрывающая сущность человеческого мироотношения [3]. Из предложенной
исследователем концепции вытекает положение о том, что фундаментальные жизненнозначимые формы мироориентации и существования человека в мире в процессе их
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функционирования порождаются такими формами сознания, содержание которых сводится к статическим или динамическим проявлениям КПО как самым широким, действенным предельным границам, далее которых не идут ни человеческие действия, ни
рефлексирующая над ними мысль.
В древних волшебных повествованиях тема смерти не табуировалась, но наоборот,
интерпретировалась в самом сюжете как явление закономерное и неизбежное. Смерть
героя была залогом его будущей жизни. Это обусловлено тем, что в социальной структуре древних обществ большую роль играл институт инициации, своеобразная школа
умирания, обучающая спокойному и вполне осознанному приятию момента смерти. Таким образом, можно говорить о том, что обретение бессмертия – это основная цель, по
направлению к которой движется текст волшебного повествования, отражающего комплексное представление о мире.
Как указывает А. С. Кирилюк, «бессмертие как универсалия культуры охватывает
своим содержанием все иные категории предельных оснований. В этом находит, на наш
взгляд, проявление доминирующая экзистенциальная установка социализированного человека на продолжение себя в мире» [4: 86].
Обрядово-ритуальный уровень мироотношения обуславливает спецификацию КПО
таким образом, что они начинают выступать в качестве базы разворачивания ритуальносимволических действий и смыслов. КПО лежат не только в основе обрядов жизненного
цикла, но и в основе обрядности. КПО, становясь универсальными классификаторами
практически духовного мироотношения, находят проявления в мифологической, эстетической формах осмысления человеком своего места в мире, и, становясь достоянием
вербального текста, приобретают аксиологическую окраску, получают способность непосредственность влиять не только на самосознание человека, но и на его поступки, выбор решений, ориентацию в мире, т. е. приобретают иллокутивную силу.
Признавая, что сказочный текст репрезентирует такие КПО как рождение, жизнь,
смерть, воскрешение можем признать за сказочным волшебным повествованием (в свете
воззрений А.С. Кирилюка) отражение универсалий не только соответствующей эпохи и
культуры, породившей текст волшебной сказки, но рассматривать народные волшебные
сказки как тексты, описывающие универсалии культуры.
Тексты народных волшебных сказок, отражая древнее мировоззрение, содержат универсалии культуры – КПО – категории рождения, жизни, смерти и бессмертия – в их мировоззренческом кодировании, персонификацией которых являются сказочные образы (среди которых особое место занимают такие персонажи как Баба Яга и Кощей Бессмертный,
несущие и на понятийном, и на этимологическом, и на эмоциональном уровнях сему жизни – смерти – бессмертия), образы пути – дороги, леса, избушки Бабы Яги и т.п.
Поскольку волшебные сказки репрезентируют такие смыслы, как рождение, жизнь,
смерть, воскрешение, можем признать волшебные сказочные повествования не только
как тексты, отражающие эпоху и культуру, но и рассматривать их как тексты, описывающие универсалии культуры и содержащие фундаментальные жизненнозначимые формы
мироориентации и существования человека в форме КПО.
Итак, можно констатировать, что волшебные сказки, являясь отражением первичного опыта познания, переживания и отражения мира как целого, могут быть рассмотрены
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как метарассказ, художественно воссозданный в рамках мифологической идеологии –
мифологической эпистемической структуры и описывающий универсалии культуры
данной эпистемической структуры; как метарассказ, репрезентирующий такие категории предельных оснований как рождение, жизнь, смерть, возрождение и бессмертие.
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обратимость времени в сказке и научной фантастике
(на материале произведений Р.Брэдбери, К.Саймака, А. и Б.Стругацких)
В статье, на примере научно-фантастических произведений Р.Брэдбери, К.Саймака,
А. и Б.Стругацких, рассматривается обратимость волшебно-сказочного времени, которая проявляется в буквальном управлении временем. Выявляются сходные особенности,
средства и способы управления временем в волшебной сказке и научной фантастике.
Ключевые слова: научная фантастика, время, фактор управления временем, машина времени, бессмертие.
У статті, на прикладі науково-фантастичних творів Р.Бредбері, К.Саймака, А.
і Б.Стругацьких, розглядається така властивість чарівно-казкового часу як оборотність, яка виявляється в буквальному управлінні часом. Виявляються схожі особливості,
засоби і способи управління часом в чарівній казці і науковій фантастиці.
Ключові слова: наукова фантастика, час, чинник управління часом, машина часу,
безсмертя.
The author studies reversibility of time in a magic fairy-tale and in science fiction which
is realized in the process of time management. Similar features, facilities and methods of time
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management in a magic fairy-tale and in science fiction works by R.Bradbury, C. Simak, A. and
B.Strugatskije are analyzed in the article.
Key words: science fiction, time, factor of time management, machine of time,
immortality.
Категория времени как одна из важнейших составляющих не только существования материального мира, но и жизни каждого отдельного человека, всегда вызывала
повышенный интерес учёных, представителей как естественных, так и гуманитарных
наук. В современном литературоведении проблема времени является одной из
актуальных и перспективных. Конструктивную роль категория времени играет и в литературной научной фантастике, специфика которой позволяет моделировать различные,
порой невероятные ситуации, связанные со временем.
В научной фантастике происходит деструкция некоторых свойств времени физического – непрерывности, линейности, необратимости, скорости движения во времени. Именно
на парадоксах и ситуациях, так или иначе связанных со временем, основана большая часть
произведений научной фантастики. Ю.Кагарлицкий отмечает, что, окидывая взором другие планеты, «…каждая из которых существует дольше или меньше Земли, мы приобретаем волшебную способность заглядывать вперед и назад во времени» [1: 129].
Тот факт, что современная наука не располагает точной информацией о природе времени, открывает перед писателями широкие возможности для фантазии, поэтому время в
научно-фантастической литературе приобретает новые, своеобразные черты, а героям и
персонажам «… подвластны все времена – и прошлое, и настоящее, и будущее» [2: 122].
Обращение научных фантастов к феномену времени связано с его существенной ролью в жизни человека, который издревле мечтал о покорении природы, о том, чтобы
остановить или ускорить время, обрести бессмертие. Генетическая природа связи научной фантастики со сказкой даёт все основания полагать, что в категории времени,
изображённой в произведениях фантастов, нашли своё отражение свойства и признаки
времени волшебной сказки, что мы и попытаемся доказать в данной работе.
Исследований, посвященных изучению пространства и времени в научно-фантастических
произведениях, не много. Это работы Е.Неелова, О.Бочковой, Н.Булаевой, Е.Шилиной
и др. Фундаментальное изучение реализации этих категорий в народной сказке впервые
было предпринято В.Проппом, впоследствии тему разрабатывали Д.Лихачев, Н.Топоров,
В.Бахтина, Н.Ведерникова, С.Неклюдов, Д.Медриш, Т.Цивьян, А.Шайкин и др.
Д.Лихачев, один из ведущих исследователей категории времени в жанре сказки, считает, что время в сказке всегда замкнуто. Его концепция времени отражена в двух важнейших тезисах: «...для сказки характерно прошедшее время, и это прошедшее время
имеет ряд своих особенностей; сказочное время не определено в общем потоке исторического времени» [3: 45].
Сказка начинается как бы из небытия, из отсутствия времени и событий: «жил
да был», «было у царя три сына», «в некоем царстве, в некоем государстве». Такая
неопределённость времени порождает и его относительность, то есть действие в сказке
может совершаться как моментально, так и тридцать лет и три года [3: 52]. В.Бахтина
пишет, что в сказке «…время можно вернуть, молодость можно приобрести, достаточно
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достать молодильные яблоки и съесть их. Сказка игнорирует и известный закон природы,
что все живое существует только во времени, рождаясь, развиваясь и умирая. Она легко побеждает смерть, применяя всевозможные методы оживления, главным образом в
виде живой и мертвой воды. Тем самым «отменяется» представление о неотвратимости
времени, о невозможности повернуть его вспять» [4: 162]. Относительность сказочного
времени также может проявляться в относительности такого его свойства как необратимость, так как время в сказке одновременно и необратимо и обратимо [5: 76]. Обратимость времени в сказке проявляется в возможности буквально управлять временем, что
нашло своё отражение и в научной фантастике.
В связи с этим, цель данной работы – выявление фактора управления временем и его
особенностей, а также определение средств и способов управления временем в сказке
и научной фантастике. Материалом исследования послужили произведения писателейфантастов Р.Брэдбери, К.Саймака, А. и Б.Стругацких.
В сказке время полностью подчинено герою, но управление временем происходит с
помощью волшебных (чудесных) предметов: ковра-самолёта, шапки-невидимки, сапогскороходов, молодильных яблок, живой и мёртвой воды, блюдечка и золотого яблочка,
волшебной палочки и др.
В зависимости от функций, С.Неклюдов делит сказочные чудесные предметы на три
основных типа: предметы, обеспечивающие превращение (шапка-невидимка), перемещение (ковер-самолет) и материализацию (скатерть-самобранка) [6: 196]. Е.Неёлов уточняет данную классификацию, отмечая, что есть и такие чудесные предметы, которые
можно было бы выделить в особую группу предметов, которые обеспечивают коммуникацию. Эти предметы создают «ослабленные» формы превращения, перемещения или
материализации и распределяются по трем предыдущим типам.
Все типы чудесных предметов имеют общую природу волшебства, связанную с
обратимостью сказочного времени. Временной аспект в некоторых чудесных предметах проявляется прямо, открыто (молодильные яблоки, живая вода), а в других – только едва различим, завуалирован и проявляется косвенно (шапка-невидимка). Являясь
своеобразными «трансформаторами времени», чудесные предметы «… могут не только
сжимать или растягивать время, но даже как бы вовсе «уничтожать» его» [5: 82].
Своё воплощение сказочные чудесные предметы находят в научно-фантастической
технике, которая, хоть и в новом облике, но выполняет те же функции и задачи, что и
чудесные предметы в сказке – перемещение, превращение, материализацию и коммуникацию. Мир, изображенный в научной фантастике, более пластичен, нежели мир
реальный, что в первую очередь достигается функционированием такой техники, которая также выступает и в качестве основного инструмента успеха героя. И научнофантастическая техника, и сказочные операторы волшебства служат одной и той же задаче – объяснять, каким образом герой преодолевает огромные расстояния, путешествует
по разным временам и пространствам.
Одним из научно-фантастических предметов, в котором временная природа проявляется наиболее открыто и ярко, является машина времени и осуществляемые ею путешествия во времени. Путешествие во времени как способ управления временем является
наиболее распространённым в научной фантастике. Путешествие во времени – это ни322

точка, связывающая различные эпохи, миры, цивилизации. Расширяя пространственные
границы, отсылая героев в далекие звездные системы, фантасты испытывают потребность в средствах перемещения по бескрайним просторам многочисленных галактик.
Таким чудо-средством и выступает машина времени – своеобразное олицетворение всех
временных путешествий.
Ситуация путешествия во времени очень часто используется в литературе для
переосмысления традиционных сюжетов легендарно-мифологического происхождения [7:
54]. На смену «утопии места», содержательные возможности которой постепенно исчерпали себя, приходит утопия времени. Общепризнанным является тот факт, что литературным
путешествиям во времени положил начало роман Г.Уэллса «Машина времени» (1894),
но многие критики и литературоведы склоняются к тому, что первооткрывателем данной темы выступил редактор журнала «Sun» Э.Митчелл с новеллой «Часы, которые шли
назад» (1881). Соглашаясь с тем, что путешествия во времени как литературный прием
появился задолго до Г.Уэллса, В.Ревич отмечает, что обоснования такого путешествия у
предшественников Г.Уэллса были не научные, а сказочно-мифологические (Лукиан, Э.По,
Гёте «Фауст», М.Твен «Янки при дворе короля Артура» и др).
Мотив путешествий во времени заключает в себе огромные художественные возможности, так как даёт автору полную свободу от пространственных и временных ограничений реального мира. Путешествия во времени ставят героев в условия (старое и новое,
настоящее и будущее), при которых лучше исследовать человеческую личность. Очень
редко перенос во времени является самоцелью, почти всегда это способ акцентировать
внимание на актуальных проблемах человечества, эпохи, отдельного человека.
В рассказе Р.Брэдбери «Время, вот твой полёт» (1953) дети из далёкого будущего на
машине времени путешествуют по прошлому в воспитательных целях, наблюдая за жизнью своих предков. Это даёт им возможность оценить и сопоставить мир, отошедший в
прошлое, с тем искусственным, полностью технизированным, нивелирующим личность
миром, в котором они живут.
А в рассказе того же автора «О скитаниях вечных и о Земле» (1950) с помощью
машины времени на три столетия вперёд переносят талантливого писателя, Томаса Вулфа, который призван описать увиденный им мир Будущего. Попав в эру расцвета космических путешествий, Вулф сумел за короткий срок, отведённый ему, написать свою
последнюю, гениальную книгу.
Путешествие в разные варианты будущего, которое изображается в мировой научнофантастической литературе, находим в повести А. и Б.Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1965). Луи Иванович Седловой, учёный из Научно-Исследовательского
Института Чародейства и Волшебства, изобретает машину времени для путешествия в
пространствах, созданных воображением человека. Седловой верит в то, что существует
мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс. Люди,
которые населяют этот мир, «…тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более
талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений»
[8: 177]. С помощью машины времени и временных прыжков, авторы не только спародировали тему путешествий во времени, к которой обращаются многие фантасты, но и
указали на некоторые недостатки отечественной и западной научной фантастики.
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Возможность управлять временем отражена и в романе К.Саймака «Заповедник гоблинов» (1968), в котором действует целый Институт времени. Сотрудники института не
только организовывают экспедиции в прошлое для научных исследований, но и пытаются
постичь природу самого времени. Из прошлых веков учёные переносят великого Шекспира, который в мире Будущего читает студентам лекции о своём творчестве, неандертальца
Алле-Опа, впоследствии ставшего подопечным Института и подающим надежды студентом. А главная заслуга учёных в том, что в их время с незапамятных времен был перевезен
маленький народец – танцующие феи и эльфы, вредные тролли, трудолюбивые и добрые
гоблины, баньши и даже дракон. Они обитают в специальном заповеднике, вход в который
не воспрещён только учёным, занимающимся изучением его обитателей.
Функционирующий Институт времени находим и в повести К.Булычева «Заповедник
сказок» (1980). С помощью машины времени в ХХI век из четвертого ледникового периода в научных целях были перевезены представители Легендарной эпохи, существа,
о которых мы знаем только из сказок, мифов и легенд: Серый волк, Красная Шапочка,
курочка Ряба, Снегурочка, Дед Мороз, Кот в сапогах, Русалка и др.
Путешествие в прошлое на шестьдесят миллионов лет назад совершается и в рассказе Р.Брэдбери «И грянул гром» (1952). В рассказе машина времени, хоть и выступает
продуктом науки, но всё равно окутана ореолом таинственности, загадочности, что способствует её восприятию как чего-то волшебного, чудесного. Она представляет собой
«…нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол – то оранжевый, то серебристый,
то голубой» [9: 603].
Встреча Прошлого с Будущим, предков и потомков, происходит и в повести братьев
Стругацких «Возвращение. (Полдень, ХХII век») (1962). Само название романа говорит
о том, что будут изображаться события, локализованные в будущем. Корабль «Таймыр»,
исследовавший свойства пространства-времени, терпит катастрофу, но в живых остаются космонавты Кондратьев и Славин, которые, возвращаясь после длительного полёта,
в результате искажения масштабов времени, попадают в середину XXII века, через 150
лет после их отправления.
В этом романе нет машины времени, но управление временем осуществляется с помощью хроноскопа, принцип действия которого основан на предположении о том, что в
пространстве и времени рассеяны следы любых событий и явлений. Хроноскоп собирает и преобразует эти следы в привычные для человека формы информации – в изображение. В результате этого человечество стало свидетелем вспышки сверхновой вблизи
Солнца, произошедшей сто миллионов лет назад, драк динозавров, эпизодов битвы при
Пуатье, прибытия звездолетов пришельцев и многих других исторических событий, суть
которых до этого была неясна.
Как видим, в большинстве научно-фантастических произведений управление временем осуществляется научно обоснованными способами, с помощью разных технических
средств. Однако, в некоторых случаях, встречаются нетрадиционные для научной фантастики способы управления временем, которые обнаруживают связь с волшебной сказкой.
Так, например, в рассказе Р.Брэдбери «Запах сарсапарели» (1958) роль своеобразной
машины времени играет старый заброшенный чердак, где «…всё связано с прошедшими
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годами, всё сплошь – куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек – словно
крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней» [10: 246]. Именно здесь,
в пыльном хранилище прошлого, в обители Времени, главный герой, Уильям Финч,
может прикоснуться к Прошлому. Герой рассуждает: « – Всякий чердак – это Машина
Времени, в ней тупоумные старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад,
в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето…» [10: 246].
В начале рассказа старый чердак выступает машиной времени в метафорическом
плане. Именно здесь укрылось время, и нужно лишь «…одно прикосновение памяти
– и все раскроется, обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными
цветами – огромными каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода – и под
горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетушек, бабушек» [10:
249]. Но в конце рассказа мы понимаем, что Финч буквально уходит в Прошлое через
окошко на чердаке, при этом никак не объясняется, каким образом это происходит.
В мир Прошлого, в мир своих воспоминаний, герой попадает чудесным образом, не
поддающимся научной трактовке. В сказке также не поясняются чудесные свойства и
устройство волшебных предметов, которые осуществляют управление временем.
В этом рассказе также нашла отражение сказочная традиция сопоставления
структуры жилища со структурой внешнего мира. Дом в сказке представляет собой
модель универсума, элементы которого отождествляются с элементами внешнего мира
(небо – крыша, земля – пол). В связи с этим окошко на чердаке приобретает особое
символическое значение, выступая средством связи между настоящим и прошлым.
Окошко, но уже как средство визуальной связи между своим (домашним) и чужим
(внешним) пространством, находим и в рассказе Р.Брэдбери «Земляничное окошко»
(1954). В обоих случаях окошко выполняет функции сказочных чудесных предметов
или операторов волшебства, которые облегчают герою пребывание в чужом времени
и пространстве.
Волшебным, чудесным образом происходит управление временем и в другом рассказе автора, «Детская площадка» (1952), в котором взрослый мужчина, чтобы уберечь
сына от издевательств детей на детской площадке, меняется с ним местами и на двенадцать лет возвращается в детство. Никак не объясняется авторами и скачок во времени Саула Репнина, одного из героев повести А. и Б.Стругацких «Попытка к бегству»
(1962), который бежит из немецкого концлагеря и внезапно попадает в будущее.
Средством управления временем в романе Р.Брэдбери «Что-то страшное грядет»
(1962) выступает Карусель, которая изменяет ход времени – прокатившись несколько
кругов назад, седой старик превращается в молодого юношу и наоборот, один круг
карусели вперёд добавляет один год жизни. Такая же карусель, которая способна крутиться назад, возвращая молодость, изображена и в рассказе «Чертово колесо» (1948).
В таких случаях отсутствие научных объяснений делает процесс и способ управления
временем загадочным, таинственным, что приближает его к особенностям процесса
управления временем, характерным для волшебной сказки.
В сказке одним из традиционных и наиболее часто применяемых приемов преодоления временных пауз в жизни персонажа и перемещения во времени и пространстве
выступает сон. Т.Чернышева отмечает, что «…жанр видения… начал служить прямой
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фантастике еще в средние века», поэтому мотив активно используется и в научной
фантастике [11: 26]. По своим функциям сон, и в сказке и в научной фантастике, заменяет
научно-фантастическую технику, также осуществляя управление временем.
Путешествие в будущее во время сна совершает героиня одноименного рассказа
Р.Брэдбери Илла, которой снится место и время, когда на её планету, Марс, прилетит
первый земной космический корабль с целью установления контакта. В романтическом сне Илла общается с одним из членов экипажа, который признается ей в симпатии
и обещает увезти с собой. Сон героини, как и вещий сон в сказке, выполняет коммуникативную функцию и носит информативный характер, то есть имеет прямое значение,
в отличие от символичных снов литературных героев.
Сном можно назвать и такое состояние научно-фантастических героев, когда они
погружены в анабиоз, который останавливает время. Картер Хортон, герой романа
К.Саймака «Планета Шекспира» (1976), искусственно заморожен и не испытывает
хода времени. Хоть «сон» Хортона и длился около тысячи лет, он остался таким же
молодым и здоровым, как и раньше. Выход героя из анабиоза описывается К.Саймаком
как будто пробуждение, оживление. Сам Картер не может понять, что с ним происходило за это время – было ли это сном или смертью, «… засыпал он, подвергнутый ему,
а потом просыпался? Или же он умирал, чтобы потом воскреснуть?» [12: 39]. В таких
случаях время ничего не значит для человека, герои не стареют, не болеют, «… сон
гасит время» [12: 74].
Своеобразной формой управления временем является продление жизни или обретение бессмертия, так как это даёт «…реальную возможность стать свидетелемсоучастником недоступного для обыкновенного человека количества исторических
событий и эпох» [7: 87]. Тема бессмертия связана с управлением временем напрямую,
так как обретение бессмертия, не что иное, как победа над быстротечным временем,
возможность подчинить его своим желаниям, замедлить ход времени.
Жизнь многих героев не заканчивается смертью, а продолжается дальше, но, обретя
бессмертие, они выступают уже в другом качестве. В научной фантастике такое бессмертие называется «кибернетическим», то есть человеческая личность по ряду причин
может «перезаписываться» на чужой мозг или на какое-то синтетическое вещество,
при этом память о прошлом сохраняется [7: 48]. Так, тринадцать учёных из повести А.
и Б.Стругацких «Далёкая радуга» (1962), срастили себя с машинами, в результате чего
получился человек-лаборатория, «…голый разум плюс неограниченные возможности
совершенствования организма» [13: 112]. Один из них, Камилл, говорит: «Вместо состояния «хочешь, но не можешь» состояние «можешь, но не хочешь». Это невыносимо
тоскливо – мочь и не хотеть» [13: 125]. Его тоска по былому свидетельствует, что в нём
ещё осталось что-то от человека.
Подобный процесс, Великое Кодирование, перенос шифра мозга и мыслей живого,
гениального человека на мозг искусственный, осуществляется в другой повести братьев Стругацких «Возвращение. (Полдень. ХХII век)». По мнению учёных, Великое
Кодирование – это «…дорога к бессмертию человеческого «я», потому что человек
– это не руки и ноги. Человек – это память, привычки, ассоциации, мозг» [13: 147]. В
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произведении звучит негативное отношение к обретению бессмертия, так как за ним
неизбежно следует расплата.
Всё вышесказанное даёт основания говорить о том, что такое свойство сказочного
времени как обратимость, реализующаяся в ситуации управления временем, находит
своё воплощение и в научной фантастике. Фактор управления временем отражен почти в каждом научно-фантастическом произведении, что свидетельствует о страстном
стремлении человека преодолеть время, подчинить его себе. Главной особенностью
процесса управления временем и в сказке и в научной фантастике является то, что временем можно управлять буквально, при помощи всевозможных волшебных предметов
и технических средств. В проанализированных научно-фантастических произведениях процесс управления временем носит не только научно обоснованный характер, но
и осуществляется чудесным, волшебным способом, который не может быть объяснен
с точки зрения науки. В таких случаях способ управления временем максимально приближен к волшебному способу управления временем в сказке.
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Сігаева С.А.
(Мінск, Беларусь)
Сімволіка колеру, агню і святла
у беларускім фальклоры

Артыкул прысвечаны вывучэнню канцэпцыі колеравай сімволікі ў беларускім фальклоры.
Колераабазначэнні (каларонімы), якія некаторыя даследчыкі адносяць да «натуральных»
сімвалаў, – гэта шырокія інфармацыйныя блокі з багатым асацыятыўным фонам, што
рэалізуецца ў фальклорным і літаратурным тэксце, з’яўляюцца важным элементам
яго сэнсавай структуры. Як усякі сімвал колераабазначэнні з’яўляюцца складанымі
лінгвакультурнымі ўтварэннямі, якія становяцца асновай множнасці сэнсаў тэксту і
ўзбагачаюць яго вобразнасць і інфармацыйнасць.
Ключавыя словы: сімвал, каларонім, архетып, фальклор, ментальнасць, колеравая
лексіка, мікраструктура, псіхалінгвістыка.
The article covers the analysis of the concept of colour symbolism in the Belarusian
folklore. The signs of colour that some researchers attribute to «natural» symbols are expanded
informational blocks having rich associative background in folklore and literary text. They are
important elements of the text meaningful structure. Like any symbol the signs of colour are
compound lingua-cultural formations that become the ground for a multi meaningful text and
enrich its figurativeness and informativity.
Key words: symbol, sign of colour, archetype, folklore, mentality, colours vocabulary ,
microstructure, psycho-linguistics.
Грамадства ўжо з першых перыядаў свайго існавання і развіцця нязменна сутыкалася з
праблемамі сімвалізацыі навакольнага свету. Ператварэнне чалавека першабытнага ў чалавека
разумнага суправаджаецца пераходам ад пэўна-пачуццёвых формаў мыслення да абстрактнавобразных. Ва ўсіх без выключэння сферах жыцця, асабліва на сучасным этапе, мы сутыкаемся з сімваламі. Можна казаць аб існаванні навуковых і абрадавых сімвалаў, аб сімвалах
выяўленчага мастацтва, геральдыкі, астралогіі, рэлігіі і канешне мастацкай літаратуры.
Сімвал (грэч. Symbalon – знак, азначальная прыкмета) – канцэнтраваная ўмоўная
форма адлюстравання і фіксацыі ведаў. Існуюць розныя віды сімволікі: аб’ектная, персанажная, знакавая. Як мастацкі прыём сімволіка пашырана ў фальклоры і літаратуры. Яна
мае істотнае значэнне для разумення сістэмы вобразных асацыяцый мастацкіх тэкстаў.
Асобае месца ў літаратурнай спадчыне кожнай краіны займае сімволіка колераў.
У сучаснай лінгвістыцы адным з прыярытэтных і актуальных з’яўляецца праблема
колеравызначэння мастацкага тэксту. Колеравая лексіка (ці інакш каларонімы) валодае
істотным семантычным, сінтагматычным і выяўленчым патэнцыялам. Шматлікія каляровыя вобразы адкладаюцца ў ментальнай сістэме той ці іншай краіны і маюць вялікае
значэнне ў плане адлюстравання пэўных фрагментаў моўнай карціны свету і забеспячэння дыялогу паміж пісьменнікам і чытачом.
© Сігаева С.А., 2009
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Катыгорыя колеру звязана з глыбіннымі моўнымі мікраструктурамі. Будучы знакавай
сістэмай каларыстычная лексіка выступае ў мастацкім тэксце як своеасаблівая вербальнаэстэтычная парадыгма, што адлюстроўвае спецыфіку аўтарскага светаўспрымання. Пачынаючы з Арыстоцеля і да нашых дзен чалавецтва імкнецца разгадаць загадку колеру,
яго сэнс, яго мову.
Актуальнасць даследавання сімволікі колеру абумоўлена яе значным месцам у
духоўнай культуры народа, паколькі сімвалы ўвасабляюць каштоўнасці, маральнаэтычныя імператывы, светапогляд, ідэі і пачуцці. Аналіз колераабазначэнняў дапамагае
асэнсаваць спецыфіку вобразнага мыслення пісьменніка, у пэўнай ступені раскрыць
асобныя фрагменты нацыянальнага светаразумення.
Прырода колеру супярэчлівая і складаная, і дагэтуль не існуе ні натуральна-навуковай,
ні псіхалінгвістычнай тэорыі, якая была бы здольная ўсебакова апісаць усе аспекты дэкадавання колеравай інфармацыі. Шматлікія даследаванні ў псіхалогіі і фізіялогіі даказалі
аб’ектыўнасць успрымання асноўных колераў, аднак чалавек успрымае велізарную
колькасць колераў і адценняў, і механізм гэтага ўспрымання не апісаны да канца.Колер
аб’ектывуецца ў мове праз каларонімы і колераабазначэнні, і таму гэтая група лексічных
адзінак выклікае цікавасць у даследчыкаў, якія займаюцца вывучэннем механізмаў
катэгарызацыі чалавекам навакольнага свету.
Функцыянаванне абазначэнняў колеру ў мове, звязана з культурнымі рэаліямі
соцыўма, што ў сваю чаргу, дазваляе сцвярджаць, што колераабазначэнні ў мастацкім
тэксце могуць выконваць функцыю знака і валодаць значэннем, якое ў большасці
выпадкаў выходзіць за рамкі простага ўказання на фізічныя характарыстыкі часткі каляровага спектра.
Важнасць разгляду моўных адзінак, якія валодаюць сімвалічным патэнцыялам,
робіцца відавочнай, калі прыняць да ўвагі распаўсюджаны пункт гледжання на чалавека
як на істоту, якая ўвесь час знаходзіцца ў працэсе сімвалізацыі.
Сімвалізацыя – гэта спосаб катэгарызацыі свету, пры якім на базавым узроўні важныя такія яго аспекты, як вобразнае ўспрыманне, фізічнае ўзаемадзеянне, ментальныя выявы і роля рэалій у культуры. Сімвалы ўяўляюць сабой эмацыйна афарбаваныя або афектыўныя сляды памяці і ўзнікаюць як спосаб апасродкавання досведу, які
выяўляецца падчас сацыялізацыі. Іншымі словамі сімволіка ўсеагульная для чалавека,
яна існуе ў культуры дадзенага соцыума і можа актывізавацца ў вызначаных умовах.
Колераабазначэнні выклікаюць адмысловую цікавасць, паколькі колер суправаджае чалавека на працягу ўсяго жыцця і належыць да найбольш простых «натуральных» сімвалаў
такіх, як дрэва, крыж, спіраль і інш. Адзначаецца таксама, што элементарныя па сваім
выяўленні сімвалы валодаюць большай культурна-сэнсавай ёмістасцю ў параўнанні са
складанымі сімвамі, якія з’явіліся ў гісторыі чалавецтва значна пазней.
Сімвал уяўляе сабой адмысловым чынам структураваны інфармацыйны блок, або
фрэйм, за якім хаваецца ўся інформацыя набытая сімвалам за час яго існавання ў культуры соцыума.
Як з’яўляюцца ў мове словы, якія пазначаюць колер? Да з’яўлення ідэй Б. Берліна
і П. Кея гісторыя ўзнікнення і развіцця колераабазначэнняў насіла чыста апісальны характар і выглядала прыкладна так. Спачатку колер перадаваўся ў мове апасродкавана,
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шляхам указання на колер распаўсюджаных прадметаў або аб’ектаў прыроды: «як малако», «як снег» (белы), «як сажа» (чорны), «як кроў» (чырвоны) і г. д. [1, c. 7]
Затым з’яўляюцца словы, якія выкарыстоўваюцца адмыслова для пазначэння колеру
(белы, чорны, чырвоны). Некаторыя з іх становяцца назвамі асноўных катэгорый, на якія
падзяляецца каляровая прастора ў дадзенай культурна-моўнай агульнасці людзей. Калі
казаць дакладней, ніякіх новых слоў не з’яўляецца: проста словы, якія ранней існавалі
ў мове набываюць значэнне колеру. Паралельна з’яўляюцца словы, якія перадаюць
асноўныя адценні колеру.
Такім чынам фрэйм колеру змяшчае ў сабе акрамя ўказання на каляровы эталон
шматлікія культурна-псіхалагічныя асацыяцыі з ім звязаныя. Акрамя таго, выконваючы сімвалічную функцыю, колераабазначэнне можа актывізаваць у памяці чалавека
звязаныя з ім тыпавыя сітуацыі, мадэлі падзей або з’яў, міфалагічныя або рэлігійныя
паданні.
Фальклор – важная частка духоўнай культуры народа. На працягу гісторыі ён
адыгрываў вялікую ролю ў фарміраванні сацыяльнай свядомасці, развіцці літаратуры
і мастацтва. Мелодыі, спеў, гучанне музычных інструментаў і рытмаў, танец, вопратка,
атрыбутыка, маскі, адпаведнае прыроднае асяроддзе, пара года, рэлігійнае месцазнаходжанне – фарміруюць непаўторны мясцовы мастацкі каларыт. Але ўсё гэта існуе яшчэ і
ў сінкрэтычнай суцэльнасці са старажытнымі вераваннямі, светапоглядам, эстэтыкай,
этыкай, мараллю і, нарэшце, з непаўторнай сістэмай сімвалаў.
Кожны пісьменнік падчас свайго творчага жыцця звяртаецца да фальклору, не кажучы пра тое, што большасць сімвалічных асацыяцый, закладзеных у нашай свядомасці
таксама бяруць свой пачатак з багацейшай фальклорнай скарбонкі.
Мастацкая сістэма беларускага фальклору ўзнікла ў язычніцкі перыяд, ці як яго яшчэ
называюць паганскі. Паганства не было вузка-лакальнай з’явай. Асновай яго з’яўляецца
паняцце закона гармоніі грамадства і прыроды. Старажытны чалавек ўяўляў, што ўсё
вакол яго такое ж жывое, як і ён сам, што прырода таксама мае душу. Безабаронны перад
стыхіямі ён імкнуўся даць сваё тлумачэнне вышэйшым над ім сілам прыроды. Так з’явіўся
пантэон багоў і вялікі шэраг міфалагічных істот, якія былі надзелены надзвычайнымі
якасцямі, мелі свае звычкі і асаблівую атрыбутыку, у тым ліку і каляровую.
Асновай беларускай фалькларыстыкі з’яўляецца трыкалор (белы, чырвоны і чорны),
які можна лічыць нейкім універсальным кодам беларускай культуры. Гэта каляровая
гамма адпавядала трохсфернаму падзелу света: неба давала святло, і таму было звязана
з белым колерам; зямля – ўсё, што квітнее, усё яркае, вясёлае, радаснае, прыгожае – значыць чырвоны колер; чорны колер асыцыяваўся з падзем’ем, пеклам і смерцю.
Усе галоўныя багі славян – Сварог (той, хто стварыў свет, на санскрыце літіральна
Бацька Святла) і яго дзеці Пярун, Дажджбог, Светавіт, а таксама назвы сонца розных
пораў года – Ярыла, Купала, Багач, Каляда – усе багі святла і агню, таму атрыбутыка іх
абавязкова змяшчае белы колер.
Напрыклад Ярылу ўяўлялі маладым прыгожым юнаком. Ён раз’яжджае на белым
кані ў белым плашчы. На галаве яго вянок. У руках каласы. Ярыла – бог урадлівасці і
кахання. У Юр’еў дзень Ярыла па загаду маці адмыкае вароты неба і на белым кані прыязджае на зямлю. З яго ўзнікненнем пачынаецца сапраўдная вясна.
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Каляда – багіня неба, маці Сонца, жонка Дажбога таксама была апранута ў белае
адзенне, яна нараджала Новы год, Сонца і Божыча. Пад час калядных святаў спявалі
такія песні:
«Прыехала Каляда на белым кані / Яе конічак – ясен месячык, / Яе дружачка – ясна
зорачка, / Яе пужачка – ясна звёздачка, / Яе вазочак – з тоўстага лядку, / Яе кажушочак – з
белага сняжку». [2, c. 95]
У ліку старажытных паданняў беларусаў захавалася памяць і пра Белбога (Прабога),
бацьку Перуна, якога завуць Белуном. Бялун часам сыходзіць на зямлю, гэта стары з
доўгай белай барадою, у белым адзенні і з кіём ў руках. Ён літасцівы і творыць адно
дабро. Ён паказваецца толькі ў дзень, пры сонечным святле, і, калі сустрэне ў дрымучым
лесе вандроўніка, які заблукаў, ён выведзе яго на вялікую дарогу. Таму існуе прымаўка:
«Без Белуна цёмна ў лесе».
Ёсць даследаванні, якія даказваюць, што корань «куп» (Купала) значыць «белы». Андрэй Меер у «Апісанні Крычаўскага графства» адзначаў, што Купала найбольш часта
ўзгадваецца ў песнях беларускіх сялян.
«Йшла Купала сялом, сялом, / Закрыўшы вочкі пяром, пяром. / На Йвана Купала, на
Йвана Купала. / Вітала хлопцаў чалом, чалом, / Свяціла ночкі агнём, агнём. / Пляла вяночкі
шаўком, шаўком, / Ой, белым шаўком, шаўком, /Славу Купалу пяём, пяём».[3, c. 120]
Такім чынам белы колер – сімвал неба, святасці, велічы і чысціні, дарэчы не толькі
боскай, але і дзявочай:
«Не бяры, сыначку, ды што ў золаце! / Не бяры, сыначку, ды што ў серабры! / А бяры,
сыначку, што ў беленькім! / А што ў золаце, то паненачка, то гультаечка, / А што ў серабры, то цыганачка, то абманачка, / А што ў беленькім, то работніца». [2, c. 118]
Чырвоны колер ў беларусаў – сімвал сонца, агню, жыцця, дабрабыту. Першапачаткова гэты колер называўся «руды», затым «чэрлены», «чэрваты», «чырвоны». У мове
засталіся абодва старажытныя словы «руды» і «чырвоны», а таксама «красны», але ўжо
толькі ў сэнсе прыгожы, самы лепшы. Найбольш часта сустракаецца слова «красны» ў
вяснянках, якімі клікалі, звалі, прызывалі, гукалі вясну. Такое незразумелае, яшчэ абстрактнае паняцце, як прыход вясны, старажытны чалавек пераводзіў ў зразумелыя ачалавечаныя формы – Вясну-жанчыну:
«Вясна красна, вясна красна / Да што ж ты нам прынясла? / Шалковую траву на
вясну, / Буйнае жыта на лета. / Малым дзеткам па яечку. / Старым дзедкам па кіёчку. /
Маладым маладком па бёрдзечку…» [3, c. 45]
Чырвоны таксама сімвалізуе ўсё, што квітнее:
«Красныя цвяточкі нам на вяночкі / Завеставаннейка святое, / Пашлі сонека залатое».
[3, c. 47]
Але сімволіка чырвонага колеру не абмяжоўваецца радасцю, прыгажосцю і каханнем.
Гэты колер, з іншаго боку, сімвалізуе варожасць, помсту і агресію. Нядобрыя міфічныя
істоты ўяўляліся чорнымі з чырвонымі вачамі. На самой справе чорны і чырвоны –
колеры-антыподы. Вечаровае сонца на даляглядзе, полымя вогнішча, якое дагарае – былі
чырвонымі. А пасля надыходзіў змрок, поўны жаху і небяспекі.
Чорны колер у беларусаў асацыіруецца з падзем’ем, пеклам, смерцю. Першапачаткова слова «чорны» мела значэнне «няясны, няпоўны, нічый». Паступова выспела рэзка
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негатыўнае адценне, звязанае з ліхам, ноччу, цемрай, светам памерлых. Чорнымі былі
нядобрыя Багі і духі. У паганстве чорных жывелаў прыносілі ім ў ахвяру.
Баба-Яга, ці Ягіня – злая чараўніца, страшная, чорная старая, пра якую гаворыцца,
што яна «ў ступе ездзіць, таўкачом паганяе, а памялом след замятае».[4, c. 6]
Чорт, паводле народных уяўленняў, мае цялесны вобраз: «ён па выгляду чорны, калматы, на галаве ў яго двое невялікіх рагоў, ззаду хвост, на нагах і руках шмат вострых
кіпцюроў, цела пакрыта поўсцю. Згодна з перакананнем людзей, жыве ён ў пекле, якое
памяшчаецца недзе ў глыбіні зямлі. На зямлю выходзіць толькі для спакушэння чалавека
і авалодання аго душою ды на дапамогу ведзьмам і чарадзеям».[4, c. 82]
Між іншым, сустракаюцца чорныя істоты, якія не ўспрымаюцца негатыўна. Прыкладам можна лічыць паcланніка Вужынага цара – чорнага сабаку, які спрыяе паляванню і дапамагае ва ўсіх справах. Здабыць жа такога памочніка было вельмі няпроста.
Для гэтага трэба было атрымаць карону Вужынага цара: праз ўсе перашкоды прайсці да
магічнай гары, а там, убачышы вужа, паслаць яму белы абрус. На яго ён і скіне сваю карону. Пасля прыняцця хрысціянства гэта павер’е трансфармавалася: на змену Вужынаму
цару прыйшоў добры купальскі дзядок з поўным кошыкам папараць-кветак. Нязменна
ўладальнік такіх скарбаў надзяляўся дзівоснымі здольнасцямі: пачынаў разумець мову
дрэў, жывёл і птушак, станавіўся празарлівым і мудрым. Такім чынам, нельга сцвярджаць, што чорны колер мае абсалютна негатыўную характарыстыку.
Безумоўна, белы, чырвоны і чорны, так званы трыкалор – самая распаўсюджаная
гамма ў беларускім фальклоры, але на гэтым нельга закрываць скарбонку народнай
творчасці – існуе яшчэ шэраг колераў, сімволіка якіх знайшла сваё месца ў легендах і
паданнях, песнях і абрадах. Сярод іх – зялёны.
Зялёны – колер травы і лісця. У шматлікіх народаў, у тым ліку і ў беларусаў, сімвалізаваў
маладосць, надзею, радасць і весялосць, росквіт і абнаўленне прыроды, вясну.
Антропаморфная выява вясны і веснавога росквіту прыроды прыгожа прадстаўлена
ў наступнай вяснянцы:
«Едзе, едзе вясна на залатым коні, / Ў зяленым саяне, на сасе седзячы, / Сыру зямлю
аручы, а смыком скароздячы. / Вязе, вязе вясна, вязе, вязе красна / Ясныя дзянёчкі, частыя даджочкі, / Зялёныя травы, красныя цвяточкі».[3, c. 46]
Ушаноўвалі веснавы росквіт і напярэдадні Юр’я, 5 траўня. Дзяўчаты на лузе выбіралі
самую прыгожую, апраналі яе русалкай, упрыгожвалі зеленню, вянком з кветак, вадзілі
вакол яе карагоды.
Яшчэ адно свята з гэтага цыклу – Сёмуха. На Сёмуху ўпрыгожвалі дамы, двары, вуліцы
зелянінай, бярозкамі, завівалі бярозы і вянкі, пускалі іх на ваду. Звычайна на другі дзень
ладзілі свята Куста. Яно адбывалася так: на ролю Куста выбіралі дзяўчыну, ішлі ў лес і
апраналі яе з ног да галавы ў зелень. Было ўражанне, што рухаецца куст. З ім вярталіся ў
вёску, наладжвалі ўрачыстае шэсце па вуліцы з песнямі, у якіх yхвалялі Куст:
«Ой, мы былі ў зялёным лесе, / Звілі Куста з зялёнага клёну. / Ды й правялі Куста да
слаўнага двору. / Выйдзі ж , пане, з новага пакою. / Да не тут Кусту стоем стаяці, / Трэба
нашаму Кусту піці-есці даці».
«Каля таго да зялёнага Куста / Парасла сачавічанька густа. / А каля дуброва зялена…» [3, c. 107]
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Але зялёны ўвасабляў не толькі прыроду, вясну і росквіт, а таксама нешта таямнічае
і надзвычайнае.
З зялёнымі валасамі і вачамі ўяўлялася людзям русалка. Русалка – гэта фантастычная
істота з дзявочай галавой і грудзямі, з рыбіным хвастом і целам, пакрытым лускай. У
русалках нібыта ўвасабляюцца душы рана памерлых дзяцей жаночага полу, а такасама
дзяўчатаў-тапельніцаў.
Яшчэ зялёны колер мае сувязь з вадой і яе жыхарамі. Уладаром вадаёмаў, паводле
старадаўніх павер’яў беларусаў, быў Вадзянік. Вадзяніка звычайна ўяўлялі ў выглядзе
старога з зялёнай барадой, доўгімі валасамі, расплывістым тварам, укрытага водарасцямі
і цінай. Лічылі, што вадзянік жыве ў вірах рэк, асабліва каля млыноў, на дне азёр, крыніц,
глыбокіх кадлодзежаў.
Жоўты і залаты колер таксама даволі часта можна бачыць ў фальклоры. Гэты колер
сімвалізаваў веліч, багацце, павагу і дабрабыт. Усе галоўныя багі і добрыя духі абавязкова мелі
нешта залатое: каня ( «едзе, едзе вясна на залатым кані» ), убор або валасы. Вясну адмыкалі
залатымі ключамі, для гэтага зазывалі «жавароначкаў», «серых гусачак» ці «пчолак»:
«Ты, пчолка ярая, ты вылець з-за мора, / Ой, Лало,Лало, ты вылець з-за мора. / Ты
вынесь ключыкі, ключы залатыя, / Ой, Лало, Лало, ключы залатыя». [3, c. 46]
Залаты колер атаясамлеваўся з сонцам і з богам сонца Дажбогам. , таму i клiкалi яго
часта «Сонца-цар». Паколькi Дажбог – бог Сонца, то яго ўяўлялi прыгожым i дужым юнаком. Ён меў дзiўныя сонечна-залатыя валасы. Яны шырока i вольна развiвалiся на крылах спадарожнага ветру, дадаючы яшчэ большай вабнасцi дужацеламу юнаку. Нябеснаблакiтныя вочы Дажбога заўсёды пазiралi прама, без фальшу, нiкога не падманвалi. Таму
i мiж людзьмi Дажбог таксама не любiў падману.
У руцэ сонечны бог трымае рытуальны жэзeл у выглядзе лiсцяў папарацi. Мо сабраў
iх чароўнай Купальскай ноччу ў запаветных беларускiх барах? Лiчылася, што сонечнае
святло зыходзiць ад вялiзнага вогненнага шчыта, якi Дажбог заўсёды возiць з сабой.
Святло гэтае пранiкае ў самыя цёмныя з найцямнейшых лясныя гушчары, асвятляе самыя глыбокiя з найглыбейшых марскiя i азёрныя воды, зiхоткiмi светлячкамi iскрыцца
на расiстай траве.
Залаты колер гэта яшчэ і колер спелага жыта. Цёця – багіня лета, мажная, пажылая поўная жанчына, кажуць, з’яуляецца на полі ўся прыбраная ў спелыя каласы, якія
адліваюць золатам, і са спелымі пладамі ў руках.
Нельга не ўзгадаць і шэры колер. Перш за ўсё гэта колер суму і смутку. Шэрая зязюля
сабе гняздзечка не ўе, вечнай удавою па пушчы кружыць і ў спевах яе гаротны сум чуваць.
Але ў шэрым схавана яшчэ адно значэнне. Калі мы ўзгадаем абрад «ваджэння казы»,
то ў ім шэры колер – сімвал плоднасці і дабрабыту.
«Ой, ну-ну, каза, / Ой, ну-ну, сера! / Паварочвайся, / Ні забывайся! / То на сей бачок,
/ То на той бачок, / То на рожачкі, / На капыцікі, / На залатыя, / На дарагія. / Дзе каза
ходзіць, / Там дыта родзіць; / Дзе каза хвастом, / Там жыта кустом; / Дзе каза нагою, / Там
жыта капою; / Дзе каза рогам, / Там жыта стогам».
«Го-го-го, козанька, / О-го-го, шэранька! / Дзе ж ты бывала?..». [5, с. 33]
Такім чынам, у беларускім фальклоры можна назіраць багатую колеравую гаму са
шматлікімі сімвалічнымі значэннямі. Сістэма колеравых вобразаў беларускага фальклора
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вельмі разнастайная, яна дапамагае выразна ўявіць колеравую карціну свету народа.
Сімволіка вусна-паэтычнай творчасці змяшчае ў сабе ідэі, пачуцці, сістэму маральнаэтычных імператываў, вызначае духоўную сувязь у бясконцай повязі пакаленняў.
Гэта сувязь зафіксавана на глыбінным узроўні псіхікі, дзе знаходзяцца карані
этнічнасці. К. Юнг вызначае гэты ўзровень як «калектыўнае падсвядомае» у выглядзе
архетыпаў, агульных для той ці іншай нацыі.
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА: ГЕНЕЗИС ЖАНРУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ
У статті автор обстоює своє розуміння текстів української народної казки. На
рівні лексики, символіки, алегорії та асоціації УНК органічно пов’язана з національним
феноменом України і його розвитком в духовному житті етносу. УНК – «дитина» міфа,
його генетична спадкоємниця. Їй притаманні закодованість тексту, філософія першоначала світотворення, а також – психологічний, релігійний, містичний та метафізичний аспекти, що конкретно відображені в лексиці творів. Пошук первісного етимона
кожної лексеми та його видозміни – ключ до наукового прочитання й аналізу УНК.
Ключові слова: міф, УНК, міфологема, слово, етимон, текст.
In the artical the author defends his understanding of the Ukrainian Folk Tale. On a level
of vocabulary, symbolism, allegory and associations the UFN is organically connected with the
national phenomenon of Ukraine and its development in the spiritual life of ethnos. The UFT
is the child of the myth and its genetic inheritor. It is characterized by the coding of text, by the
philosophy of the orgin of the world creation and also by the psychical, religious, mystical and
metaphysical aspects that is surely reflected in the vocabulary of the compositions. The search
of the orgin standart of each vocable and its changes is the key to the scientific reading and
analysis of UFT.
Key words: the myth, the UFT, the myphologema, a word, the standart, the text.
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Формулювання даної проблеми потребує з’ясування таких важливих питань, як
сутність національного феномена українців, його реальне відображення у текстах української народної казки (В.В. − далі вживатиметься абревіатура УНК) на рівні лексики,
символіки, алегорії, асоціацій, в цілому − поетичної образності, в якій наявна закодована
інформація різних історичних епох; які естетичні, філософські, морально-етичні цінності сповідуються нею, специфіка психологічного сприймання текстів УНК і переломлення у свідомості дитини тощо.
Розрізняємо зміст і призначення в художній літературі термінів казка, літературна
казка, народна казка, які між собою суттєво різняться. Визначення терміну казка народна
за УЛЕ: «Казка − один з основних жанрів усної народно-оповідної творчості. Їй близькі сказання, саги, перекази, легенди, епічні пісні… Найважливіша жанрова особливість
казки − художня вигадка і розважальність» [Т.2. − С.372]. Класифікація цього жанру є
загальноприйнятою: чарівна або героїко-фантастична, анімалістична («звіриний епос»),
соціально-побутова. В межах жанру казки про тварин виділяють докучливу чи кумулятивну [1: 84-87], яка принципово різниться від інших жанрових різновидів, а тому має
бути виокремлена в окрему групу, насамперед за ритмічною структурою.
Наукову базу нашого дослідження становлять праці І.Франка [3], О.Братка-Кутинського
[2], О.Потебні («Мысль и язык»), В.Проппа [5,6], Н.Рошияну («Традиционные формулы
сказки»), В.Гнатюка («Деякі уваги над байкою»), І.Матяш [10], публікації самого автора
в наукових збірниках та три словники з проблем дохристиянської міфології [7,8,9].
В окрему позицію виділяємо монографію Л.Дунаєвської [1], в якій вперше в українській фольклористиці зібрано, систематизовано та проаналізовано тексти понад сто
УНК, правда, з позицій радянської ідеології, в аналізі домінує класовий підхід.
Зміст національного феномена визначається космічними чинниками: «Зовнішній конкретний прояв феномена − світ речей, доступних кожному, − це лише перший план світобудови. За ним стоїть світ програм і законів, що визначають характер прояву речей та
явищ, а в самій глибині, схованій від невігласів, причаїлись рушійні сили, що енергезують
програми і закони і тим спричиняють появу феномена» [2: 7]. Сфера проявів феномена −
мова, котра набуває містичних, а згодом релігійних ознак та такого ж первозданного змісту,
і Дух, що є абсолютом. Ці процеси підлягають дії космічних законів, зокрема триєдності
світобудови (Трійці), циклічності, космічної гармонії і поляризації рушійних сил.
Фундамент національного феномена українського етносу − неподільна єдність світла, слова і життя: «Життя якнайінтимніше пов’язано із Світлом і Словом. Слово і Світло
пов’язані між собою через спільне божественне походження і спільну дитину − Життя.
Ця триєдність творить світ і далі» [2: 32-33]. Основа кровного зв’язку мови і національного менталітету − «образ триєдності світобудови, котрий становить фундамент світогляду українського етносу, є всеохоплюючим як для формування мови, так і для формування менталітету», а «основний словниковий склад сучасної української мови йде від
Бога, від його імен та імен його аспектів і атрибутів» [2: 96; 65]. Все це наявно і відбито в
давньоукраїнській міфології та в УНК як її іменної складової у первісному виді.
У визначенні міфа дослідники наголошують погляд у невідомий світ та знання первісною людиною його законів. Сам міф базується на обряді, ритуалі його виконання і на віруваннях в існування надприродних сил, а також − потойбічного світу та їх кардинального
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впливу на життя людини. На генетичному рівні такою інформацією наділена народна
казка, хоч її суть у сучасних текстах прихована і, з першого погляду, вельми далека від
міфологічних пракоренів та міфологічних витоків словотворення.
За О.Братком-Кутинським, найдавнішими словотвірними звуками в українській мові
є голосний [а], вібрант [р] і шиплячий [ш], а найдревнішими словами вважаються ба, вер,
ама, заг, кур, гак, ме, пол, сва, шин, шу, шуг, чар, шир, ко, ка, кі, ку тощо. І водночас імена пантеону давньоукраїнських богів, яких налічується з варіантами понад 300 (Ра, Ор,
Пта, Вар, Бар, Жар, Біл, Гор, Лада, Коло, Дана-Тана, Чур і т.д.). Вищеназвані слова потрапили в першу писемну мову арійської цивілізації − давньоукраїнський санскрит, який
став праматір’ю всіх індоєвропейських мов. Тому УНК вважається нами ровесницею
санскриту, будучи спочатку єдиним та той час синкретичним витвором дохристиянської
культури та мистецтва.
Психологічний аспект проблеми надзвичайно актуальний у сучасних умовах, коли
дошкільнята і молодші школярі потрапляють під важкий прес інформаційного буму, піддаються сатанистським спокусам телебачення, часто стають беззахисними перед жорстокістю і бездуховності дорослих, а найстрашніше, коли повністю втрачають батьків.
Почасти і в загальних рисах проблему сприймання учнями художніх творів, у т.ч. і народної казки досліджували О.Запорожець, О.Савченко, Т.Рубцова, О.Кубасова, А.Абдуліна,
Н.Свєтловська, Ю.Полуянов та інші.
Вельми знаковою у цьому плані вважаємо книгу-бетселер К.Чуковського «От двух до
пяти». Геніальний казкар прямо не торкається даної проблеми, але на сотні прикладів показує колосальний вплив магії слова на душу дошкільняти, зробивши справжнє відкриття:
живе слово, казка спрацьовує оптимально у вихованні дитини саме у віці від 2 до 5 років.
Головним суб’єктом у процесі сприймання, переломлення та відтворення змісту
почутого чи прочитаного дитиною тексту народної казки виступає її душа, котра в сучасних дослідженнях вважається «частинкою енергії Всесвіту, перебуває в спеціально
окресленому просторі, ... енергія душі поза електроном і поза протоном» [8: 102], а ще
вона − «рефлектор Космосу». Душа і дух як художні образи наявні в УНК (Кощей чи
Костій Бездушний). Народна казка за своїм душевним і космічним статусом покликана гармонізувати взаємини душі дитини з оточуючим світом, насамперед з родинним
і шкільним соціумом, виплекати в її надрах ідеал прекрасного. А з другого боку, має
сформувати реальне уявлення в душі дитини про цей прекрасний, чарівний, звабливий,
але водночас і жорстокий світ. Така полярна дилема не завжди надається до вирішення
навіть для талановитого вихователя чи вчителя. Дана теза детально розкрита нами на
прикладі нами на прикладі казки «Колобок».
Філософський аспект проблеми нами висвітлено в опублікованій статті «Філософія
казки» (1993). Найважливіші положення такі:
– УНК витворена на основі давньоукраїнської міфології, є кровною дитиною міфа,
його ровесницею так само, як і санскриту; похідність казки від міфа не заперечують найбільш авторитетні казкознавці;
– УНК органічно співвідноситься з Біблією та іншими священними книгами, котрі
витворені на основі міфологічних джерел, як визначальний фактор впливу на них, а не
навпаки;
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– багатоваріантність інформації різних історичних епох (контамінація) та пірамідальна структура часово-просторової моделі;
– ідеалізація минулого за трафаретною схемою «добро завжди перемагає зло» , що
є спотворенням суті народного казкового етносу з боку деяких дослідників; цитата
І.Франка з цього приводу: байка «однією бровою підморгує на людей, і не тим цікава, що
творить неправду, а тим, що під личиною тої неправди криє, звичайно, велику правду»
[3: 133];
– закодований шифр УНК є осердям, рушійною силою її мовно-міфологічної структури, компоненти якої (обряд, ритуал, звичаї, тотелізм, релігійні вірування, уявлення про
смерть і потойбічний світ, пісні-сигнали, поетичні формули, моральні табу тощо) потребують всебічного дослідження;
– прочитання тексту УНК на рівні первісного етимона кожної лексеми;
– морально-етичним ядром УНК є насамперед таємничість, що твориться у казці засобами поетичного синтаксису (зачин, ритм, пісні-сигнали, ретардація, анафора та епіфора, закодовані поетичні формули, градація, гіперболізація, гротеск, оксюморон тощо),
а в найширшому розумінні − багатозначність кожної лексеми;
– УНК дарує дітям ідеал вічності та безсмертя душі;
– у багатьох УНК наявний завуальований культ жінки-божества (Баба Яга, зачин:
«Жили-були дід і баба…» тощо).
Людинознавчий феномен УНК полягає в тому, що вона має багатотисячолітню духовну
історію, а це − ХV − Х − VІ тисячоліття до н.е. акумулювала в собі духовну скарбницю мільйонів поколінь давніх українців, зорієнтована на прищеплення дитині і дорослим найблагородніших людських почуттів, сповідувала культ Матері-Богині, жінки, космічної гармонії
людської душі з Всесвітом, прилучала її до безсмертя, до праглибинних джерел духовності
свого етносу на нашому «трагічному і довгому Чумацькому Шляху« до воскресіння.
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. − К., 1987. − 128 с.
Братко-Кутинський О. Феномен України. − К., 1996. − 300 с.
Франко І.Я. Байка про байку //Твори в 20-ти томах. − К., 1950. − Т.4. − С.132-134.
Франко І.Я. Казка //Друг. − 1876. − № 8. − С. 121-127.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. − Л., 1986. − 357 с.
Пропп В.Я. Морфология сказки. − М., 1969. − 327 с.
Волочай В.Г. Словник імен богів давньоукраїнської міфології. − Вінниця: Велес,
2001. − 98 с.
Волочай В.Г. Словник імен богинь дохристиянських цивілізацій. − Вінниця: Власюк, 2005. − 326 с.
Волочай В.Г. Україна в духовній еволюції арійської цивілізації: Словник. − Вінниця: Діло, 2007. − 334 с.
Матяш Ірина. Міф і казка: Посібник для вчителів. − К., 2002 − 215 с.
Плачинда Сергій. Міфи і легенди Давньої України. − К., 1997. − 175 с.
337

УДК 811. 161. 2: [398 + 34]

Лавриненко С.Т.
(Ізмаїл, Україна)

ПРАВОСУБ’ЄКТНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ
В статье рассматриваются языковые проявления народноюридической парадигмы песен украинского казачества, сущность которой определяется взаимодействием этноейдем
«воля» и «слава» – важных составляющих национального идеала защитника родной земли.
Номинации персонажей героической лирики отражают фольклорные представления о праве человека на жизнь, гражданскую позицию, политическую активность.
Ключевые слова: правосубъектный маркер, казацкая народная песня.
The folk juristical paradigm of the Cossaks’ social songs describing their daily activities is
characterized by the concepts of «freedom» and «glory» which embody the people’s interpretation
of honesty and dignity as in-born features of the Fatherland defenders. Juristically-related
nominations are most frequently used in the heroic lyrics to designate the Ukrainian warriors
and background characters.
Key words: law subjects’ markers, the Cossaks’ folk songs.
Виникнення козацької лірики пов’язане з історією боротьби українського народу проти феодального гноблення та іноземних загарбників [1: 114]. Споріднені за тематикою зі
співанками-хроніками й думами, козацькі пісні правдиво оповідають про мужніх та самовідданих оборонців вітчизни. Маючи за основу реальні факти і явища (боротьба з турецькотатарськими нападниками, перемоги й поразки козацького війська, чужинська неволя і т.п.),
лірика згаданого циклу відзначається багатством ідейного змісту, емоційною наснаженістю,
високою художністю [9: 365]. Поєднання у текстах козацьких пісень історичної конкретики
з символіко-метафоричною образністю створює передумови для віддзеркалення найрізноманітніших аспектів етнобуття, у тому числі властивих носіям традиції уявлень сфери права. Метою нашої розвідки є аналіз мовних маркерів народноюридичної інформативності
козацьких пісень. Актуальність дослідження пов’язується з потребами дешифрації мовних
свідчень наявності правових секторів фольклорної пам’яті й створення на ґрунті уроків минулого передумов для осмислення ментальних засад юрлінгвістики.
Вивчення тематичного розмаїття козацьких пісень засвідчує наявність у них народноюридичних ідей громадської, політичної, економічної, соціальної, культурної сфер.
Основний персонаж, козак, – відважний воїн, що втілює могутність і волелюбність народу, уособлює непримиренність до національного й соціального гніту. Козак є носієм
народнопоетичних уявлень про ідеальне, героїчне, оскільки поєднує власні прагнення із
громадянськими: йому притаманні активність, дієвість, самовідданість. В образі козака
український народ сконцентрував уявлення про духовну та особисту свободу – нагальну
потребу й важливий адекват етнобуття [10: 9]. У тематичній групі текстів, що оспівують
волю, воїнську звитягу, відданість справі національного визволення представлені народноюридичні уявлення про права та обов’язки козака, зокрема, право нести відповідаль© Лавриненко С.Т., 2009
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ність за долю рідної землі, право відстоювати власні інтереси, право здобути нелегку,
але безсмертну славу: «Час нам тої слави добиться». «А щоб наша козацька слава, // Гей,
гей не змарніла». Козак добре усвідомлює свою роль оборонця батьківщини, для якого
«родина – вся Україна»: «Ой є в мене родина – уся Україна». Потрапивши у полон до
ворогів, козак просить перед смертю вивести його на високу могилу, щоб він міг наостанок побачити рідну землю: «Ой візьміть мене, превражі мурзаки, та виведіть на високу
могилу: // Ой нехай же я стану, подивлюся та й на свою Україну». Пафосом любові до вітчизни сповнені пісні визвольної тематики: козаки хочуть розвеселити Україну, оберегти
її від поневолення: «Та й за нашу Україну // Будем битись до загину».
Народно-пісенна уява наділяє козака гіперболізованими правовими можливостями, що
випливають з його надзвичайних здібностей: «Мене, мати, турки знають, // Вони мене не
займають». «Чи то не твій син, // Що сім полків збив // За восьмим голову схилив?» Козак може протистояти татарам, туркам, шляхті; йому підвладні природні стихії; перед ним
відступають вогонь, вода, дикий звір; самі собою опадають кайдани. Гіперболізація правового потенціалу козака спирається на елементи міфологічного мислення, акумульовані
суспільно-побутовою лірикою. Згідно з народними віруваннями, найширші права й можливості мали характерники-берсеркери, міфологічні уявлення про яких справедливо вважаються відгомоном індоєвропейського культу воїнів-вовків. У сакрально-мілітарній світоглядній системі прадавніх часів з таких істот мали складатися таємні чоловічі об’єднання,
військові спілки з власними ритуальними комплексами та своєрідними віруваннями, у
яких чільне місце відводилося могутньому звірові-хижаку [15: 3].
Двоїста природа представлених у піснях правових прагнень козака пояснюється особливостями його психічної організації: мужній і безстрашний в бою, він водночас надзвичайно чуттєвий – на самоті тужить за рідною домівкою. Отже, з одного боку він тяжіє
до максимальної правової активності як захисник вітчизни, а з іншого – відчуває певне
обмеження власних прагнень, зокрема у соціальній, економічній та культурній сферах.
Фіксація реалій козацького побуту супроводжується окресленням кола правових потенцій ліричного героя. Однією з найпоширеніших тем козацьких пісень є прощання з
громадою, ріднею, милою перед від’їздом до війська. Такі тексти завжди пройняті тугою,
в них часто звучать громадянські мотиви, адже козак усвідомлює обов’язок перед рідною
землею. У піснях про виряджання в похід, за словами М. Добролюбова, «горить любов
до батьківщини, виблискує слава минулих подвигів; в них дихає й чисте, ніжне почуття
жіночої любові, особливо любові материнської» [3: 540]. Характерне для козацької лірики поєднання настроїв урочистості, піднесеності, молодецького завзяття з сумом розлуки: патріотичні почуття відступають на другий план, і основне місце посідає смуток
прощання. «Як мандрував, шапочку зняв, всьому роду вклонився, // Як зійшов на битий
шлях, да слізоньками вмився». Козак розуміє, що по від’їзді не лише його власні права
мають змінитися, трансформуються й можливості його близьких. Ритуальні дії осіб, що
проводжають воїна, мають на меті моделювання ідеальних умов для його майбутньої
правової самореалізації: батько сідлає, а мати напуває коня, дівчина дарує весільну хустину, ворожить на дорогу, замовляє сили природи допомагати коханому на шляху до слави. Сам козак і його близькі добре розуміють: таких прав, як раніше, в них уже не буде,
виникнуть нові, та невідомо, чи зростуть, чи навпаки обмежаться життєві перспективи.
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Тривога, погане передчуття передається у піснях так званими формулами неможливого.
Наприклад, на питання матері: «Сину мій, коли приїдеш до нас?» хлопець відповідає:
«Як павине пір’я на спід потоне, млиновий камінь наверх виплине». Народноюридичне
тлумачення заперечних формул повернення пов’язується з усвідомленням динаміки юридичного потенціалу суб’єкта права у зв’язку зі зміною статусу, відлученням від родини,
готовністю до важких випробувань та можливої загибелі. «Ой три сестриці-жалібниці //
У поход брата виряджали: // Що старша сестра коня веде, // Середульша зброю несе, //
Сама меншая з братом іде. // – «Ой ти, брате, брате, братику наш, // Ти коли приїдеш в
гості до нас?» // – «Набери, сестро, піску в жменю // Та посій його на каменю, // Уставай, сестро, з зіроньками, // Поливай пісок слізоньками; // Уставай, сестро, ранесенько,
// Проривай пісок частесенько, // А коли пісок той ізійде, // То тоді твій брат в гості прийде». // Ой пішов пісок за водою, // Ой пішов наш брат слободою; // Ой пішов пісок за
вітрами, // Та пішов наш брат городами. // Ой нема з піску, нема сходу, // Нема братика із
походу; // Ой нема з піску, нема цвіту, // Та пішов наш брат по всім світу!».
Правові ідеї пісень про вимушений від’їзд із сім’ї молодого хлопця, який тікає від закріпачення, переслідування, – мандрує «не з добра, не з розкоші, а з великого лиха», відтворюють уявлення про потребу активного захисту власних свобод і пов’язаних з ними
можливостей. Провідним лейтмотивом аналізованих пісень є змалювання козацького побуту і викликаних ним почуттів та думок. Деталі важкого похідного життя, без відпочинку,
коли нема де прихилити голови, вказують на наявність у текстах енграм природного права.
Тема небезпеки, яка постійно загрожує козакові, примушуючи його змиритися з думкою
про ймовірну загибель, розкриває механізм формування народноюридичних уявлень щодо
права людини на особисту захищеність. Драматичні картини ностальгії за рідним домом,
що супроводжуються видіннями образів близьких, пов’язуються з фольклорно-правовими
кваліфікаціями родинних стосунків. Страждання самотності не пояснюються бажанням
козака самочинно покинути службу й негайно повернутися до сім’ї, а вказують на усвідомлення ним того факту, що правові перспективи домашнього періоду життя заступилися
новими, визначеними взятим на себе обов’язком перед вітчизною.
Тема смерті козака, одна з найпоширеніших у аналізованій групі пісень, відтворює
народні уявлення про повну або часткову атрофію громадських, політичних, економічних, соціальних, культурних можливостей.
Вербальні фіксації юридичних ідей козацьких пісень представлено низкою маркерів,
що характеризують як власне козаків різного соціального статусу, так і фонових суб’єктів
права (членів козацьких родин, представників товариства, іноземців, ворогів тощо). Номінації: козак, козаченько, запорожець, козаки, козаченьки, запорожці, братці, панове,
молодці – індексують дієздатність центральних ліричних героїв, наділених конкретними
правовими програмами: «Є в Запорожжі много братців, // Жвавих, красивих молодців».
«Гей ви мені не пани, а я вам не хлопець. // Догадайтесь, сини вражі, що я запорожець!».
«Ой сів козак їсти, // Ідуть к йому вісти: // Кидай козак вечеряти, // Час на коня сідати».
Козак є носієм системи фахових уявлень про власні права і обов’язки, основою яких є
відповідальність та демократизм: «Крикнув та гукнув: // Давай перевозу, // Бо пильні
листи маю, // Їду до обозу». «Ой сходьтеся, панове молодці, // Та будемо щось гадать, //
Та будемо раду радить». У пісенних текстах часто змальовуються факти полонення чи
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фізичного знищення козаків, що супроводжуються вказівками на діячів, права і свободи
яких порушено: «Наскакала превража орда // На сонного козака – // Вирубала, вичистила
всіх козаків до ноги». «Молодого козаченька у кайданах водять // Як забили у кайдани,
ведуть перед пани». Поновлення прав козака так само супроводжується індексаціями
особи: «Там турецький корабельчик розбиває, // Сорок тисяч козаченьків визволяє». «Ой
козак до ружини, бурлака до друка. // Оце ж тобі, вражий турчин, з душею розлука».
Позначення різних верств козаків вказують на наявність у них неоднакових за обсягом
можливостей і повноважень: «Котрі дуки-багатії, ті в наметі сіли, // Котрі бідні сіромахи,
тії не посміли». «Вийшов багач, вийшов дукач – насміхається // Ой за що та голотонька напивається?» Правосуб’єктні маркери: гетьман, отаман, сотник, полковник осавул
– фіксують ієрархічні позиції, представлені у козацькому середовищі: «Ой не казав гетьманонько з Самари пускати, // Казав же він осавулі к гарматі кувати». «А наш пан отаман
по табору ходить». «Кому ж теє сукно придостанеться: // Чи сотнику, чи полковнику, //
А чи тому козакові, // Що шабля при бокові?» Номінації козацької старшини активізують
енграми авторитету, примусу, влади: «Благослови, отамане, намет напинать… // Дай же
Боже, отамане, // Щоб вік провікував // Що над нами сіромами ти намет нап’яв». «Ой ви
хлопці, славні запорожці, // Верніться додому. // Ой раді б ми та й вертатися – // Гетьман
не пускає». «Ой засилає пан кошовий листи, да по всій Україні: // – Ой живіть, живіть
люди добрі, да не бійтесь нікого. // Ой є ж у нас у П’ятигорах запорожців много».
Найчастіше суб’єктні маркери козацької верстви пов’язуються з синкретичними правовими енграмами громадської, політичної, економічної сфер. Це пояснюється прямим
зв’язком фахового потенціалу козака з його майновим станом, суспільним статусом, ідейними переконаннями. Економічні можливості зумовлюють вибір способу пересування, а
отже, до певної міри, визначають характер активності козака: «А я бідний син, без щастя,
без долі. // Піду я до комори питатися зброї. // Чи мені на коня сідати, чи пішки мандрувати?». Важливим проявом майнової дієздатності козаків є реалізація правочинів купівлі
/ продажу: «Ой коню, мій коню, запродам я тебе». «Ой скинемось та й по таляру, // Та
купім коня отаману». Щоб виконати свій обов’язок, козак може поборгувати коня: «Да
мені коня в скарбу дають, // На сторожу висилають». Відповідальність за розв’язання
суттєвих економічних питань, пов’язаних з організацією служби, покладається на представників старшини: «Отамане, батьку, порадь же ти нас. // Що ми будемо робити, чим
нам коні кормити?». Розширення правових можливостей козаків у піснях нероздільно
пов’язане з реалізацією їх громадських, міжнародних, майнових інтересів: «Будем турка
воювати, // Кругом землю одбирати. // Одберемо степи й луги // Та за обома лиманами.
// Бо тепер нам ніде жити // Все за вражими панами». «Козаки гуляли. // З лядської області // Добич вони мали, // Що ляшків-панів драли. // Де мужик багатий, // То й того не
минали». Втрата козаком майна тлумачиться як умова чи наслідок порушення службових
обов’язків: «Ой десь же ви, та пани-брати, все й у карти грали, // Що ви коні козацькії
на віки втеряли». Детальне змалювання правочинів розпорядження майном загиблих козаків є важливим свідченням динаміки народноюридичних уявлень економічної сфери:
«Взяли раду козацьку: // Кому коня дати? // Сотникові коня дати, // Гетьманові зброю, //
Щоб позволив поховати // Козака з стрільбою». «Поховають та добрі люди, // А як в мене
та за що буде! // Поховають та й помянуть, // Те що буде, те й заберуть. // Поховають мене
дяки, // Як у мене будуть п’ятаки».
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Досить детальне відтворення картин родинного побуту, обумовлене жанровотематичними особливостями козацьких пісень, пояснює наявність у аналізованих текстах широкого спектру енграм сімейного права. Носіями народноюридичних уявлень про
кровні зв’язки та етапи формування спорідненості у козацьких піснях є маркери: батько,
мати, отець, ненька, матуся, сестра, сестричка, брат, братик, син, жінка, дружина, дівчина, удова та ін.: «Ой розпрощались гей отець-мати й син // І поїхав запорожець один».
«Прощай, батьку, прощай, мати // Рідні сестри, рідні брати». «Породила та удівонька
хорошого сина». Члени родинного кола беруть активну участь у житті козака, розділяють
його турботи, допомагають приймати важливі рішення: «Ставлю коня у вишневому саду,
// А сам піду к батьку на пораду. // … А сам піду к неньці на пораду. // … А сам піду к
брату на пораду. // …А сам піду к сестрі на пораду. // …А сам піду к милій на пораду».
Підтримка з боку близьких є важливою умовою громадсько-політичної активності козака, і, навпаки, лакунність сімейно-правового потенціалу зменшує його можливості в
інших юридичних галузях: «Горе мені, козакові, що батька немає, // Батька немає, мати
чужая, // А жінка не любе». Суб’єктний маркер «дівчина» у ліричних піснях, на відміну
від дум, індексує проспективно-сімейні інтереси козака: «Молода дівчина козака любила». «Засвистали козаченьки в похід з полуночі. // Заплакала Марусенька свої ясні очі».
Порушення правових основ формування дошлюбних взаємин молоді внаслідок міжнародної нестабільності нерозривно пов’язане із зазіханням на громадсько-політичний потенціал козака: «Дівка-бранка косу чеше. // За козака рушник дала – // За татарина заміж
пішла». У піснях знайшли відображення народноюридичні уявлення про зміни правового статусу членів родини воїна, який загинув у поході: «Умер, умер наш полковник,
ще й тихая мова, // Зостається кінь вороний, золотая зброя; // Зостається кінь вороний,
зброя золотая, // Зостаються дітки малі, жінка молодая, // Зостаються дітки малі з жінкою
молодою. // Беруть коня осавули, товариство – зброю; // Коня ведуть, зброю несуть, кінь
голову клонить, // Молодая полковниха білі руки ломить». Сімейна правосуб’єктна опозиція «козак – мати» фіксує народноюридичні уявлення про викликану життєвими обставинами метастабільність правового потенціалу зазначених осіб: «Козак покидає, на коня
сідає, // Мати його ріднесенька з жалю умліває». «Пішов козак співаючи – // Стара мати
ридаючи». «Ой їде козак да доріженькою, // Слізоньками умивається: // Десь моя ненька,
десь моя старенька // Да за мною убивається». В основі сімейно-правових взаємодій, відтворених козацькими піснями, лежить конфлікт юридичних прагнень козака, що шукає
слави, та його близьких, які не бажають втратити рідну людину: «А я матері не послухав,
// Пішов же я, іще не каючись. // Не раз , не два я згадаю, // Слізами умиваючись». «Туман
поле покриває: // Мати сина проклинає».
Номінації іноземців: татари, турки, ляхи, москалі – у козацьких піснях активізують
енграми міжнародного права: «Мене, мати, ляхи знають – // Пивом-медом напувають. //
Москаль мене добре знає, // Давно мене підмовляє». «Поїдемо в Крим гулять // Татар з
турком воювать». Центральна правосуб’єктна опозиція аналізованих текстів «козаки –
вороги» фіксує народноюридичні уявлення громадсько-політичної сфери: «Вже ж про
тебе, козаченьку, // Й вороги питають. // Щодня й ночі в темнім лузі // Все тебе шукають».
«Йшли ляхи на три шляхи, // А татари на чотири. // Запорожці поле вкрили». Протиставлення правових інтересів підкреслюється шляхом наративної ідентифікації національної
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належності ворогів: «Що в городі Ізмайлові // Б’ється турок з козаками. // Летять бомби тесовії. // Шумлять пулі свинцовії. // Лежать тіла убитії». «Наступила під гіроньку
превражая ляхва. // Висікла, вирубала всього козака». Вороги порушують права козаків
прямо, посягаючи на їх особисту свободу й життя, та опосередковано, завдаючи лиха всій
українській людності: «Взяли ляхи сіромаху, забили в кайдани, // Ой на руки кайдани, на
ноги скрипиці. // Та й кинули сіромаху у темну темницю. // Ой на руки кайдани, а на ноги –
диби. // Хотять ляшки сіромаху зі світу згубити». «Зажурилась Україна, бо нічим прожити.
// Витоптала орда кіньми маленькії діти. // Котрі молодії, у полон забрато. // Як заняли, то
погнали до пана, до хана». Правосуб’єктні амбіції козаків мають синергетичний характер: злочинні дії, що обмежують можливості й свободи співвітчизників, спонукають їх до
прийняття вольових рішень. Це пояснюється особливостями народноюридичної мотивації козацтва, основу якої складає прагнення докласти максимальних зусиль, щоб здобути
славу, захищаючи інтереси рідної землі. Козаки та представники інших верств населення
пов’язані взаємною відповідальністю. Суспільство відчуває свій добровільний обов’язок
по відношенню до козацтва, оскільки має зацікавлення у підтримці спільноти, спроможної
захистити громадські інтереси: «Ой хто сини має, // То хлібом годуйте // Та до війська
готуйте. // А хто їх не має, // То тії наймайте // Да громаду заступайте». «Рости ж, сину, в
забаву, // Козачеству на славу // Вороженькам на розправу».
Мовні маркери колективної суб’єктності, представлені одиницями: родина, громада, товариство, військо Запорізьке – фіксують комплексні народноюридичні уявлення,
що мають проекцію у суспільно-політичну, економічну, соціальну, культурну сфери: «Да
з’їжджалася вся моя родина. // Вона мене випровадила». «Од’їжджаючи, та і шапочку
зняв, // Низенько вклонився: // – Прощай, прощай, панове громадо, // Може з ким сварився». «Я постелю сірячину, // А в головах кулачину, // А вкриюся калиновим листом, //
Та не розстанусь з товариством». «Славне військо, славне Запорізьке у поход виступає».
Колективні правосуб’єктні маркери козацьких пісень відтворюють уявлення про природний невід’ємний характер людських можливостей, невичерпність прав і свобод, рівність
окремих особистостей у своїй гідності.
Мовні фіксації артефактів права – кінь, шабля, ворон, сокіл, дуб, явір, орел, вогонь,
вода, кайдани, підкови, висока могила, червона китайка, бенкет, оранка, сівба, сира земля,
вічний сон – суттєво деталізують народноюридичну інформативність козацьких пісень.
Артефакти права закорінені у сакрально-мілітарну культуру козацтва. Козак на коні й при
шаблі сприймається як суб’єкт з максимальним правовим потенціалом: «Ой на моїм боці
є шабелька гарна: // Спитайте її, спитайте її, чим вона не панна? // Ой панночко шаблюка,
панночка наша, // З бусурменом зустрівалась // Та не двічі цілувалась». Якщо ж козак не
верхи, та ще й над ним кружляє ворон, його можливості обмежені: «Ой умирав козак, //…
Ой його стріла // Та з коня зняла». Сива зозуля, що несе козакові звістку від рідних або ж
указує дорогу додому, у аналізованих текстах є посесором ідей сфери сімейного права:
«Зозуленько, моя ненько, // Скажи мені доріженьку, // Скажи мені слід-дорогу // До мого
рідного роду». «Да коли б же я зозуленька, // То я б собі крильця мала. // Ой стрепенулася,
полинула би // Аж до свого сина Івана». Сокіл, дуб, явір – символи молодечої сили та
звитяги; вогонь і вода, що відступають при наближенні козака; кайдани, які спадають
від козацького погляду; підкови, котрі залишаються свідченнями козацької присутності
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– артефакти потужності правового потенціалу українського лицарства: «Десь-то тебе,
козаченьку, уродила мати, // Що як станеш на камені, то й підкови знати». Ландшафтні
артефакти – діброва, ліс – співвідносяться з уявленнями про службові обов’язки козака.
Бенкет, сівба, оранка, мостіння мостів чи греблі, що у культурному комплексі козацтва
асоціюються з битвою, відтворюють енграми правоздатності суб’єкта на вияв героїзму
при обороні батьківщини та у захисті власних інтересів. Вінчання з могилою чи сирою
землею; вічний сон; символіка розсідланого коня; червоної китайки, що покрила козацькі очі, вказують на обмеження правової активності козака, викликане припиненням життєвого циклу: «Ой у степу на могилі // На широкій Україні // Лежить козак там убитий, //
Китайкою він покритий; // Руки вкриті китайкою, // А ніженьки – ногайкою; // Що в головах ворон кряче, // А в ніженьках коник плаче». «Та похвались, коню, // Що я оженився:
// Узяв собі жінку-паняночку – // В чистім полі земляночку, // Узяв жінку-дружиночку – //
В чистім полі могилочку».
Народноюридичні ідеї козацьких пісень визначаються етноейдемами «воля» та «слава». Коло можливостей ліричних героїв окреслюється через взаємодії з членами родини,
представниками товариства, ворогами. Козак, на відміну від персонажів інших циклів
соціально-побутових пісень, є носієм усвідомленого обов’язку перед суспільством, отже
його правові амбіції визначаються суттєвими ідейними чинниками. Суб’єктні маркери
козацьких пісень фіксують уявлення про права людини на життя, свободу, недоторканість, участь у громадських, політичних, соціальних, культурних акціях.
Перспективи дослідження пов’язуються з вивченням вербалізацій фольклорноюридичного досвіду, представленого в українських народних думах.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
УДК 81.1

Пермінова А.В.
(Київ, Україна)
АВТОРСЬКИЙ ДВОБІЙ У ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Статья посвящена изучению творческого взаимодействия авторов оригинала и целевого текста в сфере поэтического перевода. В ней рассматривается проблема так
называемого творческого поединка, который определяется как тип творческого соавторства проявляющийся в сознательных отклонениях переводчика от первоисточника,
что, в свою очередь, приводит к интенсификации образности целевого текста.
Ключевые слова: поэтический перевод, авторский поединок, трансформации,
отклонения, адекватность, образ.
The article is dedicated to the study of creative interaction of the authors of the source and
target texts in the realm of poetry. It provides an insight in the research of the so-called authors’
duel and defines it as a type of creative co-authorship which is manifested in a translator’s
conscious deviation from the original resulting in the intensification of the target text imagery.
Key words: poetic translation, authors’ duel, transformations, deviations, adequacy , image.
Метою даної статті є вивчення проблеми творчої взаємодії авторів першоджерела та
перекладу у контексті поетичного твору. Специфіка жанру спонукає нас розглядати цільовий текст як лексико-стилістичну, ідейно-смислову та експресивно-образну паралель
оригіналу в контексті приймаючої культури, що робить перекладний твір її невід’ємною
складовою, залишаючи за самим твором статус подвійного авторства. Актуальність такого дослідження зумовлена необхідністю поглибленого аналізу жанрових особливостей художнього перекладу, що дозволяє дійти вичерпних висновків щодо способів досягнення адекватності в ньому, випрацювати критерії оцінювання якості відтворення
прагматичного потенціалу оригіналу, тим самим збагачуючи інструментарій критики
художнього перекладу. Запропонований аналіз також додає різноплановості розумінню
перекладацької стратегії, як комплексу взаємообумовлених тактичних кроків, що полягають не тільки у дотриманні певних норм, але і у їх цілеспрямованому порушенні, адже
мові поетичного твору (віршовій мові) притаманні відхилення від загальноприйнятого,
«порушення звичного, злам інерції стертих від частого використання мовних засобів»
[1:124]. Символічне покликання поезії – боротьба з інфляцією слів, їх стилістичного
вихолощення та експресивного зубожіння. Віршова мова розглядається нами як перекладознавча категорія, що є маніфестацією емоційно-естетичного осмислення мовної
картини світу. Це – система, яка характеризується законами внутрішнього розвитку, тенденціями заміни традиційного новаторським, постійним оновленням поетичних формул,
взаємодією усталеного загальнопоетичного та індивідуально-авторського в стилістичних засобах мови оригіналу (МО) та мови перекладу (МП). Індивідуальна неповторність
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віршової мови несе на собі відбиток стильових процесів, характерних для певної доби
[2:77,462]. Такий підхід до вивчення віршової мови виводить нас на рівень комплексного
перекладознавчого аналізу з позицій інтертекстуальності.
Поетичний твір в системі МП – це діалог культур, які уособлюють автори оригіналу та
цільового тексту. Авторський синкретизм, як єдність імпліцитного та експліцитного, наділяє
поезію потужним інтерпретаційним потенціалом, що обґрунтовує множинність її перекладу.
Оскільки охопити усі виміри поетичного твору неможливо, неодмінною передумовою досягнення адекватності у перекладі є визначення смислової домінанти першотвору. Правильне,
адекватне авторському задуму, виділення основного в першотворі, врахування необхідних
взаємозв’язків основних компонентів, усвідомлення єдності елементів і зв’язків як певної
структури є шляхом до глибокого розуміння оригіналу перекладачем» [3:25].
Однак, суб’єктивність такого завдання призводить до неоднозначності при визначенні пріоритетів. Тому нерідко різні перекладачі, працюючи над певним поетичним твором,
вбачають смислову домінанту у різних компонентах його структури. Завдання ускладнюється ще й тим, що поезія – це нерозривна єдність свідомого та несвідомого, раціонального
та чуттєвого, це мистецтво вербальних комбінацій, наділених унікальною перлокутивною
силою. Діалектика жанру полягає у неповторному поєднанні регламентованості форми,
яка охоплює надбудову строфи, риму, ритм і розмір та ємкості змісту, що досягається за
рахунок оригінальної комбінаторики контекстуально гіперсемантизованих одиниць. «Гіперсемантизація найчастіше має місце при оказіональному вживанні слова, де воно збагачується експресивними відтінками й набуває смислового поліфонізму» [4:21].
Жанрова специфіка поетичного твору позначається як на відносності ступеню адекватності, що різниться у кожному окремому випадку іншомовного перестворення, такі і рівні
еквівалентності. Еквівалентність у віршовому перекладі є асиметричною, тобто досягається шляхом добору часткових відповідників. Асиметричність еквівалентів пояснюємо
дивергентними рисами задіяних у процес перекладу мовних та версифікаційних систем,
відмінностями у поетичних традиціях, а також особливостями перекладацького стилю авторів цільових текстів. Відсутність симетрії стає причиною перекладацьких трансформацій, що визначають кут розходження не тільки між структурами першоджерела та цільового тексту, але і між двома мовними картинами світу, які уособлюють автор і перекладач.
Попри традиційний підхід до таксономії трансформацій, що виявляється у їхньому поділі на лексичні та граматичні способи відтворення мовного матеріалу оригіналу
у перекладі, вважаємо за доцільне змістити фокус на співвідношення об’єктивного та
суб’єктивного та виокремити мовні трансформації (спричинені дивергентними характеристиками МО та МП, «опором іншомовного матеріалу»), мовленнєві (зумовлені
особливостями поетичного контексту) та авторські трансформації, які є результатом непідкорення особистості перекладача іншомовному автору, так званого творчого двобою
[5]. У перших двох випадках виявляється об’єктивний фактор ускладнення поетичного
перекладу, викликаний різнорідністю об’єкта творчої транспозиції, його так званою «іншістю», відмінністю від приймаючої мови, літератури, культури. Такий фактор спонукає
перекладачів вдаватися до широкого діапазону адаптацій та апроксимацій, балансуючи
у межах двох стратегічних полюсів «одомашнення» та «відчуження», знаходячи компроміс між ними, йдучи на неминучі втрати. Авторські трансформації, навпаки, є виявом
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суб’єктивного фактору у поетичному перекладі, через що у творі чітко вбачається індивідуальність перекладача, його стиль. Вони не несуть на собі відбиток неминучості,
як у випадку мовних трансформацій, а є свідомим рішенням перекладача увиразнити
образну гамму першотвору за рахунок привнесення кольорів свого співавторства. Якщо,
за П.Торопом [6] трансформації викликані мовним та мовленнєвим чинниками стають
перекодуванням першотвору, різновидом чого є недокодування та надкодування, то
суб’єктивні авторські трансформації є його екстракодуванням.
Переклад поетичного твору є його іншомовним озвученням, де голосом перекладача
промовляє автор оригіналу. Наскільки важливими у такому виконанні є тембр та інші
акустичні характеристики голосу читця, настільки ж значущим є стиль автора цільового тексту. Найбільш виразно перекладацький стиль простежується при аналізі творчого перестворення поезій одного автора різними перекладачами. Розглянемо проблему
авторського двобою на матеріалі українських перекладів творів відомої американської
поетеси середини 20 століття Сільвії Плат.
Поезія Плат є чи не ідеальним матеріалом для перекладу. Її деколи зовсім недбалий
стиль – доказ прагнення бути максимально простою і традиційною у плані вираження.
Функція форми у дихотомії «форма-зміст» полягає лише у полегшенні сприйняття читачем
трансцендентних матерій. Традиційність, простота форми поезії Плат – не єдині помічники праці перекладача. Поезія Плат – це суцільний гротеск, нашарування антиномій. Вона
наче зумисне уникає напівтонів, намагаючись досягти максимальної чіткості і прозорості
думки [5]. Тому більшість перекладачів, серед яких Марія Габлевич, Олег Лишега, Олександр Мокровольський, не вступають з американською авторкою у поетичний двобій, а
навпаки досягають високого рівня перекладацького відособлення, що сприяє адекватному
відтворенню оригіналу. Найбільше доказів авторського двобою знаходимо при аналізі перекладів здійснених Оксаною Забужко. Образна строкатість поезії Сільвії Плат спонукає
українську авторку до введення оригінальних метафор. Її варіанти перекладів таких згустків образного слова, як «blind to the world» – «чернечо-сліпий до світу», «moonwhite face and
ill» – «обличчя місячнохворе», «stare all around» – «оскліти поглядом» є чудовими перекладацькими знахідками, які експлікують настрої поезії Сільвії Плат, додаючи оригінальним
віршам витонченості, яскравості. Наступний приклад – рядок з вірша «Widow»- ілюструє
однин з наскрізних образів поезії Сільвії Плат – образ тіні: «A widow resembles them, a
shadow thing» [7:167] – «Така вона, удова, ця істота, зіткана з тіней» [8:43]. Перекладачка
відмовляється від можливого дослівного відтворення семантики першоджерела і вводить
оригінальну метафору, в якій асимілюється багатогранність настроїв поезії Плат, розкривається її сприйняття тіні як атома фізичного та духовного буття.
Поетичний світ Сільвії Плат у дзеркалі перекладів Оксани Забужко нерідко зазнає
певної стилізації, що робить американську авторку близькою, зрозумілою українським
читачам. Ілюстрацією цьому є переклад рядків із вірша «Mary’s Song» – «Пісня Діви
Марії»: «The Sunday lamb cracks in its fat. // The fat // Sacrifices its opacity» [7:257] – «Агнець недільний вгодований, аж лускає. // Його ірреальність смальцю офіровано» [8:37].
Вдаючись до методу вільної транспозиції [9] перекладачка виводить на оригінально немаркованому рівні віршового тексту етномовний компонент, покликаний апелювати до
свідомості українського читача.
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Попри бажання творчого самовираження, у більшості випадків Оксані Забужко вдається відтворити своєрідність поетики Сільвії Плат, що проростає з глибинного суто
жіночого психофізичного світосприйняття. Цим пояснюється і вибір української авторки таких творів для перекладу як «Barren Woman» – «Неплідна», «Widow» – «Вдова»,
«Mary’s Song» – «Пісня Діви Марії». Жіноча тема живить українську співавторку яскравими образами. Слід зазначити, що нерідко рядки поезії Сільвії Плат набувають у перекладах Оксани Забужко виразно феміністичного звучання. Свідченням цього є заміна
займенника «her» на іменник «жіночий» у перекладі рядків з вірша «Widow» – «Вдова»:
«levitating a numb minute in the updraft // Over scalding red topography, // That will put her
heart out like an only eye» [7:164]. – «Заклякла мить, що потоком повітря возноситься //
Над палючо-червоною топографією, // Котра серце жіноче вийме, як око з лоба» [8:42].
Увиразнюється поезія Сільвії Плат під пером Оксани Забужко саме завдяки авторським трансформаціям, коли перекладачка свідомо відмовляється від контекстуально
доречних словникових відповідників, натомість вдаючись до таких, що роблять сам твір
ціліснішим а його іншомовне звучання гучнішим. Так, атмосфера хвороби, яка пронизує
вірш «Tulips», спонукає українську співавторку до контекстуальних замін, «They seed so
effortlessly // Tasting the winds» [7:258] – «І світ засівають легко, без жодних зусиль, // Заживаючи вітру» [8:40]. В українському перекладі відбувається семантичний розвиток та
часткова десенсоризація смакопозначення оригіналу. У лексемі заживаючи відзначаємо
іншу семантичну спрямованість (оскільки традиційним синтагматичним партнером дієслова заживати є іменник ліки). Оксана Забужко узгоджує даний сенсоризм не з мікро-,
а макроконтекстом даного твору, лейтмотивом якого є хвороба, приреченість.
Загальновідомо, що для іншомовної аудиторії поетичний твір по-справжньому зазвучить лише у виконанні поета-перекладача. Тонке відчуття музики вірша, його смислової
глибини а також сміливість «відійти, щоби наблизитись», дозволяють Оксані Забужко
досягти більшої образної узгодженості, ніж в оригіналі. Така перекладацька стратегія є
надзвичайно суперечливою, оскільки виникає питання, чи не послуговується перекладач
оригіналом лише як приводом задля власного самовираження та уславлення.
Отже, проведене дослідження дозволяє нам визначити авторський двобій у поетичному перекладі як особливий вид творчого співавторства, що полягає у свідомому відхиленні
перекладача від поетичної тканини першотвору. Результатом такого відхилення є або додавання у цільовий текст нових образів відсутніх у тексті першоджерела, або ж металогізація
наявних автологічних образів. Однак, часті заміни автологічних одиниць на металогічні
(деавтологія) переводять оригінал у перекладі з однієї стилістичної тональності в іншу і
свідчать про небажання перекладача перейнятися творчою манерою автора оригіналу, підкорити йому свою особистість. Це суперечить вимогам до адекватного перекладу. І навпаки, поодинокі металогічні вкраплення слід розглядати як такі, що не порушують гармонію
форми та змісту оригіналу, а є лише виявом перекладацького почерку, його стилю.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА
Переводоведение в своем современном состоянии включает в себя все направления
исследований, которые изучают перевод как процесс и как результат. В данной статье характеризуются этапы процесса перевода, анализируются способы вычленения
единиц переводческой эквивалентности. Иллюстративный материал ориентирован на
новогреческий язык.
Ключевые слова: перевод, этапы процесса перевода, единицы перевода, способы
вычленения единиц переводческой эквивалентности.
Перекладознавство у своєму сучасному стані включає у себе усі напрями досліджень,
які вивчають переклад як процес та як результат. У цій статті характеризуються
етапи процесу перекладу, аналізуються засоби вичленення одиниць перекладацької еквівалентності. Ілюстрований матеріал орієнтований на новогрецьку мову.
Ключові слова: переклад, етапи процесу перекладу, одиниці перекладу, засоби вичленення одиниць перекладацької еквівалентності.
The modern theory of translation includes all tendencies of investigations that study
translation as the process and result. The author in the article characterizes stages of translating
process, analyses means of translation equivalent units exarticulation. The material illustrated
is oriented on the Greek language.
Key-words: translation, stages of translation process, units of translation, means of
translation equivalent units singling out.
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Перевод – это преобразование сообщения на исходном языке (ИЯ) в сообщение на
языке перевода (ПЯ). Точный перевод, по определению, невозможен уже в силу того, что
разные языки отличаются как по грамматическому строю, так и по простому количеству
слов, не говоря уже о различии культур, что тоже может иметь влияние на способ и
результаты перевода. При этом, если сопоставительные грамматики и двуязычные словари существуют и даже в достаточно подробных вариантах, в том числе и для соотношения
русского и греческого языков, то практически не существует никаких сопоставительных
справочников по культурам разных народов. Предполагается, что переводчик в равной
(или почти равной) степени владеет как исходной, так и переводящей культурами. Между тем, это далеко не так, и в большинстве случаев переводчик весьма приблизительно
оценивает, а следовательно, и переводит те или иные элементы или целые категории
исходного текста в сопоставительно-культурном плане.
Тем не менее тексты, основанные преимущественно на общекультурных ценностях или,
по крайней мере, на сопоставимых ценностях, вполне успешно переводятся, если сосредоточить внимание на передачи общих и универсальных понятий и не преувеличивать непереводимость стилистических, эмоциональных и оценочных компонентов исходной информации,
которые чаще всего и создают проблемы, так как имеют различную манифестацию в разных
национально-культурных традициях. Эти проблемы колеблются в довольно широком диапазоне: от отдельных непереводимых элементов до всего исходного текста, причем характер
одной и той же проблемы меняется в зависимости от направления перевода.
Разрешение таких или подобных проблем достигается благодаря коммуникативнопосреднической деятельности переводчика, существующим грамматическим справочникам, двуязычным словарям и пособиям по культуре разных народов (а еще лучше – благодаря личному культурному опыту переводчика). Эта постоянная переменная, то есть
коммуникативный успех, при относительной переводимости, в большей степени зависит
от того, насколько правильно переводчик выбирает способ перевода, применяет соответствующую стратегию и определяет единицы перевода.
Слово «перевод» принадлежит к числу общеизвестных и общепонятных, но и оно
как обозначение специального вида человеческой деятельности и ее результата требует
уточнения и терминологического определения.
Комисаровым В.Н. «перевод» рассматривается как межъязыковая коммуникация, то
есть межъязыковое общение. Он называет необходимые стороны межъязыковой коммуникации: отправитель исходного сообщения; адресат исходного сообщения; переводчик;
адресат перевода [1: 94].
Бархударовым С.Г. «перевод» определяется как процесс преобразования произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания [2: 107].
Изучение процесса перевода традиционно неразрывно связано с его преподаванием
и первоначально в основном осуществлялось в целях преподавания перевода, хотя в последнее время в разных странах проводится целый ряд экспериментов с чисто исследовательскими целями. Но до сих пор о процессе перевода нам известно далеко не все.
Пожалуй, никто из ученых не отрицает того, что процесс перевода складывается
из стадии восприятия текста и стадии его воспроизведения. Д. Селескович, строя свои
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выводы на наблюдениях за процессом синхронного перевода, понимает стадию восприятия как извлечение смысла, минуя языковое содержание; воспроизведение же состоит,
по мнению Д. Селескович, из операций над идеями, а не над языковыми знаками [3]. Д.
Селескович отрицает этап анализа в устном переводе и ставит под сомнение результаты
письменного перевода, поскольку, анализируя текст, письменный переводчик может
упустить из виду основной смысл текста [3].
Исследователи процесса письменного перевода (например, X. Крингс) видят в
нем три этапа: восприятие, воспроизведение и контроль готового текста [4]. Комплекс
конкретных действий переводчика на каждом из этапов получил название переводческих
стратегий.
Наиболее исследованным этапом является этап воспроизведения, то есть собственно
перевод, и те конкретные средства, с помощью которых он осуществляется: единицы
перевода, а также разновидности соотношений языковых средств, которые устанавливаются в процессе перевода.
И.С. Алексеева определяет перевод как процесс преобразования речевого произведения (текста), порожденного на одном языке, в текст на другом языке при сохранении
плана содержания и замене плана выражения, то есть единиц языка [5: 148]. Следовательно, для практического достижения эквивалентности необходимо найти минималь
ные единицы, подлежащие переводу – единицы перевода, или единицы переводческой
эквивалентности, то есть единицы ИЯ, имеющие эквивалент в тексте ПЯ.
В дискуссиях о размерах единицы перевода и ее характере ученые пришли к выводу,
что размеры этой единицы не стабильны, они могут варьироваться в широких пределах,
а сама единица является операционной. Однако многое в характеристике единицы перевода пока не ясно. Не объясненными, например, остаются случаи, когда разные переводчики при переводе одного и того же текста избирают единицы перевода разного
объема. Вообще фактор «переводчик» в связи с понятием единицы перевода изучен еще
недостаточно. Не случайно исследователи подчеркивают психолингвистический характер единицы перевода. В частности, О.И. Бродович полагает, что «локус этой единицы
не в каком-либо из двух текстов, а в мозгу переводчика» [6: 14-15].
Таким образом, существуют различные взгляды на выявление единиц перевода.
В основе первого способа, ориентированного на оригинал, лежит сам процесс перевода. Единицей перевода тогда будет считаться минимальный отрезок текста, выступающий
в качестве самостоятельного объекта процесса перевода. Такой способ релевантен для
устного перевода и предусматривает линейное однонаправленное развертывание текста
во времени (звучащая речь). Минимальной единицей перевода в этом случае чаще всего
оказывается предложение. Короче единица перевода будет при синхронном переводе,
когда переводчик порождает текст почти одновременно с его поступлением, и, как правило, она держится в пределах смысловой группы.
В основе второго способа – ориентация на текст перевода. За единицу перевода принимается минимальный набор лексем или граммем ИЯ, который можно поставить в соответствие с грамматической категорией ПЯ. При таком подходе система лексических
и грамматических категорий ПЯ проецируется на язык оригинала. В тексте оригинала
выявляются, таким образом, совокупность языковых единиц, и всякий раз их появление
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в тексте ИЯ сигнализирует о том, что необходимо использовать определенную лексическую или грамматическую категорию ПЯ.
Третий способ выявления единиц перевода ориентирован только на план содержания
оригинала. При таком принципе важен анализ состава содержания оригинала, зависимый
от функции текста. Далее предлагается расчленить содержание на «элементарные
смыслы», что представляется несколько сомнительным, так как отсутствует единая
объективная языковая основа этого расчленения.
Наконец, четвертый способ вычленения единиц перевода, также ориентированный
на оригинал, основывается на принципе семантического единства. С точки зрения практики перевода он наиболее актуален. Единицей перевода здесь считается минимальная
языковая единица текста оригинала, воспринимаемая как единое целое с точки зрения
семантики. Такой способ не связан с выявлением средств перевыражения, но имеет непосредственную связь с определением компонентов содержания и инварианта перевода. Имеется в виду такая единица исходного текста, для которой может быть найдено
соответствие в тексте перевода, но составные части которой по отдельности не имеют
соответствий в тексте перевода. Она может обладать сложной структурой, но части ее,
взятые по отдельности, непереводимы. Единицей перевода такого типа может быть единица любого языкового уровня.
Рассмотрим особенности ее вычленения на шести основных условно
разграничиваемых уровнях языка. В зависимости от уровня, к которому относится единица перевода, мы будем различать:
– перевод на уровне фонем/графем;
– перевод на уровне морфем;
– перевод на уровне слов;
– перевод на уровне словосочетания;
– перевод на уровне предложений;
– перевод на уровне текста.
Перевод на уровне фонем/графем. Фонема, как известно, не является носителем
самостоятельного значения, она играет в языке лишь смыслоразличительную роль. Тем
не менее в переводе единицей перевода иногда оказывается именно фонема.
Если соответствие устанавливается на уровне фонем, то используют переводческую
транскрипцию: Η Ελλάδα είνε μια όμορφη μικρή χώρα στην Ευρώπη. Εχει πολλά νησιά,
μικρά και μεγάλα. Μεγάλα νησιά είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Μυτιλήνη, η Κέρκυρα. Μικρά
νησιά είναι η Σαμοθράκη, η θάσος, η Τήνος, η Πάτμος, η Μύκονος, η Ιος, η Σίφνος και αλλα.
– ‘Греция – одна из прекрасных стран в Европе. Она имеет много островов, малых и
больших. Большие острова – это Крит, Родос, Митилини, Керкира. Маленькие острова –
это Самотраки, Тасос, Тинос, Патмос, Миконос, Иос, Сифнос и другие’.
Перевод на уровне фонем встречается:
а) при передаче личных имен и географических названий: η Ελένη – ‘Елена’, η
Χαλκιδική – ‘п-ов Халкидика (Македония)’;
б) при передаче экзотизмов, или слов-реалий: Ο νομάρχης έχει μεγάλη εξουσία. – ‘Номарх имеет большую власть’ (ο νομάρχης – ‘номарх, начальник округа’; общественная
реалия).
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Όλος ο κόσμος, που μένει στην Ελλάδα, πηγαίνει στην ταβέρνα – ‘Все люди, которые
живут в Греции, ходят в таверну’ (бытовая реалия);
в) при стихотворном переводе, когда передается звукопись стиха:
Στο θλιμμένο κάμπο βρέχει,
Βρέχει στις ελιές τις γκρίζες –
Το νερό σα ρίγος τρέχει
Από τα κλαδιά στις ρίζες.
‘Дождь идет на печальны равнины,
Холод, дрожь вызывает всегда –
Тихо мокнут седые маслины.
С веток к корням стекает вода’.
Если передается не звуковой облик, а написание, применяют переводческую транслитерацию: η βάτα – ‘вата’; το παλτό – ‘пальто’.
Перевод на уровне морфем. В некоторых случаях единицей перевода оказывается
морфема. Типична, например, передача греческих разложимых композитов по корневым
морфемам: η ερωτο/δουλειά – ‘любовные дела, любовная история’ (ο έρωτας – ‘любовь’, η
δουλειά – ‘дело’); ο πονό/δοντος – ‘зубная боль’ (το πόνεμα – ‘боль’, το δόντι – ‘зуб’).
Достаточно частотны соответствия на уровне аффиксальных морфем: о τραγουδιστής
– ‘певец’ (постфикс -ής – имеет значение лица как деятеля); άγνωστος – ‘незнакомый’
(префикс ά- означает отсутствие или противоположность признака, названного мотивирующим словом).
Перевод на уровне слов. Гораздо чаще в качестве единицы перевода выступает слово: Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη της Βαλκανικής Χερσονήσουν. – ‘Греция является
одним из государств Балканского полуострова’. В данном примере каждому слову ИЯ в
ПЯ находится пословное соответствие.
Единицей перевода слово выступает и тогда, когда в ПЯ ему соответствует не одно, а
несколько слов: Πέρσι έβρεχε. – ‘В прошлом году шли дожди’.
Перевод на уровне словосочетания. Словосочетание может представлять собой семантическое единство как на уровне языка, так и на уровне речи. Семантическое единство на уровне языка может быть выражено:
– фразеологизмами: με μια φωνή – ‘в один голос’, βάδισμα χήνειον – ‘утиная походка’;
– устойчивыми наименованиями организаций: Ελληνική Εταιρεία Υδάτων – ‘греческая
компания по использованию водных ресурсов’, Οργσανισμός βιομηχανικής Αναπτύξεως –
‘управление промышленного развития’;
– аббревиатурами: Α.Ε. – Ακαδημία Επιστημών – ‘Академия наук’, Υ.Ε.Ν. – Υπουργείο(ν)
Εμπορικής Ναυτιλίας – ‘Министерство торгового флота’.
Семантическое единство на уровне речи может быть выражено реализацией контекстуального значения слова: Όμορφος κήπος – ‘красивый сад’; κλείνω ραντεβού – ‘назначить встречу’.
Перевод на уровне предложений. Семантическим единством на уровне предложения
обладают пословицы: καλλίο σήμερα ένα αυγό, παρα αύριο μια κόνα. – ‘Лучше синица в руках, чем журавль в небе’ (дословно: лучше сегодня одно яйцо, чем завтра одна курица); ή
του ύψου ή του βαθιού. – ‘Либо пан, либо пропал’ (дословно: или высота, или глубина).
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Предложение является единицей перевода и при переводе устойчивых клише и формул (надписей, сигнальных знаков, формул вежливости): τι κάνεις ; – ‘как дела?’; καλό
ταξίδι! – ‘счастливого пути!’; καλησπέρα σας! – ‘здравствуйте!’.
Перевод на уровне текста. Текст в качестве единицы перевода обычно рассматривают на примере поэзии. Не только строгие по построению стихотворно-композиционные
формы, такие, как сонет, но и лирические стихи свободной архитектоники переводятся
исходя из семантического единства всего произведения. Этим объясняется возможность
отсутствия пословных соответствий и кажущаяся «вольность» стихотворного перевода:
Στο θλιμμένο κάμπο βρέχει,
βρέχει στις ελιές τις γκρίζες –
το νερό σα ρίγος τρέχει
από τα κλαδιά στις ρίζες.
Γκρίζα η ώρα, γκρίζα η χώρα,
σκοτεινά κάτω κι απάνω –
ξεχωρίζουν μες στη μπόρα
τα τσαντίρια των τσιγγάνων.
Απ’ την άσφαλτο τα κάρα
κατεβαίνουν, κατεβαίνουν…
Λάμπουν μερικά τσιγάρα
στα παράθυρα του τρένου…
Ένα σκιάχτρο απελπισμένο,
Στη νεροποντή, στο κρύο,
Άδικα γνέφει στο τρένο
κι εμψυχώνει το τοπίο…
Ανυπόφορη είναι η θλίψη
των αγρών αυτό το μήνα!
Η βροχή μας έχει κρύψει
Απ’το φόντο την Αθήνα…
Και το βράδυ κατεβαίνει
Μες στη νέκρα , μες στη γύμνια ...
Πού ’ναι οι βάτραχοι κρυμμένοι;
Γιατί σώπασαν τ’ αγρίμια;
Μες στον κάμπο τώρα μόνα
Τα βαριά περνούνε τρένα,
Λες να φέρνουν το χειμώνα
Και τη νύχτα από τα ξένα…
‘Дождь идет на печальны равнины,
Холод, дрожь вызывает всегда –
Тихо мокнут седые маслины.
С веток к корням стекает вода.
Серой стала вокруг вся природа,
Темной, мрачной внизу и вверху –
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Еле видно сейчас в непогоду
Ряд цыганских шатров на лугу.
Там асфальт залит водою, спасу нет.
Просто некуда стать на перроне…
Лишь мелькает свет сигарет
В окнах мимо летящих вагонов.
Оживляет лишь весь этот вид
Вдалеке от огромного города
Там страшилище в ливень стоит,
Машет вслед уходящему поезду.
Нестерпимая давит тоска
От деревьев и мокрых равнин!
Где бы скрыться сейчас от дождя?
Как добраться сейчас до Афин?
Тихо вечер спустился на поле,
И лягушки молчат и зверьки …
Вся природа в глубоком застое.
Но куда же сбежать от тоски?’
Одиночество, тяжесть чужбины.
Сердце стынет от стука колес.
Глаз не радуют эти картины
Даже в душу проник этот дождь…’
Однако семантическим единством могут обладать и другие тексты, для которых характерна ярко выраженная функциональность, например, тексты рекламы. Это не исключает
того, что в таких текстах некоторые особенности оригинала передаются с помощью еди
ниц перевода меньшего объема: Με λένε Ελένη. Μένω στην Μαριούπολη. Η Μαριούπολη
είναι βιομηχανική πόλη. Η πόλη έχει καλή ρυμοτομία, μεγάλους δρόμους και δεντροστοιχίες,
φαρδιά πεζοδρόμια, μεγάλες πλατείες και πολλά πάρκα. – ‘Меня зовут Елена. Я живу в Мариуполе. Мариуполь – промышленный город. Город имеет хорошую планировку с большими
улицами и аллеями, широкими тротуарами, большими площадями и парками’.
К тому же между уровнем предложения и уровнем текста, выступающими в качестве
единиц перевода, нет отчетливой границы: и запретительные надписи, и формулы контакта, и пословицы можно с определенных функциональных точек зрения рассматривать как
целые тексты.
Анализ теоретических проблем процесса перевода позволяет сделать следующие
выводы:
1. Процесс письменного перевода предполагает три этапа: восприятие, воспроизведение и контроль готового текста. Наиболее исследованным этапом является этап воспроизведения, то есть собственно перевод, и те конкретные средства, с помощью которых
он осуществляется: единицы перевода, а также разновидности соотношений языковых
средств, которые устанавливаются в процессе перевода.
2. С точки зрения практики перевода наиболее актуальным является способ вычленения
единиц перевода, основывающийся на принципе семантического единства. В этом случае
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перевод с греческого языка на русский может быть осуществлен: на уровне фонем/графем,
на уровне морфем, на уровне слов, на уровне словосочетания, на уровне предложений и
на уровне текста.
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КУЛЬТОРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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Еременок О.И.
(Одесса, Украина)

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
аутентичных текстов
Статтю присвячено проблемі культурологічного підходу до роботи з автентичними текстами; додається аналіз формування мовної особистості у процесі читання автентичних джерел.
Ключові слова: автентичний текст, мовна особистість.
The article deals with the problem of cultural approach to the work with original sources.
Key words: original source, language personality.
Современное социально-экономическое положение в Украине предъявляет высокие требования к качеству знаний специалистов всех отраслей хозяйства и уровню их профессиональной компетенции, поэтому профессионально-ориентированное обучение иностранным
языкам имеет столь важное значение для организаторов учебного процесса в нашей стране
и за рубежом. Предмет «Иностранный язык» занимает особое место в развитии, воспитании
и образовании гармонически развитой личности, какой должны стать все выпускники университетов. В процессе обучения у студентов формируется профессиональная компетенция,
кроме этого они приобщаются к общечеловеческим ценностям и культуре. В Одесском национальном университете, одном из ведущих академических учебных заведений Европы,
подписавших Болонскую хартию, существует несколько базовых направлений работы со
студентами всех факультетов и специальностей. Во время аудиторной работы преподаватель
развивает аспектные (фонетические, лексические, грамматические) и коммуникативные навыки студентов, формирует культуру иноязычного общения.
Целью обучения иностранному языку является не только приобретение знаний, умений и навыков, но и усвоение студентами сведений страноведческого, лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой для них национальной культуры.
На данном этапе развития общества и всей цивилизации курс «Страноведение» социализируется и предполагает лингво-когнитивный уровень языковой личности, выступающей основным субъектом во всех сферах человеческой деятельности: политики,
экономики, искусства, литературы как внутри своего социума, так и в рамках международного сообщества. Данное обстоятельство обусловливает взаимодействие конкретной языковой личности (студента) с языковыми личностями – носителями изучаемого
языка. Курс «Страноведение» отражает тенденцию к приоритету интеркультурного
аспекта в обучении языку. Кроме специального курса, читаемого на факультете романогерманской филологии, элементы страноведения вводятся на занятиях по английскому
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языку со студентами экономико-правового факультета, факультета социологии, филологического факультета.
Методические пособия по английскому языку для студентов включает аутентичные
тексты, которые снабжены комментариями и словарем. Задания к текстам направлены
как на усвоение нового лексико- грамматического материала, так и на извлечение страноведческой информации.
Поддерживая интерес к языку как средству общения, мы развиваем интерес к нему
как носителю своеобразной культуры. Немаловажную помощь в этом отношении оказывает использование культурного и духовного наследия страны изучаемого языка, представленного в аутентичных источниках, ибо аутентичные источники содержат определенные символы, характерные для национального менталитета. Под менталитетом
понимается способ видения мира и уровень сознания, на котором мысль не отделена
от эмоций и сознания. Символы – своеобразные «переводчики» высших сакральных
уровней мировосприятия на язык культурной эмпирии. В связи с этим символичность
аутентичных текстов тем шире и глубже, чем эти тексты ближе к сакральному. Близкими
к сакральным будут для национального менталитета литературные и документальные
тексты, получившие статус общенационального культурного достояния.
Анализ символической системы аутентичных текстов значительно проясняют трудную
проблему соотношения национально-специфического и универсально-общечеловеческого
в менталитете разных народов, эпох, культур. А тем самым, контакты между носителями
этих менталитетов через перевод получают более глубокое научное освещение. Факты материальной и духовной культуры народа отражаются и закрепляются в любых языковых
формах, однако основными источниками и носителями национально-культурных сведений
являются слова и фразеологизмы, представленные в аутентичных текстах. Это указывает
на необходимость выявления и обработки национально-культурной информации, содержащейся в аутентичных текстах. Необходим особый подход при презентации лексических
единиц, в ядре значения которых находится информация культурно-исторического содержания. Национально – культурный компонент охватывает определенную сумму исторических, культурологических сведений, без которых невозможно адекватное восприятие слова
и его правильное употребление. Толковые словари содержат самую основную информацию, вызывающую те или иные ассоциации и исчерпывающую семантический потенциал
слова. Подобное толкование ориентировано на носителей языка, в достаточной степени
владеющих знаниями из разных областей: истории, культуры, географии, искусства и т.д.
Поэтому описание слов и фразеологизмов рассматриваемого типа на всех этапах обучения
должно слиться с энциклопедическим.
В презентации языковых единиц необходим интегрированный подход, предполагающий выход в историю, культурологию, искусство, поскольку национально маркированные слова и фразеологизмы требуют соответствующего способа семантизации
– изъяснения, или национально –культурного комментирования. Текст поясняет культурный компонент значения слова, содержит культуроведческие ценные слова, которые
в процессе комментирования вплетаются в текст и в нем же разъясняются. Номинация
национально маркированных слов и фразеологизмов с помощью текста способствует
развитию коммуникативной компетенции и осуществляется с позиций коммуникативнодеятельностного подхода в лингводидактике.
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Текст в высшей степени интегративная единица, т.к. в нем преобразуются и актуализируются единицы всех уровней языка, весь номинативный потенциал. В логико–
смысловой динамике текста все номинативные единицы, т.е. слова и фразеологизмы, в
том числе национально маркированные, получают определенность, необходимую в процессе речевого общения.
Аудирование, просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое чтение статей из иностранной прессы, а также монографий по тематике, смежной с тематикой курса или приуроченной к «красным дням» календаря, составление резюме и рефератов,
устное и письменное аннотирование -– это неполный перечень тех форм работы, которые используются нами на занятиях.
Кроме чтения аутентичных текстов огромное значение приобретает знание студентами текущей обстановки в стране изучаемого языка, ее культуры, истории, традиций,
обычаев, социальной структуры, государственного устройства и демографических особенностей. Обучение устной речи на иностранном языке не может проходить вне этнического и социально-культурного декорума, при отсутствии сведений о нормах поведения, правилах общения, без знаний антропонимики, ментальности и реалий жизненного
уклада носителей языка. Использование современных информативных страноведческих
текстов из средств массовой информации в учебных целях предоставляет возможность
студентам факультета романо-германской филологии, экономико-правового и филологического факультетов ОНУ практически применять полученные знания в своей научно
– исследовательской и профессиональной работе. Опыт работы на данных факультетах
показывает, что лингвострановедческие материалы из Mass Media могут быть использованы для формирования у студентов навыков всех видов речевой деятельности.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА
ОБУЧЕНИЯ БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ
В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ
В статье анализируется содержание современных учебников белорусского языка
для 10 – 11 классов с точки зрения реализации лингвокультурологического аспекта в
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обучении языку и речи. Рассматриваются культурно окрашенные языковые и речевые
средства (культуроведческие тексты, национально маркированные единицы языка,
заимствованные лексические единицы, формулы белорусского речевого этикета), составляющие практический материал учебников. Оценивается эффективность их методической интерпретации.
Ключевые слова: лингвокультурологический аспект обучения языку и речи, культурно окрашенные единицы языка, учебник белорусского языка.
The author in the article analyses the content of modern text-books of belarussian language
for 10-11 classes from the position of realizing lingucultural aspect in teaching language and
speech. The author makes stress on the cultural colored means of linguistics (texts with nationalcultural component, national marked units of language, borrowed lexical units, formulas of
belarussian speech etiquette), that form practical material of text-books. The author values the
effectiveness of its methodical interpretation.
Key words: lingucultural aspect of teaching language and speech, cultural colored means
of linguistics, text-book of belarussian language.
Лингвокультурологический аспект обучения языку предполагает отбор и включение в учебный процесс культурно окрашенного языкового материала, способствующего «осознанию учениками языка как феномена культуры, отражающего ее проявления;
выработке умений пользоваться культуроведческими сведениями с целью обеспечения
полноценной коммуникации» [1: 6].
Современные учебники белорусского языка для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений Республики Беларусь обладают потенциальными возможностями, позволяющими реализовать два направления, которые представляют лингвокультурологический
аспект – 1) обучение родному языку в контексте национальной культуры; 2) познание
отечественной культуры в диалоге с культурами других народов.
Взаимосвязанное изучение белорусского языка и национальной культуры (первое направление) осуществляется путем включения в учебники:
 культуроведческих текстов (в том числе изречений выдающихся людей о роли языка
в жизни человека и общества, прецедентных высказываний);
 национально маркированных языковых единиц (наименований предметов и явлений
белорусской культуры, безэквивалентных, характеристических слов, топонимов,
фразеологизмов, пословиц и поговорок и др.);
 формул белорусского речевого этикета.
В культуроведческих текстах отражены проявления культуры народа: обычаи, быт,
верования, духовные и материальные ценности. Например, учебник для 11-го класса [2]
содержит тексты о городе Полоцке, древних поясах, художественном таланте и гражданской позиции белорусского поэта, прозаика и публициста Ф. Богушевича, отличительных
чертах белорусского национального характера – жертвенности, скромности, гостеприимстве (стихотворение Г. Бородулина «Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы») и др.
Названные тексты обладают большим культурным потенциалом, под которым, согласно
Л.И. Новиковой, понимаются «такие скрытые возможности, ресурсы содержания, грамматического строя, лексики, словообразования, которые отражают ментальный опыт,
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культурные особенности того или иного народа, заложенные в нем [тексте – О.З.] автором и которые могут быть интериоризированы учащимися самостоятельно при прочтении текста или под руководством учителя в процессе специально организованной
работы» [3: 295].
К культуроведческим текстам относятся также высказывания деятелей национальной культуры о роли языка в жизни этноса и отдельного человека. В частности,
практический материал учебника для 10-го класса [4] включает крылатые выражения,
афоризмы, философские рассуждения, жизненные наблюдения, мудрые советы Ф. Богушевича, М. Танка, В. Короткевича, Г. Буравкина, Л. Дайнеко и др., которые формируют
у школьников ценностное отношение к родному слову, а также обращают внимание на
богатство языка создателей национальной культуры.
Современные школьные учебники белорусского языка содержат также прецедентные
высказывания, знание которых «есть показатель принадлежности к данной эпохе и ее
культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отторженности от соответствующей культуры» [5: 216]. Так, среди практического материала школьных учебников
– афоризмы из произведений классиков белорусской литературы: «Мой родны кут, як
ты мне мілы!..»; «Забілі зайца, не забілі, але ж, брат, гуку нарабілі» (Я. Колос); «Не
шукай ты шчасця, долі на чужым, далёкім полі» (Я. Купала); «Каб сонца засланіць –
вушэй асліных мала» (К. Крапива). В некоторых случаях учащимся предлагается назвать
авторов высказываний, составить план сочинения, темой для которого может стать одно
из предложенных крылатых выражений [4: 114].
Национально маркированные единицы языка (слова и номинативные словосочетания, наделенные национально-культурной семантикой) представлены в учебниках, как правило, через их функционирование в художественных и публицистических текстах. Так, текст
Я. Сахуты «Ивенец» из учебника для 11-го класса [2: 52 – 53] рассказывает о гончарных изделиях ивенецких мастеров и включает слова соответствующей семантической группы: збан,
гарлач, гляк, спарыш. В тексте «Свой всему» (по Я. Сипакову) [2: 138 – 139] при описании
подворья использованы названия хозяйственных построек: адрына, хлеў, дрывотня.
Задания к отдельным упражнениям требуют объяснить лексические значения
безэквивалентных (по отношению к русскому языку) слов імшарына ‘моховое болото’
[4: 128], прысак ‘горячий пепел’ [2: 19].
В учебнике для 10 – 11 классов приводятся диалектные названия заболоченного места
(гацішча, грузала, патапеча, ржаўка, багвіна, зыбель), ветра (цяпляк, сівер, дуйка, сухавей,
буй, вятрышча) и др. [6: 46], большинство из которых являются «говорящими». Содержащееся в учебнике для 10-го класса стихотворение П. Панченко «Родная мова» [4: 206] обращает
внимание учащихся на характеристические наименования месяцев в белорусском языке:
...Студзень – з казкамі снежных аблокаў,
Люты – шчодры на сіні мароз,
Сакавік – з сакатаннем і сокам
Непаўторных вясновых бяроз...
Происхождение топонимов Дисна, Копыль раскрывается в текстах А. Ненадавца из
учебника для 11-го класса [2: 35 – 36, 77 – 78]. О связи названий населенных пунктов с
историей, природной средой, условиями труда их жителей идет речь в тексте по Л. Лычу,
включенном в учебник для 10 – 11 классов [6: 54 – 55].
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Богатая культуроведческая информация зашифрована в фразеологизмах, национальная
специфика которых выразительно проявляется при их переводе с русского языка на белорусский и наоборот (подобные упражнения включены в школьные учебники): рус. в два счета
– бел. адным скокам; рус. прийти к шапочному разбору – бел. прыйсці свечкі тушыць; рус.
держать в ежовых рукавіцах – бел. трымаць у абцугах (цуглях) и т.д. [4: 120, 210].
В том, что «на материале пословиц и поговорок можно писать трактаты о народной
морали, философии, эстетике и этике» [6: 110], учащиеся убеждаются, познакомившись
со статьей Г. Шкрабы из учебника для 10 – 11 классов. В тексте приводятся примеры
белорусских паремий, в том числе национально маркированных: Пазнаюць нашу дачку і
ў андарачку ‘хорошо известное легко распознается в любом обличье’ (в пословице андарак символизирует будничную одежду); Такі скнара, што за капейку жабу да Барысава
дубцом пагоніць; Броўкі як сярпочкі, а ніўка няжатая стаіць и др.
В каждой культуре сложились специфические стереотипы речевого поведения, в том
числе речевой этикет, правила которого освещаются в современных учебниках белорусского языка. В частности, авторы учебника для 10 – 11 классов не только напоминают
школьникам традиционные формулы приветствия, прощания, извинения, благодарности, но и предлагают попрактиковаться в их употреблении в конкретных ситуациях общения: «вежливо, интеллигентно ответьте на следующее извинение: Прабачце, я вас,
здаецца, штурхнуў…» и т.д.; «обратитесь к незнакомому человеку (к продавцу цветов с
просьбой выбрать вам букет для матери)» и т.п. [6: 135 – 137].
Второе направление реализации лингвокультурологического аспекта в обучении белорусскому языку – диалог культур – дает учащимся возможность не только постичь
ценности других культур, но и осмыслить уникальность своей.
Лексические единицы, отражающие языковую картину мира того или иного народа, иллюстрируют различия в передаче одной и той же мысли в разных языках. Например, авторы учебника для 11-го класса предлагают школьникам сопоставить структуру русских пословиц и поговорок с их белорусскими эквивалентами: рус. Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда – бел. Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца; рус. Готовь
летом сани, а зимой телегу – бел. На свята думай пра будзень, а ўлетку пра зіму [2: 64].
Учебник для 10 – 11 классов включает задание подобрать белорусские эквиваленты к
американским, китайским и др. афоризмам [6: 132 – 133]: америк. Если хочешь собрать
мёд, не переворачивай улей – бел. Не плюй у вадзіцу: згадзіцца напіцца.
Знакомство с заимствованными лексическими единицами как знаками иных культур
может происходить и через этимологическую справку. Так, в учебнике для 10 – 11 классов объясняется происхождение иноязычных слов одеколон, каникулы, миллион [6: 44].
Практический материал учебника для 11-го класса включает текст А. Саченко «Матчын
хлеб», где есть следующие строки: «Многа дзе давялося з таго часу пабываць, спрабаваць і лаваш, і ляпёшкі, і чурэк, і паляніцы, і баурсакі... А вось смачней за матчын хлеб не
сустракаў нічога» [2: 58]. Выяснив происхождение употребленных в тексте иноязычных
слов, школьники могут узнать, где пришлось побывать его автору.
Интересными и полезными для учащихся являются наблюдения над своеобразием внутренней формы белорусских слов и их эквивалентов в неблизкородственных языках. Например, прочитав текст С. Санько «Калі шанавалі месяц» [2: 94], одиннадцатиклассники узнают,
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что первый день недели раньше называли «месячным днём». Свидетельством этому является английское слово Monday ‘понедельник’ (от moon ‘месяц’ + day ‘день’).
Традиционно приобщение учащихся к культурным ценностям других народов
осуществляется в процессе перевода культуроведческих текстов. Например, авторы
школьных учебников предлагают старшеклассникам перевести с русского языка на белорусский текст об искусстве Хохломы [4: 87 – 88], текст «Русский соловей», посвященный
композитору А.А. Алябьеву и его знаменитому романсу «Соловей» [2: 102] и др.
Отмечая большой познавательный и воспитательный потенциал культуроведческих
текстов, достаточно широко представленных на страницах школьных учебников белорусского языка, считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что вопросы и задания
к ним, как правило, ориентированы на усвоение учащимися определенных программных
тем и не всегда способствуют раскрытию культурного потенциала названных текстов.
Например, стихотворение Л. Дайнеко «Любіце мову», включенное в учебник для 10-го
класса, сопровождается следующим заданием: «Запишите текст в соответствии с орфографическими нормами. Объясните написание» [4: 208]. При этом, если учитель ограничится методическим аппаратом учебника, школьники вряд ли самостоятельно оценят
пафос стихотворения, трепетное отношение к родному языку его автора.
Таким образом, обучение белорусскому языку в контексте национальной культуры
реализуется путем целенаправленного включения в школьные учебники сведений о
языке как факте культуры: культуроведческих текстов, национально окрашенных единиц
языка, формул речевого этикета и т.д. Диалог культур в преподавании языка опирается
на понятие языковой картины мира и связан с осмыслением общего и отличительного в
белорусском языке и других (близкородственных и неблизкородственных) языках.
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