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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 32 (470:478.9)

Скиперских А.В.
(Елец, Россия)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
(несколько зарисовок)
У статті йдеться мова про політичне насильство в інформаційному суспільстві. Автор вважає, що зміна умов здійснення політичного насильства у значній мірі зумовлює
його характер та форми. Насильство в інформаційному суспільстві набуває переважно
інтелектуальний характер, але від цього не змінюється природа влади, тотальність її
вимог на узурпацію політичного дискурсу. На прикладі декількох зарисовок автор підтверджує дану гіпотезу.
Ключові слова: насильство, влада, інформаційное суспільство, легітимація, легітимація політичного режиму, дискурс.
В данной статье речь идёт о политическом насилии в информационном обществе.
Автор считает, что изменение условий осуществления политического насилия в значительной степени предопределяет его характер и формы. Насилие в информационном
обществе приобретает преимущественно интеллектуальный характер, но от этого не
изменяется природа власти, тотальность её притязаний на узурпацию политического
дискурса. На примере ряда зарисовок автор подтверждает данную гипотезу.
Ключевые слова: насилие, власть, информационное общество легитимация, легитимация политического режима, дискурс.
The article deals with political violence in information society. The author considers that
change of conditions of realization of the political violence to a considerable extent predestines
its nature and forms. The violence in information society gains mainly intellectual nature, but
this fact does not change the nature of the authority, the totality of its claims for usurpation
political discourse.
The keywords: violence, power, information society, legitimation, legitimation political
regime, discourse.
Склонность власти к метаморфозам, выступающим определённой рефлексией на политическую реальность, не означает изменения её основной цели, заключающейся в тотальном контроле и принуждении. Действительно, в различные исторические периоды,
власть объективировалась в различных формах, которые, несмотря на, казалось бы, их
позитивное восприятие, несли в себе достаточно очевидную страсть власти к подчинению политического дискурса. Но если в древности, мы сталкиваемся с властью жёсткой
и жестокой, властью брутальной, что было обусловлено большим количеством войн и
вооружённых конфликтов, то, в относительно спокойном мире (но, от этого не обладающем меньшей конфликтностью) образ власти представляется совершенно иным,
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претерпевшим очевидную динамику. В данной статье, мы постараемся рассмотреть, какие формы находит политическое насилие в информационную эпоху.
Современная власть не отказывается от своих претензий на контроль над политическим дискурсом. Просто её влияние становится всё более и более артикулированным и
латентным. Онтологичность власти проявляется в попытках её постоянного совершенствования, в её достижении новых практик политического насилия. В принципе, подобные практики, на первый взгляд, могут рассматриваться как имеющие косвенное отношение к властным институциям, что, безусловно, способно актуализировать вопросы об
ускользающей структуре политического насилия в современном мире.
Становление и развитие новых форматов субъектно-объектного диалога происходит
вместе с репрезентацией властью одного из ключевых принципов формулирования властного сигнала. Властный сигнал не направляется открыто, фокусируясь на конкретном
объекте власти, при этом не оставляя ему шансов его превозмочь. Властные институции
постмодернити, адаптированные к структурам современных обществ и его языка, склонны
оказывать влияние исподволь, дабы не вступать в конфронтацию с объектом власти. Бережное отношение к времени заставляет власть пользоваться интеллектуальных схемами,
позволяющими оказывать влияние на объект власти при помощи дистанции, но при этом,
не терять эффекта «распыления» власти. Так следование подобным формулам создания
ситуации политического насилия и артикуляции приводит и к значительным изменениям
в образе войны как наиболее очевидной формы политического насилия. Убедительным
свидетельством справедливости нашей гипотезы может стать теоретическое построение
Э.Тоффлера о новом образе войны, воспринимающейся как манифестация интеллектуальных, роботизированных техник воздействия на объект власти [1].
Современное политическое насилие принимает расползающийся характер, проникая
во все социальные институты и поджидая индивида там, где он меньше всего предполагает столкнуться с властью.
Невольно может способствовать этому и тотализация культуры, помещая индивида в
некие готовые символические интерьеры. Тем самым, власть осуществляет ещё одну из
своих интеллектуальных игр, предпочитая воздействовать на сознание индивида посредством символических систем. Будучи осведомлённая о возможных вариантах их раскодировки, власть формулирует их в контексте своих собственных политических притязаний
[2: 141-144]. Легитимация политической власти – процесс признания, либо подтверждения прав политической власти на контроль над политическим дискурсом, происходит
при помощи очевидной символической составляющей. Политическая коммуникация
между субъектом власти и объектом власти есть символический обмен – именно в этом
можно разглядеть ускользающий характер власти. Чёткая, обязывающая команда трансформируется в некое сообщение, символически обусловленное.
Политическое насилие в современном мире ускользает от возможности быть упорядоченным в некую готовую матрицу. Готовой объяснительной схемы больше существовать не может, более того, появление различных теоретических моделей только свидетельствует о многовариантности объективаций политического насилия.
Цели власти не меняются – любая власть заинтересована в сохранении собственных
притязаний на любой дискурс. Другое дело, если власть начинает прибегать к более или
6

менее интеллектуальным схемам, позволяющей удерживать легитимность с помощью не
очень высокой цены. В традиции политической науки подобная установка находит своё
разрешение в достаточно известной модели взаимодействия регулировщика и шофёра на
перекрёстке дорог. Команды регулировщика понятны шофёру, что изначально снижает
потенциал конфликтности и способствует установлению ситуации власти при довольно
невысоких ставках. Шофёр изначально согласен с правилами подобной игры – безусловно, перед этим власть сумела достичь максимального эффекта, принудив волю шофёра
посредством репрезентации последним неких правовых норм. Сложно поспорить, что
«расходы» власти станут значительно более высокими в случае попытки объекта власти
оспорить существующий порядок и предпринять шаги по его делегитимации. В определённом смысле поддерживает эту логику точка зрения немецкого теоретика коммуникации Н.Лумана, также различавшего власть и принуждение. И если в первом случае политическое насилие, действительно, способно разрешаться посредством ускользающей
структуры, то в рамках принуждения – политическое насилие уже вполне узнаваемо.
Н.Луман отмечает, что «у того, кто подвергается принуждению, возможности выбора сводятся к нулю. В своём крайнем варианте принуждение сводится к применению
физического насилия и тем самым подмене собственными действиями действий других
людей, которые власть не в состоянии вызвать» [3: 18-19]. Предположим, что ситуацией
идеальной власти могла бы стать ситуация, при которой шофёр даже в отсутствии регулировщика исполнял бы в точности свои инструкции.
Качеством умной власти, добивающейся репрезентации собственных притязаний со
стороны объекта, становится компактность, заключающаяся в способности воздействия на
объект власти без поддержки со стороны, без подключения к собственной манифестации
репрессивных институтов. В идеале, власть по Н.Луману должна осуществлять свои практики без интерьера различных инстанций, функционально завязанных на отправлении физического принуждения. Именно подобной неполноценностью власти могут объясняться
некоторые практики, когда субъект власти вынужден запрашивать поддержки у других инстанций, дистанцированных от непосредственного дискурса принятия и реализации политических решений. Именно стремлением к компактности могут быть объяснимы попытки
власти к расширению контроля над объектным полем посредством глобальной сети. Создание единых баз данных, также является некоей объективацией претензий власти на ещё
большее влияние и компактность. С помощью контроля над информацией позиция власти
получает значительное усиление. В этом смысле центр власти и его структура приобретают совершено неуловимый характер, вполне умещаясь в сумке путешественника. При
этом, осуществлять контроль можно практически в любой точке социально-политического
пространства. Эффективность притязаний того или иного претендента на властную позицию напрямую зависит от информационного сопровождения легитимационных процедур.
Тем самым сбывается прогноз Ф.Уэбстера, предположившего, что «чем выше положение
человека в социальной иерархии, тем богаче и разнообразнее информация, к которой он
получает доступ. Чем ниже стоит человек на социальной лестнице, тем ниже качество
информации, которую он может получить» [4: 197].
Реализуя собственные притязания, власть использует различные средства. Здесь
Н.Луман склонен различать их в зависимости от эффективности воздействия на объект
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власти. Коммуникация не может осуществляться без особого языка, на котором говорит
власть и который должен быть понятен адресату власти. Но, в то же время, рассматривая
язык как средство принуждения более низкого порядка, Н.Луман отдаёт приоритет относительно мощным институциям. «В каждом обществе помимо языка формируются ещё
и дополнительные учреждения, которые обеспечивают возможности селекции в требуемом объёме», – признаёт немецкий автор [3: 14]. Достаточность власти заключается над
возможностью контролировать тело объекта, оказывая на него воздействия исподволь,
совершенно незаметно, что отодвигает способность воздействия на объект непосредственно лицом к лицу. Довольно популярную в то время идею среди исследователей,
синхронно с немецким автором, однажды обозначит М.Фуко, будучи убеждённый, что
«в обществе функционирование социальных работ контролируется властью» [5: 16-27].
Власть контролирует тело индивида исподволь через специальную сеть различных институций. Социальные службы, психиатрические лечебницы, начальные школы, наблюдение над индивидом с помощью электронных средств – всё это примеры несоизмеримо
гораздо более совершенные схемы, нежели несколько примитивное, ставшее архаичным
давление посредством голой силы. Эффективность подобных институций заключается
прежде всего в том, что их деятельность осуществляется преимущественно латентно.
Довольно интересные штудии осуществлялись французским учёным и применительно
к деятельности психиатрических лечебниц, сам факт функционирования которых мог
носить, по мнению М.Фуко, явный политический подтекст [6]. Невозможность поддерживать существующие правила игра, навязываемые властью, заставляют общество
разрешаться достаточны нестандартными рефлексиями. Ускользающая структура политического насилия, в тоже время, выглядит вполне состоятельной в своей способности контролировать и управлять подобными социальными и девиациями. В принципе,
власть ставит под контроль и различные манифестации безумия, по сути дела создавая
для него соответствующие условия. Присутствие некоей неопределённости, ставящей
под сомнение вероятность репрезентации долгосрочных планов и стратегий, является
одним их оснований формирования безумия – отсюда, склонность людей к подчас непостижимым решениям и трюкам в новой реальности. Д.Гаврилов отмечает, что первыми
симптомами подобных метаморфоз восприятия новой реальности наиболее уязвимыми
социальными слоями является «крушение самых точных и выверенных наперёд планов – порождением многовариантности в любой, даже самой определённой, ситуации,
словно за левым плечом какой-то бес и следует за вами тенью» [7: 12]. Ускользающий
характер принуждения вызывает к жизни самое невероятное трикстерство – тем самым,
у индивидов, характеризующихся избыточным социальным творчеством, складывается
ощущение собственного торжества над системой. Они выкручиваются и обманывают,
прибегая к самым замысловатым ходам. Тем самым, власть запускает очень сложный
и интеллектуальный механизм, позволяющий манифестировать социальное творчество
в условиях некоторой свободы. Власть даёт возможность выживать в условиях практически свёрнутых социальных программ и гарантий. Справедливость подобной гипотезы, вероятно, защищается на примере скупок цветного и чёрного металла – бича
разорившихся предприятий и дачников. Скупки функционируют несмотря на огромное
количество преступлений, связанных с их деятельностью. Другое дело, если это носит
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системный характер, попадая в поле властных притязаний и контроля. Именно наличие
подобных институтов позволяет власти контролировать деятельность вынужденных расхитителей.
Создание и функционирование сети учреждений и инстанций власти рассматривается неотъемлемым элементом социальной системы, «целостным «конструктом реальности», определённой гарантией бытия власти [8: 187]. Вместе с этим, у объектов власти
может не возникать ощущения собственной зависимости от какой-либо совершенной
системы контроля над ними. Как правило, претензии и недовольство артикулируются
в адрес конкретных институтов – власть умело распасовывает векторы недовольства,
переводя их на вполне конкретных акторов. Так в России недавняя монетизация льгот
связывается преимущественно с М.Зурабовым, но не с В.Путиным. До сих пор одним
из главных виновников злосчастий является А.Чубайс. Ответственность за бедственное
положение в российских регионах перекладывается на глав субъектов РФ. Ускользающая структура политического насилия в условиях глобального экономического кризиса
склона приобретать его основные черты. Так политическое насилие начинает тотально
заявлять о себе в экономической сфере – сюжеты подобного давления на общество носят
фискальный характер и довольно разнообразны, начиная от роста тарифов на услуги
ЖКХ и заканчивая составлением подробного досье потребностей практически каждого
человека (счётчики, чеки, электронная система расчётов).
В очень популярном советском фильме В.Меньшова «Москва слезам не верит» есть
эпизод, когда одна героиня И.Муравьёвой специально приходит в библиотеку для того,
чтобы познакомиться с мужчиной. Хронотоп знакомства – библиотека, курительная комната. Существование публичной сферы было мощным сдерживателем претензий власти на абсолютный контроль – библиотечные своды укрывали в себе интеллектуалов и
создавали оптимальное поле для создания публичных контактов, диалога, перетекания.
Информационное общество и власть в его условиях не заинтересованы в продолжении
подобных практик. Отсюда – ещё одна форма политического насилия, справедливо названная Ю.Хабермасом как «разрушение публичной сферы». Контакты лицом к лицу
уже исключены – передача властной команды не требует непосредственного диалога с
объектом в поле досягаемости взгляда. Опосредованность власти предполагает отказ от
публичности и концентрацию на преимущественно электронных формах коммуникации.
Власть начинает просачиваться в тело индивида вместе с потоками информации. Познакомиться в библиотеке как в своеобразном оплоте публичной сферы уже нереально – всё
чаще знакомства происходят в опосредованной форме, через сайты знакомств, выступления на форумах и т.д. Количество посещений библиотек в Вузах и не только заметно
снизилось – профессия библиотекарь превращается в вымирающий вид. То же самое
можно сказать и о других публичных сферах, также испытывающих на себе влияние
ускользающей структуры политического насилия. Разрушение культуры музея, галереи,
выставок во многом обязано информационному обществу, оперативно предложившему
индивиду своеобразные виртуальные замены традиционных институтов культуры. Власти выгодно держать у мониторов многочисленную аудиторию – тотальный характер
насилия позволяет делать максимум для того, чтобы аудитория не уходила в другие дискурсы, с высокой степенью публичности.
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Таким образом, следует отметить, что в современном мире, обусловленном значительным увеличением роли информации в отношениях власти, происходит постепенный
отказ от прямых репрессивных обязывающих практик. Власть начинает использовать
более или мене интеллектуальные сценарии политической легитимации, что и предполагает некоторое ускользание структуры политического насилия, не представляющегося
очевидно и рельефно, но, вместе с этим, отнюдь не утрачивающего тотального характера.
Дальнейшее увеличение объёмов информации, а также институтов, деятельность которых будет иметь непосредственное отношение к обеспечению эффективной субъектнообъектной коммуникации, будет свидетельствовать об оптимизации политических практик власти, а значит об усилении позиции правящих элит.
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В статье описываются разные подходы к определению понятия «общение» в лингвофилософском аспекте, определяется понятие «оптимизация общения» и обосновывается лингвофилософский аспект его исследования.
Ключевые слова: общение, коммуникация, оптимизация, оптимизация общения,
идеальная коммуникация
The article describes different approaches to defining the notion of communication in the
linguo-philisophical context, defines the notion of communication optimization, and justifies
the linguo-philisophical aspect of its research.
Key words: communication, optimization, communication optimization, ideal communication
Життя і діяльність суспільства неможливо уявити без спілкування людей, воно є одним
з найважливіших чинників існування, організації та розвитку суспільних відносин. Спілкування людей являє собою складний процес взаємодії особистостей у конкретному часовому і просторовому вимірі [1: 31]. Міждисциплінарний підхід до дослідження проблем
спілкування, тісний взаємозв’язок лінгвістичної та філософської думки обумовлюють вивчення комунікативного аспекту мови крізь призму лінгвофілософських концепцій.
Актуальність теми зумовлена загальною антропологічною тенденцією сучасних
лінгвофілософських досліджень, спрямованою на вивчення реальних умов функціонування мови, зокрема з позицій комунікативної філософії.
Актуальним є вирішення проблем міжособистісного спілкування, пов’язаних зі зростанням комунікативних конфліктів та непорозумінь між комунікантами через негативний вплив науково-технічного прогресу. У зв’язку із зазначеною проблематикою сучасні
наукові дослідження в галузі лінгвістики та інших гуманітарних дисциплін зосереджені
на кооперативному спілкуванні, характеризуються вивченням засобів оптимізації спілкування та пошуком шляхів побудови успішної комунікації.
Метою даної роботи є виявити лінгвофілософські підходи до визначення поняття
«спілкування», проаналізувати сутність і значення оптимізації спілкування в лінгвофілософському аспекті.
Для визначення поняття «спілкування» в лінгвофілософському аспекті виділяються
окремі підходи до його дослідження, сформовані в межах філософії та лінгвофілософії:
філософський, філософсько-антропологічний, діяльнісний та лінгвофілософський з позицій аналітичної та комунікативної філософії.
За визначенням філософського словника під редакцією І. Фролова спілкування являє собою специфічний для суб’єктів спосіб взаємовідношень, спосіб буття людини у
взаємозв’язку з іншими людьми. Філософський аспект спілкування не зводиться до
інформаційного обміну в процесі спілкування та соціально-психологічних контактів, а
відображає взаємну співучасть людей у збагаченні через своє життя існування інших
індивідуумів [2: 225].
У філософсько-антропологічному аспекті спілкування починає досліджуватися у
XIX столітті як властивість, що об’єднує людей у зв’язку «Я-Ти» в концепціях Л. Фейербаха та як особливий, приналежний людині спосіб буття в дослідженнях (С. Керкегор)
[3: 6]. Розгляд спілкування як практичної взаємодії людей знаходить своє відображення
у працях теоретиків історичного матеріалізму – К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна. [3: 6].
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Матеріальний характер спілкування (Verkehr за К. Марксом) відображається у виробничих відношеннях між людьми, які реалізуються в процесі матеріального виробництва
[4]. Крізь призму концепцій історичного матеріалізму розкривається діяльнісний підхід
до розуміння природи спілкування.
Філософські дослідження феномену спілкування у XX столітті намагаються проникнути у сутність спілкування, що відображено у різноманітних працях представників сучасних
філософських шкіл– екзистенціоналізму (М. Бубер, К. Ясперс), неопозитивізму та лінгвістичної філософії (Дж. Мур, Л. Вітгенштейн), феноменології (Е. Левінас, М. Мерло-Понті),
діалектичного матеріалізму (Ю. Прилюк, М. Каган), герменевтики (Г.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер) [3: 7]. Антропологічний аспект досліджень філософів XX століття зосереджує увагу на внутрішньому світі людини. Спілкування розуміється як відношення «Я-Інший», як
акт взаємодії особистостей – носіїв неповторного внутрішнього світу.
Антропологічна зорієнтованість наукових праць екзистенціаліста К.Ясперса піднімає проблеми знецінення ролі міжособистісного спілкування через зростання технічних засобів опосередкованої комунікації. Ці проблеми міжсособистісного спілкування,
окреслені в роботах К. Ясперса, створили підгрунтя для розвитку нової галузі філософського знання – філософії техніки. В основі проблем дослідження філософії техніки є
концепція людини, що є творцем та користувачем технічних засобів, аналіз соціальних
наслідків глобальної комп’ютеризації, оцінка негативного впливу засобів сучасного
зв’язку (Інтернет, мобільний телефон, факс тощо) на характер міжособистіного спілкування [5: 515-518].
Лінгвофілософський аспект спілкування найповніше представлений в роботах
представників аналітичної філософії (Л. Вітгенштейн, Т. А. ван Дейк, Дж. Остін, Дж.
Серль). Саме аналітична філософія (філософія лінгвістичного аналізу) починає розглядати мову не як штучну знакову систему, а як елемент життєдіяльності людини, що функціонує та актуалізується в життєвих ситуаціях [5: 159]. Тобто представники аналітичної
філософії визначають комунікативну функцію мови – функцію спілкування.
Крізь призму лінгвофілософського аспекту прагматичні ідеї послідовників Л. Вітгенштейна втілилися у працях британських вчених Дж. Остіна та Дж. Серля. Британський дослідник Дж. Остін є засновником теорії мовленнєвих актів, основні положення
якої збагачують поняттєвий апарат не тільки лінгвофілософії, а й прагмалінгвістики та
комунікативної лінгвістики [6: 117-134].
Аналітична філософія, прагматична філософія та теорія мовленнєвих актів стали передумовою для формування нового напряму філософських досліджень – комунікативної (дискурсивної) філософії, інтерес якої звернений до мовних аспектів різних видів
спілкування у поєднанні з проблемами етики, теорії суспільства та інших аспектів класичної філософії. [1: 147]. Найважливішими поняттями комунікативної філософії вважаються «ідеальна комунікація», «дискурс», «комунікативна компетенція», які одночасно
являють собою поняттєвий апарат комунікативної лінгвістики, що вказує на нерозривний зв’язок цих двох десциплін.
Отже, поняття «спілкування» в лінгвофілософському аспекті визначається на основі
різних філософських концепцій, та найповніше суть феномену «спілкування» розкриває
новий напрям лінгвофілософської думки – комунікативна філософія. По суті, комуніка12

тивна філософія, розглядаючи проблеми комунікативної лінгвістики крізь призму філософського аспекту, формує методологію для висвітлення основних комунікативних понять та категорій.
Нерідко в науковій літературі поняття «спілкування» ототожнюють з поняттям «комунікація», особливо в англомовних дослідженнях, де термін спілкування містить єдиний
еквівалент ‘communication’. Термін «комунікація» розглядається як синонім до терміна
«спілкування», досліджуючи їх як особливу форму взаємодії людей у процесі їхньої сумісної пізнавально-трудової діяльності та як актуалізацію комунікативної функції мови
у різних мовленнєвих ситуаціях [1: 34].
У зв’язку з тим, що сучасні філософські та лінгвістичні дослідження звернені до
проблем налагодження успішної комунікації, предметом лінгвофілософських учень стають пошуки засобів встановлення ідеальної комунікації та аналіз проблем оптимізації
спілкування.
Термін «оптимізація» походить від дієслова «оптимізувати» через прикметник «оптимальний» та іменник «оптимум». Оптимізація (від латинського optimum – найкращий)
– процес надання чому-небудь найкращого стану, процес прийняття оптимальних рішень
[7: 318], процес пошуку екстремуму (глобального максимуму або мінімуму) певної функції або вибору найкращого (оптимального) варіанту із безлічі можливих [8: 265]. Вибір
найкращого варіанту здійснюється з урахуванням критерію оптимальності, на основі
якого проводиться порівняльна оцінка можливих рішень (альтернатив) [9: 846].
Також поняття «оптимізація» пов’язано з філософською категорією «міра» – гармонічним співідношенням кількісних і якісних ознак предмета [5: 567], адже перш ніж
віднайти найкращий варіант вирішення чогось, треба визначити рівень кількісних та
якісних змін, які необхідні для досягнення оптимального результату.
Російська дослідниця М. Кур’ян розуміє оптимізацію спілкування як сукупність дій,
спрямованих на встановлення комунікативного комфорту між учасниками комунікації.
[10]. На оптимізацію спілкування впливають різноманітні правила мовленнєвої поведінки,
втілені в певній ритуалізованій формі засобами мовного коду, невербальними засобами
комунікації або засобами інших семіотичних систем. Ці правила успішного, кооперативного спілкування отримали назву «мовленнєва етика». Виходячи з філософського розуміння етики, мовленнєва етика передбачає дотримання норм мовленнєвої поведінки, що
сприяють успішному спілкуванню: доброзичливого ставлення до адресата, демонстрації
зацікавленості в розмові, щирості у формулюванні своїх думок, увазі тощо [1: 223].
Поняття «мовленнєвої етики» пов’язано з терміном «комунікативний кодекс», що
включає в себе систему принципів, правил і конвенцій спілкування, які регулюють мовленнєву поведінку учасників комунікації. Найголовнішими принципами спілкування,
що сприяють налагодженню успішної комунікації вважають принцип Кооперації Г.-П.
Грайса та принцип Ввічливості (Етикетності) Дж. Ліча [1: 141-143].
Порушення норм мовленнєвої етики, комунікативних кодексів (законів, принципів,
максим, постулатів спілкування тощо) ускладнює процес кооперативного спілкування
та призводить до комунікативних невдач (девіацій), природа яких не тільки мовна, а й
залежить від соціальних, психологічних, соціальних та когнітивних факторів, контексту та ситуації спілкування, особливостей каналів комунікації (наприклад, негативний
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вплив комунікативного шуму), організації і якості зворотного зв’язку, засобів мовного
коду. Комунікативні невдачі – недосягнення адресантом комунікативної мети, негативний результат комунікації, відсутність взаєморозуміння і згоди між учасниками спілкування [1: 238-274].
Отже, під оптимізацією спілкування ми розуміємо вибір оптимальних засобів,
спрямованих на забезпечення успішного перебігу процесу спілкування, дотримання комунікативних принципів, правил і конвенцій з метою досягнення максимально ефективної комунікації.
У лінгвофілософському розумінні поняття оптимізації комунікативного процесу
пов’язано з пошуком шляхів до досягнення «ідеальної комунікації», теоретичні аспекти
якої досліджувалися представниками комунікативної філософії.
Комунікативна філософія спирається на трансцендентальну мовленнєву прагматику,
що має на меті встановлення та побудову універсальних умов можливого порозуміння,
тобто прагне створити модель ідеальної комунікації.
За Ю. Габермасом, ідеальною комунікація може бути за таких умов:
1) кожен суб’єкт, здатний до мови та мовленнєвої діяльності, може брати участь у
дискурсі;
2) кожен учасник комунікації може проблематизувати будь-яке твердження;
3) кожен може виступати в дискурсі з будь-яким твердженням;
4) кожен може висловлювати свої погляди, бажання, потреби;
5) жоден з учасників спілкування не зазнає перешкод (ані внутрішніх, ані зовнішніх)
у вигляді зумовленого відносинами панування примусу [6: 147-149].
Ознаки ідеальної комунікації, виділені Ю. Габермасом, корелюють з максимами
принципу Ввічливості Г.-П. Грайса – максимою тактовності (оберігання міжособистісної
території один одного) та великодушності (комунікативна рівноправність учасників
спілкування, захист від домінування одного комуніканта над іншим), що підкреслює
тісний взаємозв'язок лінгвістичних та філософських вчень.
Отже, лінгвофілософський аспект дослідження проблем спілкування найповніше
розкривається крізь призму комунікативної філософії, основні концепти якої входять
до поняттєвого апарату комунікативної лінгвістики. Зв’язок цих двох дисциплін також виявляється у визначенні сутності понять «оптимізація спілкування» та «ідеальна
комунікація» у лінгвофілософському аспекті, яка полягає у досягненні спільної мети –
встановленні повного порозуміння між комунікантами.
Подальші перспективи дослідження ми вбачаємо в описі та аналізі шляхів
оптимізації спілкування, опосередкованого комп’ютерними засобами, актуальність
яких визначається зростаючим інтересом науковців до вивчення проблем технічно
опосередкованої комунікації.
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Metalanguage in Iris Murdoch’s The Sandcastle
У статті мова йде про метамову у прозаїчному дискурсі твору А. Мердок «Замок із
піску». Автор розглядає метамову роману у різних площинах та робить висновки щодо
її значення для розуміння мовної особистості головного героя твору.
Ключові слова: метамова, мовна особистість, мовна рефлексія, рефлективність.
В статье речь идет о метаязыке в прозаическом дискурсе произведения А. Мердок
«Замок из песка». Автор статьи рассматривает различные аспекты метаязыка романа и делает выводы о его значении для понимания языковой личности главного героя
произведения.
Ключевые слова: метаязык, рефлективность, языковая личность, языковая рефлексия.
The article deals with metalanguage in the prosaic fiction discourse of Iris Murdoch’s novel
The Sandcastle. The author studies the metalanguage of the novel at different angles and draws
conclusions about its significance for understanding the language personalities of the main
character of the novel.
Keywords: linguistic reflexivity, language personality, metalanguage, reflection.
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Presentation of communication and thoughts of the characters and author in fiction is one of
the most relevant themes of literary criticism. Describing the personality of the author and her
characters provides an opportunity for the reader to learn their perception, memories, thoughts,
feelings, pleasures, pains, drives, needs, desires, purposes and goals. In our view, metalanguage
is the material that enables scientists and readers to comprehend deep thought patterns, hidden
motives and suppressed emotions because linguistic reflexivity reveals value priorities of a personality, his or her intelligence, convictions and beliefs. Looking in the depths of consciousness
appears to be one of the reasons why Iris Murdoch lets us see the metalinguistic activity of the
characters. It is one of the most important ways of character presentation in The Sandcastle.
The current study will look closer at linguistic reflexivity of the main characters and particularly that of William Mor in Iris Murdoch’s The Sandcastle as one of the essential characteristics
of the narrative style of the novel. We will also make an effort to classify metalanguage according
to the nature, functions and structure of the utterances in the novel. We have chosen this work of
Murdoch because it abounds with instances of linguistic reflexivity. It is not only the subject matter of a number of dialogues but also part and parcel of the inner speech of the characters.
We believe that the investigation of the discursive nature of metalanguage in Iris Murdoch’s The Sandcastle is quintessential for any literary analysis of the novel. Reflection concerns not only particular lexical units but it is also connected with cognizing the process of
communication in all its complexity. Linguistic consciousness of the character is in the focus
of the author’s and reader’s attention and reality perception is achieved at the stage of linguistic
reflexivity as reflection, related to human behaviour and interaction with other people.
With the manifestation of metalanguage in a work of fiction we can notice conscious intellectual efforts to overcome the conventions of interaction between people. Metalanguage seems
to be that controlling system which does not let us be taken in by misleading language and actions of other people, sometimes it guards us against our own delusions. However, metalanguage is part of the ordinary language and that is why it can also create delusions, can distract
us from experiencing the reality by substituting the experience with obsessive self-examination
and introverted deliberations which are the excesses of our self-consciousness and reflexivity.
Metalanguage is often used to avoid some tension and awkwardness of communication,
and linguistic reflexivity is characteristic mostly of people with a relatively high level of intellectual and cultural background who tend to be always aware of politeness, accuracy and efficiency of interaction. It may be deduced that the main character of the novel of Murdoch has a
perfect command of the language. The nature of particular instances of metalanguage and their
functions play the pivotal role in the process of reflection and ‘self-interpretation, reflection of
one’s own life (be it personal, routine or spiritual life – the life of thoughts and emotions) is
inextricable from language and communication interpretation. The relevance of the interpretation depends on the person’s overall culture’ [1]. Thus, the protagonist is presented as a person
who wants and is able to interpret and control communication.
The dialectal unity ‘reflection-recklessness’ and the correlation of creation and destruction
in the concept of reflection are identified in the metalanguage of the main character of The
Sandcastle. William Mor realises his real feelings thanks to reflexivity and constant quest for
that elusive sensation that is smouldering deep in his consciousness. However, constant reflection of his actions robs Mor of the ability to live his life to the full from the very beginning and
prevents him from leaving his old way of life and taking risks to find happiness.
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Mor cannot see that his presence is important for anybody, and he is simply unable to get
away from his social standing because it is the essence of his identity and reflexivity, serving
as the guard for identity, does not allow him to elope with Rain Carter. In our view, the moment when William Mor had to make a decision his subconscious reflexivity riveted him to the
chair and did not let him go. Nevertheless, it is a real moral dilemma in this case and we are in
no position to judge the main character, rather we would like to look closer at the instances of
linguistic reflexivity in the novel.
Reflection helps William Mor clearly see the real state of affairs. But it also impedes his
actions and makes him indecisive because consciousness is closely linked to rational behaviour
and conventional morality and the love of a married man to a young girl demands recklessness.
I. Murdoch wrote: ‘Our destiny can be examined but it cannot be justified or explained…’ [2].
In the novel we feel that destiny can be reflected but not challenged.
William Mor is constantly in the state of reflecting interaction with other people. What they
and he say is of paramount importance to him: ‘Of course it takes a long time to know a man,
and this is only an impression. What do you think, Mrs Mor?’ Mor held his breath. He thought
the question rather bold. He hoped that Nan was not going to dislike Miss Carter’ [3: 29]; ‘You
still haven’t sold this box, Tim’, said Donald. Really! thought Mor, doesn’t Don know how Tim
always responds to any remark of this sort – and if he does know, why does he make it.’ [3: 64]
In all the above-mentioned examples metalingual comments are directed at the perlocutionary and illocutionary force of the utterance and not only its semantic aspect, which means that
the novel is interactive and dynamic, i.e. the discourse draws the attention of the characters,
writer and reader. Doing and making things with words is what interests Iris Murdoch and her
personages most of all.
Linguistic reflexivity does not always mean objective evaluation of the interlocutor’s speech
and in many cases it does not help Mor formulate and control what he says. Moreover, evaluation of
already finished communication prevails in the metalanguage of Mor, manifested by the author.
Reflection constantly brings the main character down to Earth, but it does not hinder his
denial of reality in favour of a dream right until the last moment. It could be that Mor’s love to
Rain might be his real life that was destroyed by conventional perception of reality, conceiving one’s social standing in the society, and conformity to conventional morality, induced by
extensive reflection to prevent disintegration of personality. Reflection of life and speech leads
William Mor to the thought that his attachment to Rain is not arbitrary. But it is reflection that
transmogrifies his love into ‘ephemeral phantasmagoria’, to use the words of J.C. Oats [4].
Murdoch juxtaposes rational behaviour to the behaviour of a person in love, both reflected in
the tormented mind of William Mor.
Reflection substitutes reality, speech is superseded by metalanguage and the essence of life
seems to lie in perpetual creation and destruction of sandcastles. Sand could be our life, than
sandcastles are our dreams that perish in spite of all our emotions because the sun of our rational mind dries up every drop of free will. Metalanguage is necessary for conflict resolution and
it enhances understanding of reality and concepts, represented in communication. It is remarkable that sometimes a single word in the novel provokes a lengthy comment and we can see the
character’s true feelings and emotions thanks to his metalingual utterance or verbalized thought
that are often connected with the narrator’s words and may be inherent to the author’s style.
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Linguistic reflexivity in the novel often disrupts interaction because it is used to exacerbate
the tension, which is best revealed in the dialogues between Mor and his wife Nan: ‘Don’t nag
him about the climbing’, said Mor. Donald wanted to go on a climbing holiday. His parents
were opposed to this. ‘Don’t use that word at me!’ said Nan. ‘Someone’s got to take some
responsibility for what the children do’ [3: 4]; ‘I wonder how much longer the heat wave will
last’. ‘In other countries’, said Nan, ‘they just have the summer-time. We have to talk about
heat waves. It’s dreary’ [3: 5].
Metalanguage utterances are numerous in the novel, which demonstrates exceptional
importance of interaction for the author and her characters. We have found crucial complexes
of metalanguage in the text which do not simply comment on the use of words but rather
concern conceptual depths of human consciousness and focus on illocutionary forces and
perlocutionary effects of utterances. Such complexes are most frequent in dialogues between
the main character and others.
Speaking about language in terms of speech acts the main character uses metalanguage as the
first-order language with reference to reality without preliminary examination of the object-language. As a result, language becomes a common theme for discussion and is not so directly related
to linguistic reflexivity but rather directly to its role as a tool and means for creating socially, culturally and personally conditioned reality, and that is why personages discuss not just their utterances
but relations, feelings, motives and thoughts, constituting their existential being in the world.
The study of nature and functions of linguistic reflexivity presupposes investigation of its
classification. I would like to look at several variants of systematizing the stock of metalanguage
in Iris Murdoch’s The Sandcastle. First and foremost it should be mentioned that metalanguage
can be distinguished on the basis of the object of reflexivity: a) word (lexical unit and its illocutionary force in speech); b) utterance (its illocutionary force and perlocutionary effect).
We can also distinguish conventional and unconventional metalanguage, though the difference is not that distinct. Metalingual clichés and original utterances of speakers are what is
meant by this distinction. The functioning of linguistic reflexivity in the author’s words, direct
and indirect speech of characters is an important factor in the study of metalanguage which is
strongly connected with the main character’s reflection.
Classifying metalanguage according to its functions one has to take into account the facts
that reflective function is realized in every metalingual utterance, speech evaluation is linked to
its interpretation by characters and orientation, selection, regulation and controlling are hardly
ever explicated, pertaining to the domain of inner voice and even more to the subconscious.
Interpretation and evaluation of one’s own and others’ speech play a vital role in understanding
the conceptual basis of the characters’ personality: ‘Mor was answering a question. ‘Freedom’,
he said, ‘is not exactly what I would call a virtue. Freedom might be called a benefit of a sort
of grace – though of course to seek it or gain it might be a proof of merit.’ [3: 55]; ‘Rain’, said
Mor, ‘Rain’. It did him good to utter her name’ [3: 187].
We think that we should speak about the means of manifestation in terms of the nature of
reflexivity. Metalanguage is inevitably based upon the object language and uses the same material form which makes it immersed in our consciousness and influenced by the prejudice and
subjectivity present in human language. Although it should be mentioned that metalanguage
has its own clichйs and operates as a distinct form of control over our utterances, metalanguage
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is still subjective and Iris Murdoch intends to reveal the characters not only with the help of
their utterances and thoughts but also thanks to the manifestation of their self-perception and
linguistic reflexivity.
If to use the classification of I. Vepreva [5], metalanguage of the novel mostly has to do
with personal and stylistic assessment of the speech norms. Dynamic and derivational reflexive
utterances are not so important in the novel because there are not so many instances of neologisms or superficial wordplay at the derivational level. According to the efficiency and felicity of
metalanguage one can distinguish metalanguage that resolves communicative tension and those
metalingual utterances which exacerbate it. Another possible classification could adhere to the
dichotomy ‘polite-impolite’ which is present in most instances of metalanguage because small
talk is of paramount importance and its norms are conditioned by the rules of speech etiquette.
It is our conviction that any metalingual utterance deals with the object-language utterances
as signs that have syntactic, semantic and pragmatic aspects. Metalanguage of the novel is not
restrained to one definite aspect but we can say that the main ones are the relations of utterances
to reality and human beings which are the two basic elements of reflection.
The means of linguistic reflexivity manifestation are first of all the direct and inner speech
of the character, as well as the comments of the narrator which often describe the process of
reflexivity upon the speech of the characters and sometimes dwell on the perlocutionary force
of the words and their powerful effect on the personages. If to speak about the linguistic means
of reflexivity manifestation, we have to say that there were no limitations to the use of any linguistic units for the purpose of reflection. Linguistic reflexivity enjoys a great range of variable
means because the author is using metalanguage as a first-order language, i.e. the most important aspect of the life of the personages is their speech and perceiving of what they are talking
about. Assessment and interpretation of The Sandcastle are intertwined with metacommunication of the main characters, with their self-consciousness which is meticulously reflected in the
text. The explication of language personality by the author via metalingual utterances speaks a
lot about the extremely introverted consciousness of the author herself, her utmost attention to
the subconscious, inner world and linguistic background of the characters.
The study of personality of the main character of The Sandcastle, based on the metalingual
utterances, has been implemented in our research only to a certain degree and we think that
systemic analysis of the text should reveal more peculiar features. So far it has become clear
that William Mor is a highly introverted individual with extraordinary acuteness of linguistic
competence and performance but he lacks moral integrity and suffers severely from deficiency
of values and priorities in life which has become more of a habit to him. He knows a lot about
himself but he does not live his life to the full because he constantly re-establishes the distance
between his real feelings and intentions and the expectations of the society but there is no other
way to become a human being and this premise is the answer why William Mor does not dare
to elope with Rain Carter, his social standing and background are in the heart of his identity and
no matter how fake and artificial this life is in reality: ‘He knew he ought to follow Rain out –
but again he could not. The scene held him prisoner, his wife’s presence and her words pinned
him to his chair, his whole life contained him like a strait-jacket’ [3: 322].
This conformation suppresses the fundamental desire of William Mor to love and be loved,
to live a real life with sincere feelings and deep-rooted relations. Rain Carter may offer him a
chance to become a new person but the same reflexivity which revealed to him his real feelings
binds him to the relations already established and here lies one of the most important problems
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raised in the novel. Is it possible for a human being to live a life with sincere feelings and emotions not mitigated by the society and self-discipline?
For William Mor it turns out to be impossible and we feel that the author’s point is quite
clear. There has never been such a place where one could build sandcastles. Any illusion of
freedom as not a virtue but ability to do what you like is short-living and the irony of the situation is that William Mor formulates this premise himself and subconsciously he is destined to
stay with his family and colleagues: ‘If… by freedom we mean self-discipline, which dominates selfish desires, then indeed we may call a free man virtuous!’ [3: 56]. But his reflections
show us that every person looks for fulfilment and full realization of his intentions and society
and self-control are the guards of tradition and social order which are not always pertinent and
stimulating to starting a new life out of sincere but selfish desires.
We feel strongly that The Sandcastle deserves to be in the list of the finest achievements
of Iris Murdoch, and it is invaluable for the study of metalanguage. In our short study we have
paid tribute to this largely neglected novel of Iris Murdoch which has long been passed over
because it did not dwell ostensibly upon any resonating aspect of the postmodern moral challenges but was penned in the best tradition of realism under considerable influence of existentialism with a particular stress on life as a virtue.
References
1. Сидорова М. Ю. Рефлексия “наивного” говорящего над языком и коммуникацией
(по материалам открытых Интернет-дневников) / Марина Сидорова. Электронный
ресурс : www.philol.msu.ru/~sidorova/articles/Reflection.html.
2. Murdoch I. Metaphysics as a guide to morals / Iris Murdoch. – New York : Penguin
Books Ltd., 1992. – p. 365.
3. Murdoch I. The Sandcastle / Iris Murdoch. – New York : Viking Press, 1957. – 342 p.
4. Oates J.C. Sacred and profane Iris Murdoch / Joyce Carol Oates / The New Republic. – November 18, 1978. Available at: http://www.usfca.edu/fac_staff/southerr/murdoch.html.
5. Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху // Ирина Вепрева. –
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с.

УДК 81’271

Кравченко Н.К.
(Київ, Україна)

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РАЗГОВОРНОГО ДИСКУРСА В РАКУРСЕ
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Стаття присвячена обґрунтуванню комплексної методики аналізу спонтанного
усного діалогічного дискурсу через узагальнення основних категорій, прийомів та дослідницьких орієнтирів школи конверсаційного аналізу.
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Ключові слова: конверсаційний аналіз, секвенція, ад’яцентна пара, умовна релевантність, транзитивна релевантність.
Статья посвящена обоснованию комплексной методики анализа спонтанного устного диалогического дискурса на основе обобщения основных категорий, приемов и исследовательских ориентиров школы конверсационного анализа.
Ключевые слова: конверсационный анализ, секвенция, адъяцентная пара, условная
релеватность, транзитивная релевантность.
The article deals with substantiation of the complex method of colloquial spontaneous
discourse analysis while generalizing the main categories, techniques and research trends of
the conversational analysis.
Key words: conversational analysis, sequence, adjacency pair, conditional relevancy, transitional relevancy.
Одним из основных исследовательских приоритетов современного дискурсивно ориентированного подхода к языку и речи [1; 2; 3] является интеракция как момент интеграции микро (на уровне локальных взаимосвязей интерактантов и взаимообусловленности
их речевых ходов) и макродискурсивных (социокультурных) параметров коммуникативной ситуации. Несмотря на то, что наиболее отчетливо характеристики дискурса как интеракционного события проявляются в устном спонтанном дискурсе, методы и методики
его исследования остаются проблемным аспектом в отечественном языкознании. Целью
статьи является обобщение того вклада, который внес в разработку методик исследования спонтанного разговорного дискурса конверсационный анализ как одно из наиболее
влиятельных направлений современной зарубежной лингвистики [4; 5].
Центральной категорией конверсационного анализа служит понятие секвенции как
последовательности нескольких реплик, которые связаны содержательно и организационно и отделяются от остального текста. Секвенция должна включать не менее двух
речевых ходов различных участников (т.е. не менее одной смены речевых ходов). При
этом функция инициирующего высказывания (первой части пары) устанавливается только после того, как оно контекстуализовано с ответом, и наоборот. Так, ход-предложение
«Не хотите ли присесть?» может генерировать такую «вторую пару», как да, это было
бы замечательно (согласие), да, если это будет после шести (согласие под условием),
нет (отказ), большое спасибо, но … (вежливый отказ) и др.
Говоря о выявлении моделей секвенций, следует отметить, что различные типы речевых ситуаций / дискурсов характеризуются определенными прототипическими структурами. В частности, диалог, связанный с предоставлением услуг, как правило, включает
секвенции таких речевых ходов: Приветствие – Запрос услуги – Сделка – Прощание.
Речевая ситуация «Урок» организована посредством трехкомпонентной секвенции: Введение / Инициация – Ответ / Реакция – Оценка. Телефонные звонки в «неотложную помощь», службу обеспечения безопасности и аналогичные службы структурированы в
виде четырехкомпонентной секвенции: Вступительная часть – Просьба / Жалоба – Серия вопросов – Заключение. Интеракции на основе интервью представляют собой двухкомпонентные секвенции (Вопрос – Ответ – Следующий вопрос – Ответ); отсутствие
третьего речевого хода (реакции журналиста) служит цели достижения нейтральности и
беспристрастности интервью.
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Отклонения от прототипической модели, любые контекстуально обусловленные переменные нуждаются в объяснении. Так, если в ходе интервью респондент не отвечает
на вопрос или его ответ нерелевантен, сопровождается паузами, неуместным смехом,
междометиями и другими переменными конверсационной структуры, либо если двухкомпонентная секвенция «вопрос-ответ» приобретает вид боковой секвенции с многочисленными ответвлениями – наводящими вопросами журналиста, ободряющими или
поддерживающими репликами и др., то в ракурсе конверсационного анализа будет сделан вывод о коммуникативных сбоях в интервью вследствие неверно выбранных стратегий интервьюера и / или недостаточной осведомленности респондента о правилах игры.
Отклонения от прототипической модели секвенций Введение / Инициация – Ответ / Реакция – Оценка (Initiation – Response – Evaluation) в процессе речевого события «Урок»
и, в частности, пропуск компонента Оценка учителя (Evaluation) или обратная связь
(feedback) будут интерпретироваться как интеракционный «сбой», который свидетельствует об исполнении учителем и студентами своих дискурсивных ролей (посредством
осуществления ходов в интеракции) и невыполнении своих «категориальных» (институциональных) ролей.
Следующим элементом методики конверсационного анализа является выявление
адъяцентных пар – разновидности секвенций, которые представляют собой парные последовательные действия участников разговора, которые связаны друг с другом единственно возможным образом: «Вы составите нам компанию?» – «С удовольствием»;
«Вам помочь ?» – «Спасибо, я сам».
Важнейшим этапом исследования разговорного дискурса является анализ порядка
«взятия речевого хода», который описывается посредством ряда характеристик:
а) «условная релевантность» или «релевантность под условием» как способность
первой части адъяцентной пары генерировать содержание второй (conditional relevancy)/
Практически любое высказывание В на приглашение А будет интерпретироваться А как
своего рода реакция на его приглашение. Производство несоответствующей второй пары
имеет своим результатом «грамматически неправильную» (ill-formed) последовательность [5: 696-735; 6: 361-382].
Так, релевантной реакцией на приглашение будет любой вид согласия, отказа или
оправдания в том, что приглашение по какой-то причине не принимается. Релевантным
ответом на обвинение является либо оправдание, либо опровержение, нерелевантной –
например, совет: «А. – Вы всегда опаздываете на урок. Б.– Я советую вам отпустить
нас пораньше».
б) «предпочтительность / преференция» и непредпочтительность. В частности, реакция может быть релевантная, но не предпочтительная. Так, среди всех релевантных
реакций на приглашение наиболее предпочтительной является согласие, и оно, как правило, незамедлительно следует после того, как прозвучало приглашение. Отсутствие
релевантного согласия воспринимается как импликация отказа, вынуждая говорящего
выдвигать дополнительные аргументы. В частности, пауза после хода «приглашение»
вынуждает говорящего к следующему речевому ходу, который дополнительно обосновывает приглашение: «А. -Ты не хочешь принять участие в конференции? Б. – (0.5)(пауза). – А. Там будет интересная программа и круглый стол».
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в) «транзитивная релевантность». Места транзитивной релевантности расположены
в тех моментах разговора, в которых слушающий способен извлечь «прагматические
импликации» о том, какой вид речевого вклада имеет место и что требуется для завершения хода (то есть когда наступает его очередь говорить). Такие «отправные» пункты
разговора могут определяться участниками на основе содержательных или формальных
критериев. Так, во фрагменте диалога
«А – Извините. Опять пробки на дорогах.
В – Ничего страшного. Мы еще не начинали…»
участник В не вступает в разговор до тех пор, пока участником А не установлено
то, за что он извиняется (за опоздание), то есть пока релевантность его высказывания не
становится очевидной для В.
Формальными сигналами завершения речевого хода («сильными» местами транзитивной релевантности) являются пауза, подтверждающие вопросы (tag questions: lovely day
today, isn’t it?), формы адресации, вопросительные синтаксические конструкции и др. В частности, оценивая функцию подтверждающих вопросов, исследователи [5: 704, 722] отмечают,
что они образуют два места «транзитивной релевантности», второе из которых указывает
на окончание хода. Если адресат распознает вместо второго первое место «транзитивной
релевантности» и вступает в разговор, то имеет место наложение ходов (overlap). Воспользовавшись символами конверсационного анализа, приведем пример наложения ходов:
Если будет хорошая погода, пойдем купаться,
[
С удовольствием
хорошо ?
Пример показывает, что В вступает в разговор, прерывая А, так как распознает первое
место «транзитивной релевантности» как завершение речевого хода А. В то же время сигналом окончания хода служит второе «релевантное» место в виде завершающего штампа
«хорошо?». Сильным местом транзитивной релевантности является пауза. При этом пауза
«приписывается» тому собеседнику, который по каким-то причинам не продолжил разговор, побуждая другого говорящего «заполнить» паузу, продолжая свой речевой ход.
Одним из элементов методики конверсационного анализа служит выявление боковых секвенций (side sequences), связанных с неправильным пониманием, просьбами
разъяснения, повторами, выражающими удивление и др. Боковая секвенция имеет место
тогда, когда части адъяцентной пары не обязательно следуют друг за другом. Cеквенция
не будет завершена до тех пор, пока сохраняется релевантность первого речевого хода, то
есть пока заключительная реплика секвенции не будет интерпретироваться собеседниками как «релевантная» / предсказуемая реакция на первую реплику. Так, в примере
«А – Пойдем сегодня кино. Говорят, классный фильм.
В – Ты не знаешь, нам много задали по «зарубежке» ?
А – Да нет. Ничего не задали. Была контрольная.
В – Ну, хорошо. Пойдем»
первая реплика А выражает предложение, основной ответ на которое содержится в
речевом ходе четвертой строки. То есть конверсационная релевантность предложения А
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остается в силе до тех пор, пока другая пара – вопрос и ответ (строки 2 и 3) не завершена.
После ответа А на вопрос В ответ на предложение А снова становится релевантным.
Элементом методики конверсационного анализа является исследование коммуникативных ролей участников в аспекте их значения для содержательно-формальных характеристик разговора. Определенные особенности «turn-taking», изучаемые конверсационными аналитиками, могут быть индексикальными для ролевых характеристик коммуникантов в интеракции, прежде всего, а аспекте выявления (а) уровня доминантности /
«подотчетности» и (б) уровня «дистанциированности / / близости» собеседников, указывая на ролевые категории, связанные с возрастом, полом, образованием, социальным
положением, родом занятий, положением в семье (муж-жена, мать-ребенок и др.), принадлежностью к микросоциальной группе (друг, знакомый, коллега, незнакомый) и др.
Так, асимметричность / статусность или равноправность интерактантов выявляются
посредством особенностей порядка «взятия хода». В частности, преимущественное право коммуникативной инициативы может проявляться в перехватывании ходов собеседника, прерывании, наложении ходов, нерелевантных паузах, пропусках речевых ходов в
ответ на просьбы и предложения, других «непредпочтительных» реакциях. Для индексирования коммуникативного статуса, а также уровня «дистанциированности / близости»
собеседников используются способы обращения («Это господин Смирнов?» / «Ирочка,
привет» / «Привет»), другие средства «личностной референции», формулы хеджирования и митигации или, напротив, прямые речевые акты, угрожающие лицу.
Дистанциированность или близость собеседников проявляется также способом
идентификации (например, в телефонном разговоре возможны варианты: «Это Мария
Петровна», «Я звоню от Марии Петровны», «Это Маша») или пропуском компонента
«идентификация» с переходом после приветствия к изложению причины звонка (Привет. Я звоню тебе, чтобы…); использованием подтверждающих вопросов («Мы ведь
пойдем сегодня в кино, правда?»), ободряющих или поддерживающих реплик, сокращающих дистанцию или, напротив, других грамматических и лексических средств, подчеркивающих дистанцию между собеседниками.
Пример исследования дискурса с применением методики конверсационного анализа.
1. Звонок.
2. А. – Алло.
3. Б. – Привет, ты можешь сейчас говорить?
4. А. – Да, а что-то случилось?
5. Б. – Да нет, ничего. Сегодня сдал черчение …(0.5) (пауза). На четверку.
6. А. – Это хорошо или плохо?
7. Б. – Вообще-то нормально. Учитывая, что я почти не был у него на уроках.
8. А. – (0.4) (пауза).
9. Б. – Ты знаешь, у меня все же есть небольшая проблема.
[ (наложение речи собеседника А)
10. А.- Ну вот, я так и знала!
11. Б.- Да так, ничего серьезного.
12. А. – Да говори, наконец-то, в чем дело! Не тяни!
13. Б. У меня, кажется, будет «незачет» по английскому
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Приведенный фрагмент разговорного дискурса основывается на типичной модели секвенций, соответствующей телефонному разговору: звонок-ответ-приветствиеидентификация-стандартные вопросы о делах, здоровье и др. – сообщение причины звонка (основной и дополнительных тем) – детальная разработка тем в вопросно-ответных
единствах, поддерживающих репликах и т.д. – прощание. Специфика конкретной коммуникативной ситуации проявляется в отклонениях от модели в виде пропусков ее отдельных компонентов, а также в конверсационных переменных (боковых секвенциях,
паузах, наложении ходов) как реализации имеющихся компонентов модели. Содержание
разговора можно схематично представить в виде поликомпонентного обмена репликами:
Вопрос 1 – Ответ 1 (сообщение первой неосновной темы) – Вопрос 2 – реакция на сообщение – Ответ 2 (детальная разработка дополнительной темы. Введение новой основной
темы, контекстуализированной с Вопросом 1) – ответ-реакция на новое сообщение.
Как в любом телефонном разговоре начало диалога представляет собой адъяцентную
пару: звонок-ответ. При этом первым всегда говорит отвечающий. Своим звонком звонящий накладывает на себя обязательство слушать то, что говорит адресат и, таким образом, устанавливается система речевых ходов. Начало приведенного разговора несколько
отклоняется от типичной схемы, которая, помимо приветствия, обычно включает такие
компоненты, как идентификация и стандартные этикетные вопросы о делах, здоровье,
детях и т.д. Пропуск всех «формальностей» говорит об очень близких, родственных отношениях участников разговора. Это подтверждает и содержание первых двух речевых
ходов, показывающее очень хорошую осведомленность первого собеседника о делах
другого (о том, что тот в данный момент, скорее всего, занят и не может говорить). Такая
интерпретация поддерживается и репликой А в строке 4: утвердительный ответ «да»
не опровергает предположения о занятости второго собеседника, в то время как реплика «А что-то случилось?» является условно-релевантной реакцией занятого человека,
понимающего, что собеседник знает об этом и может звонить только в чрезвычайной
ситуации. Речевые ходы 3 и 4 объединены в пре-секвенцию, выявляющую субъективные
обстоятельства собеседника относительно его возможностей вести данный диалог.
Одновременно, 4-й речевой ход пре-секвенции, в свою очередь, инициирует четырехкомпонентную боковую секвенцию: Вопрос 1, направленный на выявление проблемы – Ответ-уход от прямого ответа, вводящий дополнительную тему – Вопрос 2, связанный с дополнительной темой – Ответ на вопрос 2; ответ на вопрос 1, устанавливающий
конверсационную релевантность реплики 1 и завершающий боковую секвенцию. Цель
боковой секвенции – отвлечение внимания собеседника на нетопикальный эпизод с целью создания позитивной атмосферы для обсуждения топикальной проблемы.
В диалоге имеет место еще одна пятикомпонентная боковая секвенция (реплики 9-13),
включающая речевые ходы: констатацию проблемы собеседником Б – эмоциональную реакцию собеседника А на сам факт наличия проблемы – попытку митигации проблемы собеседником Б – побуждение изложить проблему со стороны А – изложение проблемы Б.
Таким образом, в разговоре вводятся две темы: основная и неосновная причины
звонка. Сообщение причины звонка является обязательным структурным компонентом
любого телефонного разговора (в отсутствие причины звонящему все равно необходимо
ее установить – например, сказать «Я просто хочу поболтать»).
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Рассмотрим приведенный фрагмент с точки зрения характеристик «взятия речевого
хода» (turn taking). Так, реплика 5 Б включает паузу как место транзитивной релевантности, в котором ожидается речевой ход второго собеседника в виде вопроса «На сколько?». Так как ожидаемой реакции не последовало, интерактант Б вынужден продолжить
речевой ход. Последующая реплика 6 А является непредпочтительной реакцией, так
как первая часть адъяцентной пары (информация о полученном балле) генерирует возможность трех условно-релевантных реакций: либо положительную оценку сообщения
(«Здорово», «Молодец»), либо вопрос, связанный с выявлением обстоятельств сдачи
(«Тяжело было?»), либо отрицательную оценку – прямую («Плохо»), или митигированную («Почему не пять?». Вопрос «Это хорошо или плохо» является нерелевантной реакцией еще и потому, что родственная (по Г. Саксу) категория «мама» предполагает набор
ожидаемых «категориально связанных» действий и предикатов, включая знание того,
как ее сын учится (то есть «хорошо» или «плохо» для него получить четверку).
Анализ диалога с точки зрения ролевых характеристик участников позволяет сделать
следующие выводы. Интерактанты связаны очень близкими родственными отношениями, что позволяет им пропускать «формальные» компоненты диалога. Вместе с тем, эти
отношения характеризуются определенной асимметричностью и дистанциированностью: доминантной ролью мамы и «подотчетной» – сына. Об этом свидетельствуют такие особенности turn-taking: непредпочтительная дистанциированная реакция в речевом
ходу 6а («Это хорошо или плохо?»), отсутствие поддерживающей или ободряющей реплики в месте транзитивной релевантности (после паузы в речевом ходу 5б), отсутствие
ожидаемой обратной связи (пропуск речевого хода 8), перехватывание хода собеседника
(реплика «Ну вот, я так и знала!»), прямой речевой акт императива, угрожающий лицу
(Да говори, наконец-то, в чем дело! Не тяни!).
Таким образом, исследование разговорного дискурса на основе методики конверсационного анализа включает такие элементы:
1) Выявить секвенции, их типы / модели. Определить то, в каком объеме разговор
соответствует модели секвенций, обусловленной типом речевой ситуации. Обосновать
отклонения от прототипической модели секвенций.
2) Выявить адъяцентные пары.
3) Описать порядок «взятия речевого хода» (характеристики turn-taking): предпочтительную и непредпочтительную реакцию, места транзитивной релевантности, прерывания, паузы, наложения ходов, исправления, изменения тона, смех и другие переменные конверсационной структуры.
4) Выявление боковых и вставных секвенций, пре-секвенций и обоснование их
функций в разговоре.
5) Анализ субъектов дискурса в аспекте значения их категориально-ролевых характеристик для речевого обмена (право коммуникативной инициативы, стратегии субъектов как подтверждение структурной упорядоченности разговора и др.).
Перспективным направлением дальнейшего анализа спонтанного разговорного
дискурса представляется нам сопоставление данных, полученных на основе описания
конверсационной структуры, с исследованием коммуникативных ролей в ракурсе разработанной Г. Саксом методики «механизм категории членства» (изменения речевого
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поведения участников как следствие их имплицитного / эксплицитного распределения
в ролевые категории).
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Во все периоды истории человечества филантропия была неотъемлемой частью жизни людей. Филантропия – это один из немногих видов деятельности нашей жизни, когда
мы можем выразить любовь и заботу о близких.
Первобытное общество и классическая древность не знали филантропию. Практиковавшиеся в Древней Греции и Риме общественные трапезы, раздача денег, постройка
храмов, бань и прочее имели иную природу, ибо помощь оказывалась всем свободным
гражданам и была не актом великодушия, а обязанностью государства и богачей.
Филантропия возникает в императорском Риме, когда для успокоения резко возросшего количества свободной бедноты, склонной к мятежам, богатые горожане и государство вынуждены были идти на добровольные пожертвования. Зарождающаяся христианская церковь использовала филантропию для привлечения на свою сторону бедноты в
борьбе за своё господство. В период средневековья христианство связало филантропию
с религиозными мотивами (отпущение грехов, место в раю и т.п.), возвело её в дополнительный источник воспроизводства нищенства. Нищий, встреча с которым в древности
считалась дурным предзнаменованием, был объявлен богоугодной фигурой.
Говоря об американской филантропии, мы обычно подразумеваем привезённый
продукт. Система и принципы благотворительности как общественной, так и частной,
возникли в Европе ещё до того, как началась колонизация Америки. В течение многих лет американские филантропические организации искали и получали помощь изза границы, и до недавнего времени эти организации копировали европейские модели.
Хотя филантропия имеет глубокие корни в истории человечества, международная филантропия возникла только тогда, когда стали возможны международные путешествия.
Начиная со времён промышленной революции, и появления самолётов, филантропия
стала одной из основ международной торговли и связей. Всё больше людей во всём мире
заинтересованы в благотворительных пожертвованиях для других стран.
Чтобы найти корни филантропии, нужно вернуться к историческим событиям, повлиявшим на образование филантропических организаций в США:
1) Колониальный период (пуританство и квакерство в XVII веке);
2) Образ жизни и умонастроение, предложенное Бенджамином Франклиным
(XVIII век);
3) Великое Пробуждение и американская Реформация (30-е и 40-е гг. XVIII века);
4) Американское умонастроение, выраженное в литературе XIX века;
5) Гражданская война (2-я половина XIX века).
В США источником филантропии является религия, идея взаимопомощи, демократические принципы гражданского общества в признании децентрализованных и
плюралистических подходов к решению проблем, в индивидуализме и в ограниченной
власти правительства.
В Торе (Ветхом Завете) очень много предписаний о том, что надо подавать бедным и
проявлять доброту ко всем. Абзац во Второзаконии гласит: «ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Он требует всех верующих открывать свои руки и без колебания давать
или одалживать бедным всё, что им нужно и обещаниями им, что Бог благоденствует
тем, кто так делает. В первой книги христианской Библии (Новый Завет) Иисус говорит
своим апостолам: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся».
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«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою». Иисус придерживался иудейской веры в необходимость и вознаграждение за благотворительность, но он учил, что её
надо осуществлять тихо, без пышной демонстрации богатства и верности. Иисус требовал от своих последователей, что не метод, а размер пожертвований является самым фундаментальным. «Вместо дай, что можешь себе позволить», Иисус говорил: «Если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». Иисус измерял щедрость не размером
подарка, а жертвой дарителя. Две медные монетки, положенные в сокровищницу бедной
вдовой, были важнее в Его глазах, чем великолепные пожертвования богачей, потому что
они давали из своего богатства, а она – из самого своего средства существования.
Самыми ранними американскими филантропами, согласно европейским данным,
были те индейцы Багамских островов, которые приветствовали Христофора Колумба во
время его первой высадки в Старом свете. Он сам писал о том, что туземцы были свободными, и они отдавали всё, что у них было и всё, о чём их просили, и даровали каждый
подарок “with as much love as if their hearts went with it.” [1: 18]
Эпоха колонизации совпала с первым из величайших периодов европейской филантропии. В �������������������������������������������������������������������������
XVII���������������������������������������������������������������������
веке началась деятельность миссионеров, возрождения интересов к благотворительной деятельности и рост в Англии (США были британской колонией в то
время) системы помощи бедным с уменьшением налогообложения. Почти каждая попытка колонизации имела филантропическую мотивировку. Там были туземцы, которых
нужно было обратить в христианство, дикая местность, которую нужно было обеспечить
институтами цивилизации, бедняки, которым нужна была земля и работа. Некоторые
историки считают, что европейцы рассматривали американский континент как огромное
поле для занятия благотворительностью.
Тем не менее, великие основатели американской филантропии были именно те, кто
пересёк Атлантический океан в попытке создать лучшее общество. Лидер пуритан Джон
Винтроп (1588-1649) утверждал на своей проповеди “A Model of Christian Charity” [2:
14], которую он произнёс на борту корабля «Арабэлла» перед «большой группой верующих людей», путешествующих из старой в Новую Англию в 1630 году. Здесь он употребил слово «благотворительность» как синоним любви, а не в современном смысле
помощи бедным; «модель», которую он предлагал, была не новой схемой благотворительности, а нормой поведения для этой группы христиан.
При жёстких условиях выживания и слабом, далеко расположенном правительстве в
начале развития Северной Америки первые поселенцы объединялись не только с целью
закона и порядка, а также для того, чтобы помочь друг другу для борьбы с пожарами и
строительством школ и церквей, направленном на общее благо и защиту. Например, в 1693
году Гарвардский университет провёл то, что многие называют, первый зарегистрированный сбор средств, собрав 500 фунтов стерлингов на школу. С ростом населения и расширения городов волонтёры просили, а доноры – отзывались. Кроме того, религиозные лидеры
призывали свою паству давать бедным и производить благотворительные действия, создавая, таким образом, сильно ощущаемое чувство общественного долга. Подобные действия
перешли в гражданскую инициативу и индивидуальные попытки, направленные на благо
общества. Через полстолетия после того, как Винтроп и пуритане начали строительство
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своего города на горе в Новой Англии, Уильям Пенн (1644-1718) начал свой праведный
эксперимент в Пенсильвании. Пенн так же, как и Винтроп, считал классовые различия неотъемлемой частью божественного порядка. Бог не поставил людей «на один уровень», но
установил их в нисходящем порядке подчинения и зависимости. Предопределённые Богом
различия требовали “Obedience to Superiors, Love to Equals, and Help and Countenance to
Inferiors.” Он воспринял доктрину управления серьёзно и буквально, полагая, что люди
находятся в долгу у Бога не только за своё богатство, но и за само своё существование.
Бенджамин Франклин (1706-1790) – один из отцов-основателей Америки был олицетворением деятельности на благо общества. Взгляды Франклина немного отличались от
взглядов Пенна, который требовал, чтобы деньги использовались на успокоение бедных.
Франклин, однако, представлял общество, где не будет бедных и не будет большой необходимости в облегчении жизни бедных и благотворительности. В своих последующих
трудах «Альманах Бедного Ричарда» он проповедовал “Be industrious and free: be frugal
and free” [3: 326-350]. И в этом была житейская мудрость, скорее, чем возвышенная епитимия. Франклин не советовал своим читателям искать богатства и не учил их, как стать
богатым. В 42 года он продал свою типографию и посвятил бóльшую часть остатка своей
жизни служению народа. Хотя это и является известным фактом, следует вспомнить, что
вместо того, чтобы запатентовать и получить доход от своих изобретений, Франклин с
готовностью отдал свои изобретения народу и миру в целом.
Для Франклина Бог был «великим благодетелем». Его религия состояла в веровании
того, что люди должны проявлять свою благодарность Богу “by the only means in their
power, promoting the happiness of his other children.” [4: 346] Франклин в первую очередь был человеком XVIII века. Во всём, что он делал или предлагал, можно увидеть
принципы, которые позднее считались характерными для политики просветительства и
конструктивной филантропии. Предотвращение бедности было более важным для него,
чем борьба с ней. “I am for doing good to the poor but I differ in opinion about the means. I
think the best way of doing good to the poor is, not making them easy in poverty, but leading
or driving them out of it.” [4: 477-483] На практике он рассчитывал больше на то, чтобы
руководить, а не вести за собой, а также на ободрение и поощрение. Всю свою жизнь он
стремился “to promote the happiness of mankind” [4: 477-483], стремясь создать условия,
в которых люди смогут сами о себе заботиться.
Он делал пожертвования для улучшения жизни своей общины и для того, чтобы людям помогали самим себе. Начиная с 1727 года, когда он организовал Junto, клуб для
взаимосовершенствования его членов, и первую публичную библиотеку в Филадельфии
(1731 год), организованную той же Хунтой, Франклин продолжал заниматься гражданскими проектами. Он создал добровольную пожарную команду, разработал схему организации дорожных покрытий, очистки и освещения улиц Филадельфии и спонсировал
план поддержания общественного порядка в городе. Он играл ведущую роль в основании госпиталя в Пенсильвании (1751 год) и академии, которая затем стала университетом штата Пенсильвании. Его интерес в “improving the common Stock of Knowledge” [5:
(218-243)] привёл к образованию в 1743 году американского философского общества.
Это было первое, и в течение многих лет, ведущее американское учреждение, проводящее исследования в области естественных и общественных наук.
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В 30-е – 40-е годы XVIII��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
века по американским колониям прокатилась серия религиозных возрождений, известных под названием «Великое Пробуждение». Оно достигло
своей вершины в 1742 году и повлияло на то, что мы сейчас называем американской
Реформацией. Укрепляя религиозность человека, оно поддерживало дух религиозной
независимости и, таким образом, ослабляло власть церкви. Джордж Вайтфилд (17141770) или Джонатан Эдвардс (1703-1758) и другие проповедники Возрождения сделали
религию совершенно личным делом. Особое значение уделялось внутреннему опыту
духовного Возрождения, которое открывало возможности полного религиозного существования вне установленных форм богослужения. В результате этого Пробуждения количество церквей и паствы увеличилось, и уже никогда организованная религия не была
единственным выходом для людей, которые хотели лучшей жизни. Среди самых важных
результатов Великого Пробуждения было воспитание гуманистического отношения и
популяризация филантропии на всех уровнях общества, особенно среди бедных классов.
Пробуждение было массовым движением, оно набирало силу и оказывало наибольшее
влияние на людей, многие из которых не принадлежали к церкви, и, таким образом, было
вне зоны религиозных призывов к благотворительности.
Человек, несущий главную ответственность за это движение, был Джордж Вайтфилд,
английский евангелист, которому ещё не было 25 лет, когда осенью 1739 года он начал
наиболее известную в американской истории поездку с проповедями по стране. Он организовал семь поездок по колониям и во время второй поездки, когда Пробуждение уже
началось, он объединил изолированные местные очаги возрождения веры в общеконтинентальное движение. Он также заставил людей действовать и думать о практической
стороне благотворительности. Он проповедовал не только о страданиях осуждённых, но
и о нищете бедных. Главным объектом пожертвований, которые собирал Вайтфилд, стал
приют, который он основал в беднейшей колонии Джорджия в 1740 году. Он также собирал деньги для приюта и в Англии. Однако Вайтфилд был плохим администратором и,
несмотря на его энергию и расходы, приют не соответствовал его ожиданиям.
За 30 лет между Великим Пробуждением и Революцией имел место целый ряд чрезвычайных ситуаций, которые изменили американскую филантропию. В течение большей
части этих лет колонии официально и активно воевали с французами и индейцами. И
проблема помощи бедным, которая была острой до 1740 года, стала ещё более серьёзной
во время военных действий. Несмотря на гуманитарные чувства, возникшие в период
Пробуждения, колониальное общество ещё слабо могло решать эти накопившиеся проблемы. Частные состояния были слишком незначительными, а сокровища распространялись недостаточно широко либо в недостаточной мере, чтобы частную благотворительность можно было рассматривать в большем объёме. Ещё не была протянута чёткая
граница между общественной и частной ответственностью. В тяжёлые времена церковь
была призвана собирать специальные подаяния в течение всего колониального периода.
Общественные организации давали всё необходимое на благотворительные цели, что
стало главной формой филантропии. Это привело к традиции гражданских взаимодействий индивидуальных усилий и формирования групп, действующих на общее благо.
Позднее, когда в XIX веке начались волны иммиграции, новые американцы использовали свои церкви и образовывали ассоциации для помощи друг другу и самым бедным
31

из них. Пожертвование уже стало установившейся особенностью американской филантропии. Принцип добровольных ассоциаций так хорошо сочетался с американскими политическими и экономическими теориями, что уже в 1820 году крупные города имели
огромное количество благотворительных организаций. До конца века и даже до наших
дней одной из основных проблем реформаторов благотворительности является необходимость найти пути координации своей деятельности и управление фондами этих конкурирующих исследований.
В последующие годы, например в XIX веке, филантропия означала не финансовую
поддержку образованных, благотворительных и культурных организаций, а защиту
гуманитарных целей таких, как улучшение тюремных условий, умеренность в употреблении алкоголя, отмена рабства и признание права на труд, защита прав женщин и
цветного населения. Наиболее известный портрет филантропа XIX века с его чувством
любви к человечеству – это образ Холлингсуорта в «Романе о Блайтдейле» Натаниела
Готорна. (1852). Натаниел Готорн писал о жизни утопической общины, в которой он
находился несколько месяцев в 1841 году.
Образ Холлингсуорта объединил черты многих современных реформаторов таких,
как Бронсон Элкотт, Альберт Брисбейн, Орестес Браунсон, Илайю Бёрритт, Ричард Генри
Дана, Хорас Манн и Паркер. За 10 лет до публикации «Романа о Блайтдейле» Готорн показал свою неприязнь к реформаторам в своей работе «Процесс жизни» (1843), где его
главным героем был человек, очень похожий на Холлингсуорта. “When a good man has
long devoted himself to a particular kind of beneficence – to one species of reform – he is apt
to become narrowed into the limits of the path wherein he treads, and to fancy that there is no
other good to be done on earth but that self same good to which he has put his hand, and in the
very mode that best suits his own conceptions. All else is worthless; his scheme must be wrought
out by the united strength of the whole world’s stock of love, or the world is no longer worthy
of a position in the universe.” [6: 217-218] До появления Холлингсуорта в романе Зинобия,
интеллигентная и верующая женщина, говорит рассказчику Майлзу Ковардейлу, что Холлингсуорт нравился бы ей больше, если бы он не придерживался во всём филантропической позиции. Встретив Холлингсуорта, Ковердейл поражён его добротой и теплом. Всё
больше знакомясь с Холлингсуортом, он понимает, что желание Холлингсуорта достичь
своих филантропических целей, превращает его благожелательность в самовлюблённость.
Ковердейл думает о том, что существует огромная разница между благотворительным человеком, которого создал Бог, и филантропом – “that steel engine of the Devil’s contrivance,
a philanthropist!” [6: 217-218] Он имел в виду, что революционеры не придерживались тех
же моральных ценностей, что и филантропы. Честь и верность друзьям не требовались от
них, потому что революция требовала и оправдывала жестокость и неверность.
Люди рисковали и личной безопасностью, чтобы помочь эксплуатируемым. Леви
Коффин, известный глава подпольной железной дороги, помогал почти ста беглецам в
год в течение более 30 лет. Неустрашимая Гарриет Табмен, которая сама была беглецом,
неоднократно возвращалась на юг, чтобы вывести своих собратьев на свободу. Гражданская война началась слишком неожиданно для филантропов. Война стала одной из
основных движущих сил для сбора средств. Во времена Гражданской войны (1861-1865)
добровольцы и со стороны севера, и юга продавали облигации и искали пожертвования на
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военные нужды. Главное, что нужно было для Гражданской войны, были люди, которые
могли сражаться; далее нужны были гражданские для поддержки армии, а также нужны
были духовные ресурсы для всеохватывающей воли к победе. С самого начала войны в
благотворительной деятельности стали участвовать и американские женщины, которые
ранее этим не занимались. Благотворительные организации не только обеспечивали всеми необходимыми поставками и услугами армии, но они также выстроили гражданский
боевой дух и волю к победе. Одним из наиболее известных и независимых деятелей
того времени была Клара Бартон (1821-1912). Она организовала необходимые поставки
задолго до организации американского Красного Креста. Выйдя из Гражданской войны,
нация, созданная из разных народов, национальностей и культур, объединённая общей
трагедией, подверглась испытанию, выдержит ли “nation or any nation so conceived...
could long endure.” И на юге, и на севере собирались пожертвования вдовам и сиротам
героев, но одновременно, по обеим ранее враждующим сторонам армии добровольцев
продавали облигации и собирали пожертвования, надеясь на разрешение конфликта.
Война принесла увеличения государственного долга и возросшие налоги. Религиозные благотворительные организации возникали по обе стороны баррикад. Для того,
чтобы показать действительную необходимость филантропии во время войны в июне
1661 года группа реформаторов под руководством Генри У. Беллоуз, священника унитарной церкви в штате Нью-Йорк, и доктора Элишы Харриса, известного реформатора
в области санитарии, была создана санитарная комиссия. Она получила частное финансирование и администрирование. Целью этой организации была объединение местных
спасательных организаций в национальную, которая делала намного больше, чем просто
помощь официальным агентствам. Эта комиссия использовала свои деньги, влияние и
знания для улучшения условий в военных лагерях и госпиталях для того, чтобы предотвратить ненужные страдания и потери жизней в результате болезни. Задача санитарной
комиссии состояла в организации и направлении деятельности тысяч женских обществ,
а также в донесении информированного мнения администрации и военным лидерам.
Для того чтобы выполнить эту трудную и деликатную миссию, комиссия, будучи часто
добровольной ассоциацией, должна была действовать через убеждение и моральное воздействие. Без ее действий количество смертей от заболеваний было бы намного больше.
Она также повлияла на развитие администрации больниц, организацию службы медсестёр и на медицинскую и хирургическую практику. Очевидно, что эта комиссия предшествовала созданию американского Красного Креста.
Период 25-30 лет после окончания Гражданской войны для американцев того времени, казался эпохой невероятных достижений в области филантропии. Допуская, что
филантропы и те, кто писал о них, описывали то, что было сделано, и пропускали то, что
было не сделано, всё-таки следует верить словам Роберта Трит Пейна, которые он произнёс в 1893 году. “This last quarter of a century has witnessed a noble outburst of the energies
of good men to help suffering brethren.” [7: 79] По крайней мере, часть очень богатых состояний вернулась обществу в виде подарков госпиталям, библиотекам, лицеям искусств,
церквям, домам престарелых, приютам, колледжам и университетам, врачам, фармацевтам и медсёстрам. Когда реформаторы благотворительности и гражданские лидеры поколения после гражданской войны говорили о наступлении новой эпохи филантропии, они
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имели в виду что-то более фундаментальное, чем количество и разнообразие того, что
их соотечественники отдавали другим. Они призывали к развитию более научного духа
и метода в филантропии. И именно распространение научного подхода, которое привело
к общественной и частной благотворительности, показалось им великим гуманитарным
достижением. Научные филантропы конца XIX века составили список положительных
и отрицательных моментов филантропии (особенно отрицательных), полученных от поколений реформаторов благотворительности, и организовали чёткую систему правил, и
применяли их строго, как никогда, в американской истории. Сравнительный успех санитарной комиссии дал новый толчок движению добровольцев. Он повлиял на развитие
официальных и добровольных агентств в послевоенные годы.
Длинная история благотворительности в США так глубоко укрепилась в американском сознании, что оно стало частью американского генетического кода и повлияло на её
дальнейшее развитие в XX и XXI веке.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ВАСИЛЯ СІМОВИЧА ДО СЛОВЕСНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩ У СИНТАКСИСІ ПРОСТОГО
РЕЧЕННЯ
(на матеріалі «Граматики української мови для самонавчання
в допомогу шкільній науці»)
Статтю присвячено розгляду психологічної природи підходу Василя Сімовича до
словесного оформлення синтаксичних явищ. Виявлено основні механізми, на яких ґрунтується даний підхід, та їх характерні особливості.
Ключові слова: психологічний підхід, психологічна природа, граматичні явища, синтаксичні явища, механізм оформлення, етнографічний механізм, комунікативний механізм.
Статья посвящена рассмотрению психологической природы подхода Василия Симовича к словесному оформлению синтаксических явлений. Определены основные механизмы, на которых основывается данный подход, а также их характерные особенности.
Ключевые слова: психологический подход, психологическая природа, грамматические явления, синтаксические явления, механизм оформления, этнографический механизм, коммуникативный механизм.
The article deals with the psychological nature of Vasyl Simovich’s approach to the verbal
description of syntax phenomena. New methods of this approach have been defined and the
mechanism of expression has been described.
Key words: psychological approach, psychological nature, grammatical phenomena, syntax
phenomena, mechanism of expression, ethnographic mechanism, communicative mechanism.
Суспільно-політична ситуація в країні сприяла появі в кінці ХІХ – першій третині
ХХ ст. підручників із граматики та посібників зі стилістики української мови, «що стали
основою для формування її сучасних літературних норм» [1 (2 : 201)]. «Граматика української мови» В. Сімовича була на той час одним із найкращих підручників, оскільки
стала відповіддю на нагальні питання лінгвістики. У тодішньому мовознавстві не існувало чітко визначених наукових критеріїв нормативності. Постала необхідність швидкого
заповнення прогалин у системі української мови, яке б якомога більше могло відповідати
природному еволюційному розвитку мови. У передмові до першого видання «Граматики» В. Сімович писав: «Пускаючи у світ оцю практичну граматику, я нічого більш не
бажаю, як тільки того, щоб із неї читачі набрали ся поваги до рідної мови» [2 : 6]. Таким
духом просякнута вся книга. У процесі словесного оформлення граматичних законів і
понять мовознавець наповнює працю психологічними образами, асоціаціями з народного життя, що перетворюють необхідне засвоєння мовних законів на природний процес.
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Саме це і відрізняє «Граматику» В. Сімовича від інших подібних посібників. Навіть у
ранніх працях О. Курило, чільної представниці етнографічної школи в мовознавстві, ми
не знаходимо такого розмаїття народницьких асоціацій. Характерною рисою розуміння
граматичної системи для В. Сімовича є її життєвість, міцний зв’язок із народом та його
побутом.
В. Сімович намагається розвинути у майбутніх читачів «Граматики» особливе «чуття
мови, яке у практиці являєть ся для кожної людини найкращою граматикою!» [2 : 20]. У
цих словах відображений той особливий психологізм розуміння і викладу, той особливий
підхід до словесного оформлення мовних законів, що притаманний працям лише цього
граматиста. Мова постає як невід’ємна частина людської сутності. Мовознавець робить
ставку на все найкраще, що є в мові без перебільшень. Досить вільний виклад та постійне
апелювання до свідомості мовця, його образного сприйняття, передачу власних асоціативних реакцій, що є головними рисами підходу В. Сімовича, можна пояснити і практичним
спрямуванням граматики, що «має собі за завдання в найкоротчому часі зазнайомити читачів із найважнішими законами української мови та прикласти ті закони до життя» [2 : 4].
З огляду на складну політико-економічну ситуацію в країні, праці В. Сімовича є, на
нашу думку, надактуальними. Невміння говорити, невміння відчувати усне й писемне
мовлення з його українського боку, незнання елементарних граматичних законів національної мови, мови багатої, розвиненої, але такої, що має величезний недолік – несвідомого мовця, є на те підтвердженням. А тому доречними будуть слова В. Сімовича, який
писав: «Граматика на те, щоб дати нам свідомість, чому ми кажемо так, а не інакше, словом – граматика освідомлює з законами мови» [2 : 11]. Чи можуть сприяти усвідомленню
мови сучасні граматики – покаже час. Але ситуація з мовою в Україні, м’яко кажучи, не
звичайна. А тому треба незвичайних засобів для її розв’язання. Одним із таких засобів
може стати «Граматика» В. Сімовича, у якій природним шляхом формується природне
наукове мовлення, не відірване від життя, а зрозуміле і таке, що сприяє усвідомленню і,
як результат, практичному використанню граматичних законів.
Велика кількість науковців звертають увагу на якісно новий погляд зазначеної праці
на граматику української мови та на спосіб її викладу. М. Білоус та З. Терлак вказують
на особливе ставлення В. Сімовича до граматичної системи мови [3 : 70]. Спростовуючи
твердження мовознавця про ненауковість його «Граматики», дослідники наголошують,
що працю збудовано на «дійсно наукових підставах, тільки науковість її схована в практичнім, як найбільш раціональнім методі викладу» [3 : 73]. Цю думку підтримує і П. Ковалів [4 : 12], називаючи «Граматику» «формою живої бесіди з читачем» [4 : 19].
Ю. Шевельов указує на близькість ідей В. Сімовича до позицій етнографічної школи,
що були визначальні для його «Української граматики» [5 : 27], що, в свою чергу, відіграла значну роль для розвитку української мови, «ставала зброєю в боротьбі за збереження
і розвиток національного обличчя українського народу» [6 (1 : 429)].
Отже, більшість дослідників праць В. Сімовича зауважували його особливий підхід
до словесного оформлення граматичних явищ, хоча й не кваліфікували його природу.
Науковці відзначали результативність такого підходу, що передбачає створення ситуації
активного пізнання, але не розглядали механізм, що лежить в основі підходу, його основні характеристики та особливості. На нашу думку, сучасникам варто звернути увагу на
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підхід В. Сімовича до формування граматичних понять та законів з перспективою використання його на практиці.
Саме національний синтаксис є найбільш стабільною системою, що віками зберігає
«життєдайний шар мови, пов’язаний з умінням українського народу тонко відображати
почуття і думки, формувати й відображати своє світобачення» [7 : 220]. А тому, щоб докладніше розглянути психологізм викладу «Граматики» В. Сімовича, ми звернулися до
синтаксису простого речення.
Мета цієї статті – виявити психологічну природу способу словесного оформлення граматичних явищ у «Граматиці української мови» В. Сімовича [2] та визначити механізм, що
лежить в основі підходу, з’ясувати його основні риси та характерні особливості.
Психологізм викладу синтаксису простого речення В. Сімовичем має досить багатогранну природу. Передусім привертає увагу його чітко виражений етнографічний характер, який виявляється у багатьох випадках. Не менш поширеним є й комунікативне підґрунтя словесного оформлення мовних явищ, тобто враховане виконання комунікативної
та інформативної функції мови під час викладу. Причому іноді ці два механізми є нерозривно пов’язаними між собою: один сприяє виконанню призначення іншого.
В. Сімович, розглядаючи поняття речення під кутом його особливого комунікативного
призначення та крізь призму інформативної мовної функції, психології сприймання мовлення співрозмовниками, визначає, що саме речення має найбільшу практичну вагу серед
усіх інших одиниць мови. Мовознавець зауважує, що «тільки в реченнї набірає кожне
слово значіння, тільки з речення можна виміркувати, що в кого на думці» [2 : 359]. Цікавим є підрозділ «Подїл речень за змістом», у якому В. Сімович, ґрунтуючись на основних
видах цільового спрямування мовлення, виділяє: оповідні, запитові, або питання, наказові,
бажальні, викликові, притакливі та заперечні різновиди речень. Своєрідність психологічного підходу такої класифікації полягає, передусім, у поясненні класифікаційних ознак різновидів та встановленні закономірностей вживання відповідної пунктуації: «Після таких
(оповідних) речень та після всїх иньчих, що висказують якусь правду, ставить ся завсіди
точку (.)» [2 : 360]. Психологічне навантаження в даному випадку спостерігаємо на слові
«правда». Кожен розуміє значення цього слова на свій лад. Це, як ми вважаємо, може сприяти кращому зосередженню уваги читачів на самому визначенні та класифікаційній назві
різновиду речень. Характерно, що саме як правду науковець розуміє дійсність, об’єктивні
реалії життя, надаючи, тим самим, емоційного забарвлення комунікативного характеру,
здавалося б, нейтральній інформації. Те саме можна сказати і про поділ речень на притакливі й заперечні: «Відповідно до того, чи те, що в них балакаєть ся, правда, чи нї, чи
те, що ними висказуєть ся, справді так дїєть ся, чи нї» [2 : 361]. Що ж стосується терміна
«притакливі» – в основі його утворення лежить, на нашу думку, механізм етнографічного
характеру. Ймовірно термін походить від слова «притакувати», що має неоднозначне емоційне забарвлення й чітко виражене народне побутування.
Неприхований психологізм різко етнографічного спрямування спостерігаємо в такому поясненні: «О, бодай же сад той висох, хатка, щоб запалалась! (Воробкевич) Нехай
же його Мати Божа поблагословить! (Марко Вовчок) – такі речення виявляють чи добре, чи погане бажання (проклін), отже і звуть ся бажальні» [2 : 361]. І. Р. Вихованець
у підручнику «Граматика української мови. Синтаксис», залежно від мети висловлення
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розрізняє: розповідні, питальні і спонукальні речення. «Спонукальні речення виражають
різновиди волевиявлення: наказ, вимогу, заклик, побажання, прохання, пораду, дозвіл
тощо» [8 : 146]. Як бачимо, ідеї В. Сімовича щодо саме такої класифікації на тодішній
стан розвитку української мовознавчої науки є вельми прогресивними.
Олекса Синявський у «Нормах сучасної української літературної мови» поділяє речення лише на три розряди на основі пунктуації: речення-розповідь, речення-питання й
речення-оклик [9 : 183]. В. Сімович йде далі, відчуваючи, що інтонаційно оформленими
(у кінці мають «викличник» (!)) найчастіше можуть бути речення, що пов’язані із бажальними, адже «зі змісту не важко здогадати ся, що в них (у «викликових» реченнях)
містить ся затаєне бажання» [2 : 361]. Але, не зважаючи на це, у прикладах (як і в
поясненні) семантику речень-побажань граматист обмежує лише народно-поетичними
формами прокльонів та благословінь, тим самим звертаючи увагу на найтиповіші риси
українського народного характеру. У цьому випадку відзначаємо ще й таку характерну
особливість етнографічного механізму словесного оформлення синтаксичних явищ, як
культивування визначальних рис ментальності українського народу.
Просте речення В. Сімович кваліфікує, керуючись комунікативним критерієм: «Таке
речення, що має одну думку – зветь ся звичайним або простим» [2 : 362]. Можливо,
лінгвіст намагався врахувати ступінь розумового сприйняття читачами, формулюючи визначення простого речення як звичайного, тобто такого, що не викликає психологічного
напруження для його розуміння.
Найважливішим членом речення для В. Сімовича є присудок: «У кожному реченнї мусить бути присудок, а й без підмету рідко речення обходять ся» [2 : 363]. Тому й серед односкладних мовознавець виділяє лише «безпідметові» речення, а у примітках додає, що «сиротами лишаться слова більш без присудка в реченнї, нїж без підмета» [2 : 370]. Більшість
сучасних мовознавців також схиляється до того, що у реченні вагоміша роль присудка, ніж
підмета. Так, І. Вихованець зазначає, що «за синтаксичною роллю в реченні і структурною
складністю жоден член речення не може зрівнятися з присудком, навіть взаємопов’язаний з
ним головний член речення – підмет» [10 : 67], хоча вважає, що «односкладні речення мають
недиференційований на підмет і присудок головний член» [10 : 63].
Відсутність присудка у реченні В. Сімович передбачає лише в еліптичних неповних
реченнях, які називає «примовчаними» [2 : 393]. Таку позицію мовознавця щодо рольового
навантаження присудка в реченні можна пояснити глибоким розумінням духу рідної мови,
особливих законів її граматичної системи, для якої, на відміну від російської, характерна
«дієслівність», коли центром висловлювання є саме дієслово [11]. При цьому у «Граматиці» В. Сімович постійно проводить паралелі між законами української та російської мов:
«Українська мова самостійна, що має свої окремі закони, зовсім не такі, як у російській
мові, граматику уложено так, що легко покласти в думці побіч себе явища в обох мовах»
[2 : 5]. Науковець враховує той факт, що під час студіювання «Граматики» всі викладені в
ній закони неодмінно порівнюватимуться із законами російської мови. Це ще одна характерна риса його етнографічного механізму словесного оформлення мовних явищ.
Особливої уваги заслуговує пояснення форм складеного іменного присудка, у якому,
маючи на меті полегшення розуміння між учасниками комунікативного акту, мовознавець робить спробу на основі соціальних взаємин чітко розмежувати випадки вживан38

ня називного й орудного відмінків іменників та прикметників у складеному присудку:
«Присудкове імня може вживати ся в оруднику або в називнику. В оруднику стоїть воно
тоді, як про когось балакаєть ся, що він тільки виступає в якійся ролї, під якимось видом, в називнику тодї, як балакаєть ся про когось, що він справдї є тим» [2 : 367]. І далі:
«Як присудком є самий прикметник, то він нїколи не може вживатися в оруднику. Бо ж
як ми про когось балакаємо, що він, н. пр., гарний, добрий, поганий – то подаємо чиюсь
постійну прикмету» [2 : 367].
Головний підхід В. Сімовича до розрізнення форм відмінків виявився правильним.
Так, І. Вихованець зазначає, що для вираженої іменником іменної частини складеного
присудка «вибір однієї з трьох форм зумовлюється специфічною їх семантикою: називний указує на постійну ознаку суб’єкта, орудний і знахідний із прийменником за використовуємо тоді, коли треба підкреслити непостійну або нехарактерну ознаку суб’єкта»
[8 : 79]. Проте І. Вихованець додає, що в багатьох випадках «вплив на розподіл основних
присудкових форм іменника має характер дієслова-зв’язки» [8 : 79]. На це В. Сімович
уваги не звернув, маючи певність, що саме комунікативна ситуація чітко може означити
вживання тієї чи іншої форми. Навіть у випадку з вираженою прикметником іменною
частиною І. Вихованець, вказуючи на переважне вживання називного відмінка, не заперечує, хоча й менш поширене, вживання орудного відмінка, не пояснюючи цей факт
ані з граматичного, ані з комунікативного боку [8 : 80]. Це свідчить про намагання В. Сімовича провести чіткі паралелі між соціальними взаєминами та граматичним формами,
яке, можливо, спричинене прагненням систематизувати граматичні явища, чого тоді й
потребувала українська мовознавча наука – нормалізації і кодифікації. Завдяки саме такому підходу до розуміння граматики української мови наразі ми маємо досить високий
рівень її оформленості.
Пояснюючи підмет як головний член речення, В. Сімович вводить поняття граматичного і «льоґічного» підмета, що «може стояти собі в якомунебудь відмінку, а щоб тільки
подавав особу або річ, про яку балакаєть ся» [2 : 370]. Логіко-психологічне вчення про
мову, яке розвивали О.О. Потебня, Л.С. Виготський, А.Р. Лурія, перебуває в межах саме
такого підходу. Протиставлення понять логічного і граматичного підметів засвідчує, що
В. Сімович був прихильником цього вчення, а тому й послідовником ідей О. Потебні,
який вважав мову втіленням національного духу.
В. Сімович обґрунтовує необхідність другорядних членів речення з комунікативного боку, зазначаючи, що «тільки цих двох частин (йдеться про підмет і присудок)
не досить, щоб ми могли вже докладно висловити, що думаємо ми думку в них розібрали, але ж ми відчуваємо, що скрізь вона ще не повна» [2 : 363]. Показово, що
О. Синявський лише вказує на наявність окрім головної пари, трьох розрядів «додаткових, другорядних пар» [9 : 185]. В. Сімович, навпаки, поступово вводить за допомогою характерних питань кожен другорядний член речення: «предмети» (додатки),
«прислівникові додатки або обставні слова» (обставини) та «прикметникові додатки»
(означення) [2 : 364 – 365] – сприяючи глибшому розумінню структури речення. Термін «предмети» має в основі комунікативний механізм утворення, характерною рисою
якого є пошук закономірного зв’язку із реаліями дійсності. Але такий термін дещо обмежує, на нашу думку, граматичну сутність додатків.
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Поступово граматист вводить поняття «голого» й поширеного речення, використовуючи для пояснення обох типів яскраві народно-етнографічні образи. На думку В. Сімовича, речення, які мають додаткові частини, «можна порівняти з хатою, прикрашеною
в серединї образами, рушниками, малюнками і т. д. Такі ж речення, що додаткових частин не мають, можна порівняти з голою хатою, в якій є тільки те, що на хату складаєть ся: стеля, стїни, долівка» [2 : 365]. Виникає враження, що народний побут, народне
світопочування настільки глибоко вкорінені у свідомість мовознавця, що навіть для наукових категорій він має необхідність створювати саме такі асоціації, саме так вкладаючи
їх у власну систему міркувань. Саме тут, як ніде, яскраво виражений психологізм В. Сімовича набуває окресленого етнографічного характеру. На нашу думку, це спричинив не
лише вплив національно-романтичної настанови перших десятиліть ХХ ст. Такий підхід
до словесного оформлення граматичних законів, як зазначає Ю. Шевельов, «відповідав
індивідуальній вдачі й національним поглядам і симпатіям» В. Сімовича [6 (1 : 429)].
Пояснюючи значення прямого додатка, В. Сімович пише: «Із усіх предметів найважнїщий предмет у західнику на ньому найкраще пізнати, як то на предмет звертаєть
ся дійство підмета. Через те цей предмет так і зветь ся справжнім або властивим
предметом» [2 : 373]. Психологізм такого пояснення має комунікативний механізм, адже
дослідник передусім звертає увагу на зміни об’єкта в дійсності, що спричинені головною
дією, позначеною присудком, напр.: «ворочають млини», «гне тополю». Не важко помітити переваги саме такого підходу до викладу граматичних законів. Мовознавець ніби
проникає у схему мисленнєвих операцій, намагається надати очевидної життєвості, здавалося б, відірваним від реального існування ідеям, виконуючи поставлене на початку
завдання – освідомити із законами мови.
У розділі «Згода в реченні» В. Сімович, пояснюючи важливість цього поняття для
синтаксичної системи у комунікативному руслі, використовує образ будівлі: «Та коли
будівля має бути трівка та доладня, то треба, щоб складові частини тої будівлї підходили до себе. То так воно і в реченнї» [2 : 383]. Загальні синтаксичні категорії науковець
пояснює за допомогою образних асоціацій, ніби укладаючи цеглинку за цеглинкою розуміння граматичної системи мови у свідомість потенційного мовця. У такий же спосіб
професор пояснює і поняття ладу в реченні, тобто типового для української мови порядку членів речення: «Як у житті звичайно буває, що людина з більшим розумом виринає
наверх, а вже за нею стають до роботи ті, що їй помагають. З того тільки виходить
справжня робота, якщо кожний знає лад у роботї» [2 : 394]. Перенесення соціальних
взаємин між людьми на синтаксичні відношення між членами речення можна пояснити
також характером первинної цільової аудиторії «Граматики» – це німецькі полонені з
підросійської України. За словами В. Сімовича, книга також написана для всіх тих, що
«хоча трохи вчили ся, що скінчили хоч би й найнизчий тип народньої школи в Росії. Я
старав ся так доступно розкладати, щоб усї могли книжку зрозуміти» [2 : 4].
Пояснюючи згоду в реченні між підметом і присудком (мова йде про предикативний
зв’язок), яку граматист називає «згодою за думкою» – вже в назві наперед виступає комунікативний аспект, – мовознавець зазначає: «У нашій мові часто задля поважання,
задля чемности та ввічливости кладеть ся присудок у множинї, хоч підмет у однинї, н.
пр.: мама йдуть». І далі: «Під упливом московської, а то й німецької (на Буковинї) звич40

ки наша інтелїґенція теж перейняла спосіб на батьків «тикати». Розумієть ся треба
завертати назад до нашого рідного «викання» батькам!» [2 : 385]. Тут В. Сімович не
лише наголошує на відмінностях у синтаксичних формах мов, але й розкриває особливості народної психології родинних стосунків, пропагує високу культуру українського
мовленнєвого етикету, вкладаючи в основу одночасно як комунікативний, так і етнографічний механізми словесного оформлення граматичних явищ української мови.
Отже, своєрідність психологічного підходу до словесного оформлення мовних, зокрема синтаксичних явищ, В. Сімовича полягає у багатогранності механізмів, що лежать в його основі. Психологічна природа підходу до оформлення законів граматики
синтаксису простого речення ґрунтується на двох взаємопов’язаних механізмах: етнографічному та комунікативному. Кожному з цих підходів притаманні певні особливості,
що, на нашу думку, надають «Граматиці української мови» В. Сімовича непересічного
національного колориту та роблять підручник одним з найвдаліших підручників з граматики української мови з погляду активного засвоєння та усвідомлення інформації і, як
результат, формування високої мовленнєвої культури.
Етнографічний механізм психологічного підходу до словесного оформлення синтаксичних законів та понять В. Сімовича має такі характерні особливості: культивування
визначальних рис ментальності українського народу та розкриття особливостей народної психології, зосередження уваги на відмінностях граматичних законів української та
російської мов, пошук асоціацій між синтаксичними категоріями та реаліями об’єктивної
дійсності. Відповідно комунікативний механізм має такі особливості психологічної природи: врахування ступеня розумового сприйняття, проведення чітких паралелей між соціальними взаєминами та граматичними формами, пошук закономірного зв’язку із реаліями побуту та його вираження в образних асоціаціях. Визначальним для обох механізмів
є неоднозначне емоційне забарвлення викладу, що сприяє миттєвому усвідомленню граматичних законів крізь призму особистісного світогляду.
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Комунікативна ситуація освідчення в коханні в
англомовному матримоніальному дискурсі
У статті йдеться про комунікативну ситуацію освідчення в коханні в англомовному
матримоніальному дискурсі та її прагмалінгвістичні особливості.
Ключові слова: комунікативна ситуація, освідчення в коханні, матримоніальний
дискурс.
В статье речь идет о коммуникативной ситуации признания в любви в англоязычном матримониальном дискурсе и ее прагмалингвистических особенностях.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, признание в любви, матримониальный дискурс.
The article deals with the communicative situation of declaration of love in the English
matrimonial discourse and its pragmalinguistic peculiarities.
Key words: communicative situation, declaration of love, matrimonial discourse.
Формування нової лінгвістичної парадигми у другій половині ХХ ст. спричинило
появу ряду дисциплін, у центр уваги яких покладено дослідження мовної діяльності.
Серед цих дисциплін можна виділити і прагмалінгвістику, що вивчає мову як “знаряддя
соціальної дії і взаємодії ” [1: 3] у конкретних ситуаціях спілкування. Такий підхід дозволяє глибоко розкрити особливості вербальної комунікації з урахуванням різних чинників
процесу спілкування.
Сучасна лінгвістика орієнтована на аналіз загальних законів і специфіки перебігу
процесу комунікації залежно від різних умов спілкування, структури мовних кодів, вза© Баранова С.В., Проценко О.В., 2010
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ємодії вербальних і невербальних засобів передачі інформації, що дозволяє дослідити
функціонування мови на тлі діючих у мовленнєвому спілкуванні соціальних, етнічних і
психологічних факторів[2: 1].
Метою дослідження в даній статті є комплексний опис прагмалінгвістичних особливостей комунікативних ситуацій освідчення в коханні в англомовному матримоніальному дискурсі.
Кохання як складний та багатовимірний феномен психічного, емоційного життя людини має високий аксіологічний статус у багатьох гуманітарних та негуманітарних дисциплінах: філософії, релігієзнавстві, етиці, естетиці, літературній критиці, мистецтвознавстві, психології, антропології, соціології, політології та багатьох інших[3: 3].
Зацікавленість лінгвістів феноменом кохання можна пояснити тим, що етнічнокультурне відображення емоцій у мові, співвідношення універсального та етно-специфічного в уявленнях про почуття належать до популярних, але не повністю висвітлених
питань у лінгвістиці.
Кохання – почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі[4].
Згідно з прагмалінгвістичними уявленнями комунікативна ситуація представляє собою конкретну ситуацію спілкування, в яку входять наступні компоненти: адресат та
адресант, мотив, наміри, місце та час [5: 8]. В комунікації як соціально обумовленій
діяльності ситуація займає важливе місце – з нею пов'язана проблема ситуативного
варіювання комунікації.
Об'єктом дослідження виступає англомовний матримоніальний дискурс, а предметом
статті є прагмалінгвістичні особливості комунікативної ситуації освідчення в коханні.
Міжособистісне спілкування виступає необхідною умовою буття людей, без якої
неможливе повноцінне формування особистості. Цей вид спілкування припускає таку
взаємодію людей, за якої вони пізнають один одного, вступають у ті чи інші взаємини,
розкриваючи один перед одним свої емоційні світи, виявляючи істотні особистісні характеристики. Таке саморозкриття і проникнення у внутрішній світ партнера по комунікації
можливе тільки у площині інтимно-особистісного спілкування, до якого відноситься і
комунікація людей, які відчувають почуття любові. Любов до іншої людини виступає як
“найперша найгостріша потреба людини” [6: 317] і є тим дзеркалом, у якому проявляється
справжня сутність людини[2: 3-4].
Спілкування чоловіка та дружини відноситься до сімейного спілкування, яке
характеризується щирістю та довірливістю, а освідчення в коханні припускає вираження найпотаємніших почуттів й обов'язково маркується емоційною забарвленістю.
Під час комунікативного акту освідчення в коханні мовці використовують різноманітні
мовленнєві тактики.
В ситуаціях побутового спілкування, до якого відноситься і матримоніальний
дискурс, діють одні мовленнєві тактики, а в діловій сфері – зовсім інші. Мовленнєва
стратегія – це загальний план чи вектор мовленнєвої поведінки, що виражається у виборі
системи продуманих мовцем поетапних мовленнєвих дій; лінія мовленнєвої поведінки,
яка прийнята на основі розуміння комунікативної ситуації в цілому й направлена на
досягнення кінцевої комунікативної цілі (цілей) в процесі мовленнєвого спілкування.
Кожна мовленнєва стратегія характеризується певним набором мовленнєвих тактик.
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Мовленнєва тактика – це конкретний мовленнєвий хід в процесі виконання мовленнєвої
стратегії. Реалізація сукупності послідовності мовленнєвих тактик слугує забезпеченню
досягнення комунікативних цілей мовленнєвого спілкування[7: 6].
Особливістю комунікативної ситуації освідчення в коханні в матримоніальному
дискурсі є те, що комуніканти виконують даний комунікативний акт не вперше як прості
закохані, тому комунікативні тактики дещо інші. Освідчення в коханні поєднує два аспекти
: стереотипність мови мовців та надзвичайну експресивність і креативність, які не можуть
не відбиватися на лексико-синтаксичних особливостях даної комунікативної ситуації.
Лексична одиниця «love» в поєднанні з хезитативною конструкцією питального речення підсилюють вияв емоцій в комунікативній ситуації освідчення в коханні. Прикладом є розмова чоловіка та дружини, в якій чоловік запевняє свою другу половинку в
своїх почуттях.
«Do you believe I'll always love you?» he asked softly.
She bent her head down. And then answered, «I think so. «
He put his arm around her and said firmly, «You believe it. Take it as an article of faith. I
love you more than life. «( Erich Segal)
Для більшої переконливості мовець використовує імперативну конструкцію “Take
it” разом зі словом, що позначає емоції “ faith “. Учасник комунікативної ситуації використовує інтенцію з порівнянням гіперболізованого спрямування “I love you more than
life”. Вербальні компоненти підсилюються невербальними засобами комунікації He put
his arm around her. Паралінгвістичні засоби часто несуть набагато більше навантаження
в передачі психологічного змісту спілкування. Обличчя людини, її жести, міміка, загальний стиль експресивної поведінки, хода, звичні пози, просторова орієнтація стосовно
партнерів, а також поєднання цих факторів – усе це має певний соціально-перцептивний
зміст і несе інформацію про її внутрішні стани і характеристики[2: 8].
В ситуаціях освідчення в коханні комуніканти використовують прийоми вживання
емоційно-оціночної лексики. Прикладом виступає інтенція чоловіка по відношенню до
своєї дружини.
“You ought to know by now that you are the only woman in the world for
me.”(W.S.Maugham)
В даному комунікативному акті мовець не експлікує своє почуття за допомогою лексичної одиниці «love», натомість він використовує емоційно-оціночну лексику «the only
woman» у поєднанні з модальним дієсловом обов’язковості «ought» та конструкцію прийменник + особовий займенник «for me». Саме за допомогою цих прийомів відбувається
освідчення в коханні. Використання емоційно-оціночної лексики в комунікативній ситуації освідчення в коханні ускладнюється вживанням звертання. Особливість функціонування звертання полягає в тому, що воно насамперед указує не на обопільне, а на однобічне ставлення мовця до адресата. У цьому випадку переважають номінації емоційного
й оціночного ряду. Звертання у формі імені власного на тлі соматичного контакту часто
крім апелятивної функції є засобом вираження почуттів комуніканта, тобто виконують
функцію освідчення в коханні [2: 7].
“I love you, Alice,” he murmured, frowning and serious, drawing her more closely into his
tender arms. “You are beautiful…” ( A. Howard )
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В даному прикладі мовець використовує спочатку інтенцію зі звертанням й освідченням
«I love you, Alice» і лише потім фразу з емоційно-оціночною лексикою «You are beautiful».
Така почерговість в освідченні говорить про нагнітання засобів експресивності, відображення тієї виняткової важливості, яку відіграє в житті людини освідчення в коханні.
Звертання одного з членів подружжя до іншого з використанням його ситуативної
ролі «husband\wife» разом з особовим займенником «my» підсилює емоційність комунікативної ситуації освідчення в коханні.
“I love you, my husband,” she answered him simply. “I want you to love me.”... “Tom…
Tom, I love you with all my heart.” ( A. Howard )
Мовець в одному прикладі використовує два види повтору : двічі повторюється звертання у формі власного імені «Tom…Tom» та інтенція «I love you». Повтори в комунікативній ситуації освідчення в коханні використовуються для більшої експресивності та
образності. Однією з тактик в комунікативній ситуації освідчення в коханні є вживання
слів зі значенням граничної узагальненості, які представлені в поданому прикладі. «I
love you with all my heart».
В англомовному матримоніальному дискурсі комунікативна ситуація освідчення в
коханні характеризується поряд з використанням звертання у формі власного імені й
звертання до вищих божественних чи міфічних сил.
“I love you, Alice, God, how I love you.” ( A. Howard )
Лексична одиниця «��������������������������������������������������������������������
God», яку трактують як творець, що створив світ і керує ним та вчинками людей [8], є проявом найбільшого блаженства й, в той же час, інтимності. Комунікативна
ситуація освідчення в коханні підсилюється використанням повтору інтенції «I love you» та
займенника «how», який створює окличну конструкцію «Нow I love you».
Імпліцитність освідчення в коханні проявляється у правильному підборі лексичних
одиниць. Як приклад розглянемо комунікативний акт, в якому чоловік говорить дружині
про свої почуття, не вживаючи стереотипної конструкції «I love you».
“An’ I’ve missed you, sweetheart,” he told her, “I allus miss you. Every bloody minute I’m
away!” (J. Cox)
Звертання у формі ласкаво-пестливої лексики «sweetheart», слово зі значенням граничної узагальненості «allus», повтор дієслова, що має емоційне забарвлення «miss» –
все це слугує імпліцитному вираженню кохання одного з членів подружжя до іншого.
В даній комунікативній ситуації важливу роль також відіграє використання вульгаризму
«bloody». Інтенція «Every bloody minute I’m away!» має свою прагматику. Чоловік називає
кожну хвилину, яку він проводить поза домом, тобто не разом зі своєю дружиною, безцільною. Отже, саме за допомогою поєднання таких прийомів відбувається комунікативна ситуація освідчення в коханні.
Конструкція з негативними частками часто несуть в собі негативне забарвлення, але
в комунікативній ситуації освідчення в коханні трапляються такі комунікативні акти, в
яких саме за допомогою заперечення есплікується прояв почуттів.
“You have no idea how I love you, how happy you have made me; happy…” (A.Howard)
В даному прикладі негативна частка «no» вказує на глибину почуттів мовця. «You have
no idea how I love you». Лексема, що позначає емоції «happy», використовується як контекстуальний синонім лексичної одиниці «love» й тим самим слугує доказом вираження
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щирості почуттів. Комунікативна ситуація освідчення в коханні в матримоніальному
дискурсі інколи мають на меті не лише експлікувати почуття кохання комунікантів та
виразити емоції і переживання, що супроводжує мовленнєвий акт освідчення в коханні.
Прагматикою комунікативної ситуації освідчення в коханні може бути заспокоєння чи
утішання мовця, або й зовсім переривання мовленнєвого акту.
Прикладом є розмова чоловіка і дружини, в якій чоловік намагається за допомогою свого
освідчення в коханні дружині змінити тему розмови. Інтенція «I love you» супроводжується
паралінгвістичними засобами, а саме жестами «He bent his head down to kiss her forehead».
He bent his head down to kiss her forehead. “Yes. I love you,” he said. “Now, go to sleep.”
( K. O’riordan)
Отже, комунікативна ситуація освідчення в коханні належить до мовленнєвих ситуацій, що регулюють міжособистісні відносини. Почуття любові – це ледве не єдине
на даному етапі розвитку соціуму родове почуття людини. Найважливіша властивість
у досліджуваному почутті – це двоцентричність кохання, рівновага своїх і чужих інтересів, ставлення до коханої людини як до самого себе. Процес комунікації між чоловіком і
дружиною в досліджуваній комунікативній ситуації припускає щире, довірче спілкування, детерміновані ззовні (метою, умовами, ситуацією, стереотипами) і зсередини (індивідуальністю, настроєм, відношенням до партнера) [2: 9]. Вплив на партнера по комунікації на рівні вербального коду спілкування здійснюється за рахунок використання так
званих мовленнєвих тактик, до яких належать використання лексичної одиниці «love»,
емоційно-оціночних лексем, слів зі значенням граничної узагальненості, звертання, повторів, паралінгвістичних засобів.
Перспективою дослідження може стати вивчення комунікативної ситуації проявів
почуття любові в парентальному дискурсі.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК 811.161.1

Синица И.А.
(Киев, Украина)

ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Стаття присвячена аналізові тексту як носія культурологічної інформації. Матеріалом вивчення стали праці відомих українських культурних діячів ХІХ ст. Хоча мова
праць була російською, дослідники виявили себе як представники української етнічної
спільноти.
Ключові слова: лінгвокультурологія, текст, мова, свідомість.
Статья посвящена анализу текста как носителя культурологической информации.
Материалом для исследования послужили работы известных украинских культурных
деятелей ХΙХ в. Хотя язык произведений был русским, исследователи проявили себя как
представители украинского этнического сообщества.
Ключевые слова: лингвокультурология, текст, язык, сознание.
The article is devoted to the analysis of text as the source of author’s ethnic self-consciousness in scientific-humanity. The material of investigation is scientific texts of famous Ukrainian
historians of the 19th century. The language of their texts was Russian, but the authors manifested themselves as the representatives of Ukrainian ethnic community.
Key words: linguoculturology, text, language, consciousness.
Язык как первоэлемент любого художественного или научного произведения определяет его национальную принадлежность. Язык выступает основным критерием отнесения произведения к той или иной национальной культуре. Поэтому утверждают, что
русские повести Т.Г. Шевченко, обогатившие и духовную культуру украинского народа,
являются достоянием прежде всего русской культуры [1: 316]. Н.В. Гоголя характеризуют прежде всего как писателя русского, творчество которого невозможно исключить из
украинского культурного контекста, поскольку именно он вслед за И.П. Котляревским
показал миру украинского крестьянина с его бытом, верованиями, обычаями и фольклором. «Разом з тим участь М. Гоголя в українському культурному житті була скоріше
деструктивною, оскільки він одібрав в України її мову, інкрустувавши її словами мову
російську» [2: 153]. Инициаторы создания «Русской энциклопедии», отвечая на вопрос,
кого отнести к русской культуре, констатируют, что ее достойными представителями являются евреи О. Мандельштам, И. Левитан, киргиз Ч. Айтматов, а также русские по
крови, но работавшие за рубежом В. Набоков, А. Солженицын и др. [3: 95].
Но существует и иное мнение, связанное с проблемой билингвизма, широко распространенного среди писателей. Известны французские произведения А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, русские стихи Рильке, Ю. Балтрушайтиса, немецкие А.К. Толстого,
М. Цветаевой. На территории бывшего СССР на родном и русском языках писали Ч. Айт© Синица И.А., 2010
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матов, В. Быков, И. Друце, Ю. Шесталов, П. Загребельный и др., на русском – Ф. Искандер, Ю. Рытхэу, О. Сулейменов. На вопрос, к какой культуре отнести их творчество, однозначно ответил Ч. Айтматов: национальный писатель, пишущий по-русски, остается
писателем национальным. В одном из многочисленных интервью популярный писатель
утверждал: «Думаю, когда опубликовал по-русски свою повесть «Прощай, Гюльсары»,
ни у кого не оставалось сомнения, что это произведение киргизской прозы. Ведь существует не только стихия национального языка, но и национального мышления» [4: 3].
В связи со сказанным считаем необходимым разграничивать, с одной стороны, проблему принадлежности произведения той или иной культуре и, с другой, проблему национальной принадлежности, особенностей национального менталитета автора произведения. Если в первом случае наблюдаем преобладание языкового принципа в решении
проблемы, то во втором – нет однозначного ответа. Ее рассмотрение требует учитывать
как лингвистические, так и экстралингвистические факты, связанные с личностью автора и отраженные в художественных, научных и других текстах.
Список имен писателей, ученых, общественных деятелей – выходцев из Украины, –
внесших значительный вклад в развитие нивы русской культуры, достаточно велик. К их
числу заслуженно принадлежат имена М.А. Максимовича, Н.И. Костомарова, А.А. Потебни, П.И. Житецкого, М.П. Драгоманова. Деятельность этих ученых, писателей, публицистов
заслуживает признания уже потому, что привлекла внимание к Украине, ее самобытности,
что в условиях проводимой в исследуемый период политики русификации воспринималась как протест против царского самодержавия, идеологическая основа которого состояла
в незыблемости триады: самодержавия, казенного православия, ложно понимаемой народности. Централизация власти, проявлявшаяся на всех уровнях государственной деятельности, в том числе в области образования и науки, требовала бесприкословного выполнения
указов и в отношении языковой политики. И хотя тексты своих работ авторы писали на
русском языке, их содержание не соответствовало общепринятой государственной политике, общепринятым научным догмам о диалектном происхождении украинского языка, о
несамостоятельности народа, носителя данного языка.
В каждый период развития государства его поликультурность проявляется по-разному.
Сама же поликультурность неизбежна, поскольку условность территориальных границ позволяет свободно перемещаться представителям разных национальностей, что и наблюдалось в разные исторические периоды развития человеческой цивилизации в целом и украинской нации в частности, несмотря на проводимую государственную языковую политику.
Нередко дефицит историко-культурной информации и мифологизированные знания
порождают деформированное сознание, неправильную оценку исторической действительности. Особенно, если этому способствует искаженное культурное пространство,
возникающее в результате чьих-то политических амбиций. Достичь адекватного понимания конкретной исторической ситуации может помочь анализ, сопоставление и оценка
фактов исторической действительности, зафиксированных авторами-исследователями в
текстах, в том числе и научных научных.
Изучение научного стиля конкретно-исторически, в процессе его развития, представляется обоснованным, так как формирование его происходит в связи с развитием научного мышления, с историей самой науки, с дифференциацией наук, с историей развития
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национальных языков. Изучение науки как феномена культуры предполагает многовекторное исследование данной проблемы.
Изучение истории русского литературного языка XIX века в Украине невозможно без
учета влияния на его развитие языка передовой украинской интеллигенции того времени.
В.В. Виноградов указывал: «Едва ли можно из истории литературного языка исключить
своеобразие социально-исторических и культурно-общественных условий развития тех
или иных народов» [5: 289]. Ученый был уверен в том, что с «кругом задач и вопросов в области стилистического изучения «речевой жизни» общества, разных форм общественноречевой деятельности народа неизбежно сочетается и проблема речевой структуры
национально-типических характеров, вырисовывающихся или рельефно обозначающихся
в той или иной социальной среде» [6: 25]. Есть все основания говорить о том, что многие
писатели и ученые Украины оставили значительный след как в украинской, так и в русской
культурах и, таким образом, прямо или косвенно способствовали становлению русского
литературного языка во всем разнообразии и богатстве его стилей.
В научных произведениях М.А. Максимовича, Н.И. Костомарова, А.А Потебни, П.И.
Житецкого, М.П. Драгоманова, великих представителей украинской и русской культур XIX в., много сделавших для их развития, отражается не только языковая, но и общекультурная ситуация в России и Украине того времени, связанная с определенным
концептуальным подходом к проблеме истории Украины, самобытности украинского
языка и культуры в целом и поэтому характеризующая определенным образом русскоукраинские культурные отношения названного периода.
Как уже отмечалось, исследования названных ученых написаны преимущественно по-русски. Факт использования русского языка нередко трактовался как свидетельство денационализации автора и оценивался как измена своей национальности. В связи
с этим, на наш взгляд, убедительно звучат мысли, высказанные М.П. Драгомановым:
«Щодо того, що Костомаров написав томи по-московському, то як його за те покарати
українцеві, коли все-таки Костомаров писав переважно про Україну, а до того, виходячи
з українства, перевернув зовсім історію і північної Русі – Московщини, і виробив в усій
Росії наукову підставу для думок федеральних», и дальше: «Ні один серйозний націоналіст український не може відректи Костомарову заслуг для українства» [7: 453,454].
И хотя позиция Н.И. Костомарова в течение жизни не была последовательной, за что
его неоднократно упрекали как при жизни, так и после смерти, многотомное научное
и художественное наследие является лучшим доказательством его научных и гражданских убеждений. Поэтому относительно творчества изучаемых авторов мы считаем
возможным говорить лишь о внешнем российском влиянии, отразившемся в принятии
русского языка, российской государственности и т. д.
В рассматриваемый исторический период русский язык характеризуется невиданным
в других языках процессом расширения границ литературного языка, расширением сфер
его использования, проникновением народно-разговорных элементов и заимствований
из славянских и других языков и другими процессами. И хотя, по наблюдениям В.В.
Виноградова, уже в н.ХУІІІ века в русском языке встречаются такие украинизмы, как
шукати, зрадлива, именно ХІХ в. становится периодом особого влияния украинской
темы и культуры на русскую культуру в целом. Говоря об активизации влияния украин50

ского культурного сегмента, прежде всего имеют в виду появление украинской темы и
украинских произведений на страницах русских изданий, например, поэмы «Полтава»
А.С. Пушкина, поэм «Войнаровский» и «Наливайко» К.Ф. Рылеева. Но прежде всего
украинское влияние в русской литературе обозначилось явлением таких личностей, как
Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголь, а в русской науке – именами М.А. Максимовича, Н.И. Костомарова, А.А. Потебни и др.
Поэтому научное творчество изучаемых авторов, принадлежа русской языковой культуре ХІХ века и соответственно оказывая влияние на ее развитие, тематически и идейно
связано с Украиной. Заслуга их и в том, что они поддержали украинскую тему, звучавшую
уже со страниц художественной литературы, и пытались научно доказать обоснованность
требований украинского народа на право иметь собственную историю, язык, культуру,
самобытность и оригинальность которых утверждается в текстах научных исследований.
В связи с бикультуральной принадлежностью авторов к украинской и русской
национальным культурам возникает вопрос о нетрадиционном понимании межкультурной коммуникации. В лингвокультурологии этим терминологическим словосочетанием принято обозначать «общение языковых личностей, принадлежащих различным
лингвокультурным сообществам» [9: 10; см. также: 10: 79; 11], поэтому межкультурная
коммуникация представляет собой взаимодействие «говорящих сознаний». Ю.М. Лотман
говорит о билингвальном механизме, действующем на границе двух семиотических миров, когда культура в определенные моменты развития выдвигает реалии, направленные
на взаимодействие [12]. Признание билингвального механизма как основы межкультурной коммуникации позволяет рассматривать взаимодействие национальной культуры и
культуры внешней, выраженной в принятии того или иного языка, как одну из форм
культурного диалога в творческом сознании русскоязычного ученого, писателя. Именно
так, на наш взгляд, воспринимали русскую культуру в ХІХ в. Т.Г. Шевченко, Н.В. Гоголь, Леся Украинка, Г.Ф. Квитка-Основьяненко и многие другие украинские писатели, ученые, публицисты. Такой тип билингвизма А.С. Герд выделяет в особую группу и
называет его «научным и художественным двуязычием» [13: 36].
Так, по наблюдениям У.М. Бахтикиреевой, взаимодействие двух языковых культур в одном творческом сознании неизбежно приводит к созданию нового целого – текста, «отличающегося как от текста русского писателя, так и текста национального писателя. От русского – тем, что имеет качества-стимуляторы, сохраненные им при копировании своего
национального образа» [14: 235]. Закономерно возникает вопрос: проявляются ли подобные
стимуляторы в научных текстах, созданных учеными-билингвами, -бикультуралами.
Характеризуя литературную речь 30 – 50-х годов ХІХ в., В.В. Виноградов указывает
на актуальность вопроса о научно-популярном стиле и замечает: «Симптоматично, что
Гоголь, откликнувшись на этот вопрос, намечает общие контуры языка русской науки,
который, по мысли Гоголя, должен строиться независимо от языка «немецкой философии». Отличительными чертами русского научного языка Гоголь признает реализм
и лаконизм. Ему должна быть присуща способность не описывать, но отражать, как в
зеркале, предмет. «Своим живым духом» он станет доступен всем: «и простолюдину
и не простолюдину»» [15: 58]. Очевидно, говоря о «живом духе», ученый имел в виду
«дух народа», о котором писал В. фон Гумбольдт: «…язык есть вечно изменяющееся
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историческое явление, взаимосвязанное с “духом народа”, который следует понимать
как “национальное сознание”» [16: 431].
Проявлениями такого «живого духа» в научном тексте можно считать любую актуализацию национально-культурного потенциала, реализованную с помощью лингвистических средств. А поскольку общественное состояние мысли в конкретном научном тексте опосредовано воплощается в различных особенностях функционирования языковых
единиц, последние и следует рассматривать составной частью культурологического
проявления действительности в ткани научного повествования. В связи с чем нас интересуют способы выражения национальной специфики в русских научно-гуманитарных
текстах, созданных учеными-билингвами, специфики, одним из проявлений которой является использование культурем, заимствованных лексем, идиоматических выражений
как речевых стереотипов, отражающих национально-языковую картину мира. При этом в
качестве аксиомы рассматриваем утверждение о том, что национальное языковое оформление научной картины мира не затрагивает ее содержательную сторону, а лишь адаптирует универсальные знания к нуждам конкретного языкового сообщества [17: 13].
А.А. Потебня, обратившись к анализу гумбольдтовской антиномии неделимого и народа, отмечал: «На народ тоже можно смотреть как на человеческое неделимое, следующее особому пути развития и требующее дополнения со стороны высшей духовной
единицы, человечества» [18: 66]. Диалектическое отношение между философскими категориями индивидуального и общего в языке, характерное для лингвистической концепции А.А. Потебни в целом, может быть дополнено соотносимыми парами антиномий
человеческое – божественное, национальное – общечеловеческое, индивидуализированное – апеллятивное, поэтическое (образное) – прозаическое (концептуальное, научное).
Есть все основания рассматривать диалектическое соотношение национального и общечеловеческого и на лингвокультурологическом уровне, отраженном в тексте научного
исследования. Чем более значимым для истории, культуры, цивилизации в целом является произведение искусства или научное исследование, тем больше его национальная специфика «розчиняється в етнічній амодальності загальнолюдського надбання» [19: 76].
Человек как объект, находящийся в центре гуманитарных исследований, к какому бы
разделу науки они ни принадлежали, предопределяет разнообразный комплекс методов,
приемов их антропологической ориентации и изучения. То есть антропологизация, характерная для современных научных исследований, является естественным первоначальным
дифференциальным признаком наук гуманитарного направления. Поэтому научногуманитарные тексты позволяют не только применять антропологические подходы к их
анализу, но и демонстрируют индивидуально-авторское представление того или иного аспекта, связанного с проблемой «человека», отображенного в его исследовании, позволяют
интерпретировать автора научного исследования как языковую личность.
Применение антропологических принципов изучения научно-гуманитарных текстов
позволяет, таким образом, с одной стороны, анализ выражения в тексте субъективноавторского компонента, выраженного в данном случае включением культурем,
заимствованных лексем, актуализирующих инокультурное пространство и отражающих индивидуальные особенности культурологического освоения действительности, с другой стороны, изучение интерпретации общечеловеческих культурных фактов
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в индивидуально-авторской научной картине мира. Названные уровни реализации
субъективного (антропологического) компонента в научно-гуманитарных текстах, о
которых более подробно шла речь в главе о диалогических отношениях, позволяют нам
различать и субъективно-текстовые уровни культурологического пространства текста научного исследования, которые отражают различные стороны индивидуально-авторского
или коллективного национальноспецифического видения мира, выделяются в зависимости от средств их представления в тексте и актуализируют разные составляющие части (вневременные и временные) модели мира языковой личности ученого ХІХ века.
Возможность разграничения уровней культурологического пространства текста подтверждают и наблюдения Ю.Н. Караулова над структурой языковой личности, которая,
в соответствии с концепцией ученого, имеет «вневременные и временные, изменчивые,
развивающиеся образования». Временные образования допускают градуирование по
степени общности для членов социального сообщества на каждом уровне языковой личности и определяются конкретными ролями (психологическими, физиологическими,
социальными, латентными и явными), которые она исполняет.
К вневременным образованиям относятся а) общенациональный (общерусский)
языковой тип и устойчивая часть вербально-семантических ассоциаций для семантического уровня организации языковой личности, б) базовая инвариантная часть языковой
картины мира на лингво-когнитивном уровне, в) устойчивые коммуникативные потребности, черты, готовности на мотивационном уровне организации языковой личности.
Вневременная часть в структуре языковой личности является продуктом длительного
исторического развития и выступает таковой только в пределах самой личности, почему является относительной. Вспомним, что именно вневременные и инвариантные
составляющие позволили выделить и определить лингвокультурную личность [20:
36]. Относительность вневременных, инвариантных феноменов ученый объясняет их
статистической природой, фиксирующей и допускающей определенные колебания на
а) вербально-семантическом (например, вариантность в фонологическом оформлении,
в грамматике), б) лингво-когнитивном (колебания в базовой части картины мира, например, из-за сохранения частью населения религиозных верований), в) мотивационном
(варианты коммуникативных потребностей и черт, объясняющие, например, многословность южан и молчаливость жителей севера) уровнях организации языковой личности.
«Таким образом, то, что мы называем вневременной и инвариантной частью в структуре
языковой личности, носит отчетливую печать национального колорита», и «все претендующие на научность рассуждения о национальном характере могут опираться только
на историю. Историческое же в структуре языковой личности совпадает с инвариантной
ее частью, и тем самым мы ставим знак равенства между понятиями «историческое»,
«инвариантное» и «национальное» по отношению к языковой личности» [21: 39-40].
Проанализированный материал текстов гуманитарных исследований ученых ХІХ в.
позволил нам разграничить 1) субъективно-авторский уровень культурологического пространства научного текста, реализуемый с помощью лексико-семантических, идиоматических средств языка, избранных и включенных в текст по воле автора, репрезентирующих
особенности его (автора) национального сознания, представляющий авторский вариант
общепринятых языковых фактов, и 2) субъективно-коллективный, или общекультурный,
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уровень, реализуемый отображенными в тексте экспликаторами этнического сознания,
позволяющими выявить те или иные отношения, традиции, привычки, верования и т.
п., выразителем которых выступает автор текста как один из носителей этнокультурных
традиций. Оба уровня мы характеризуем как субъективно-текстовые: субъективные –
потому что актуализируют этнокультурный компонент субъекта познания, языковой
личности, как индивидуально (вариативно) или коллективно (инвариантно) усвоенный
фрагмент этносознания; текстовые – потому что оба актуализированы на текстовом
уровне функционирования языка, где проявляют свое коммуникативное свойство [см.
подробнее: 22: 239-309].
Изучая проблему взаимоотношений языка и культуры, Л.Н. Синельникова говорит о
двух подходах ее рассмотрения. Первый подход определяется как конкретно-исторический,
поскольку соотнесен с определенным временем, государственной идеологией и политикой, второй – намечает путь к высшему единству, основывается на человеческом сознании,
самосознании, сверхвременности душевного бытия, то есть понятиях, в той или иной степени сопротивляющихся императивным предписаниям извне [23: 40].
Выделяемый нами субъективно-авторский уровень культурологического пространства текста отражает конкретно-историческую ситуацию, актуализированную создателем
текста и эксплицированную с помощью лексико-семантических средств, передающих
историко-культурные реалии определенного периода. Поэтому субъективно-авторский
уровень репрезентирует первый подход анализа взаимоотношений языка и культуры и
реализуется с помощью временных вариативных феноменов.
Общекультурный, субъективно-коллективный, уровень культурологического пространства отображает в тексте этнокультурные ценности, традиции, отношения как характерные
особенности, которые не имеют временных ограничений, представляют их как данность.
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ФОНАЦИЯ КАК ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
В статье рассматривается фонация как паралингвистическое средство, а также
исследуется использование ее в художественном тексте.
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Ключевые слова: фонация, невербальная коммуникация, тембр звука, звуки голоса,
громкость голоса, произношение, интонация.
The article deals with the phonation as paralinguistic device, and its usage is determined
in the context.
Key words: phonation, nonverbal communication, tone quality, sound voice, sound volume,
pronunciation, intonation.
Речевая деятельность – один из сложнейших видов деятельности человека, включающий в себя целый ряд процессов, природа которых стала понятной сравнительно
недавно в результате проведения комплексных научных изысканий. Известно, что только
комплексный фронтальный подход к изучаемому объекту с учетом всех его связей может
продвинуть вперед наши знания и представления об этом объекте [1: 44].
Следует отметить, что исследования, относящиеся к такому объекту, как речь, проводятся уже давно в рамках различных дисциплин: психологии, физиологии, логопедии,
фонетики, техники связи и т.д. Однако в настоящее время подход к изучению акта коммуникации видоизменяется: из узкого лингвистически сориентированного он трансформируется в глобальный, включающий коммуникативный, когнитивный, нейролингвистический, социолингвистический и культурологический аспекты [1: 45].
В нашей работе мы более подробно рассмотрим речь как паралингвистическое средство – фонацию. Итак, к фонациям относятся тембр речи, ее темп, громкость, типы заполнителей паузы («э-э», «м-м» и др.), мелодики, а также особенности произношения
звуков речи (диалектные, социальные и идиолектные) [2: 367].
Фонация как явление в целом физическое, связанное со всеми свойствами голосового аппарата человека, выявляет, поэтому, те признаки, которые свойственны, прежде
всего, говорящему субъекту как физическому индивидууму. Сила голоса характеризует
речь человека, поскольку она всегда проявляется или может проявиться в языковой коммуникации [3: 35].
С точки зрения невербальной коммуникации интересно не то, что произносится, а
как это делается.[4: 20].
Особенности речи позволяют судить о многих индивидуальных свойствах говорящего. Громкость речи, ее интонация, темп и ритм, особенности употребления некоторых
слов – все это о многом может сказать наблюдателю, знакомому с несложными психологическими закономерностями. Голос и манера говорить несут в себе подлинную, почти
не маскированную информацию о его душевном складе [5: 146].
Фонационные средства наиболее тесно связаны с вербальными средствами – фактически они “озвучивают” слова в речевом контексте, придают высказываниям коммуникативную завершенность и выразительность, и в этом сложность выявления их собственных функций [6].
Фонация человека двухслойна – она объединяет индивидуально-физические качества
артикулируемой речи во всех ее вариантах и собственно языковые – фонематические
свойства речепроизводства. По своей биологической природе эти качества не раздельны,
но по функции различны [3: 34]. Поэтому цель нашей статьи – выявить способы употребления фонационных средств.
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Объект исследования – репрезентация фонационных средств в художественном
тексте. Предмет – языковое оформление фонации. Материалом для анализа послужили текстовые фрагменты из произведений А. П.Чехова.
Прежде всего, фонационные средства выполняют эмоциональную функцию. Особенности голоса, интонации во взаимодействии с мимикой и жестами являются выражениями человеческих эмоций [3: 41].
Звуки голоса могут быть эмоциональны, как и жесты. Эта эмоциональность бывает
спонтанной, но может использоваться говорящим вполне сознательно [7: 31]. Человек
передает своим голосом гнев, печаль, отвращение и другие эмоции, делая это с явным
расчетом на восприятие:
Благородный отец злобно таращит глаза на газетчика, делает негодующий жест и
говорит тоном презирающего трагика: – Как хочешь, а я еще выпью! [5 (8: 187)].
Сильные и внезапные колебания голоса свидетельствуют об общей повышенной
эмоциональности либо о том волнении, которое говорящий испытывает в данный момент [5: 147].
Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше
убедительности, чем в словах [5 (8: 35)].
Голосовые характеристики не только индивидуальны или социальны, но и национальны:
– Холодно, – сказал Буазо, ставя на стол лампу. – Я только вчера приехал из Париж.
Везде карьошо, тепло, а тут в Расея холод и эти кумыри… крамори…les cousis. Проклятый кузаются [5 (8: 264)].
Важная характеристика речи – ее отчетливость. Ясное и четкое произнесение слов –
показатель внутренней дисциплины, стремления ясно представить свою позицию:
Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово: – Все к одному клонится… Добра не жди [5 (8: 343)].
Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:
– Ваше высокородие, господин мировой судья! [9: 63].
И наоборот, нечеткое произношение – всякого рода бурчание, бормотание и т.п. – это
часто проявление неуважительного отношения к собеседнику: говорящий даже не заботится о том, чтобы другим было легко его расслышать [5: 147].
Перс обернулся и пробормотал что-то на очень плохом языке, прозвучавшем как
стук деревяшки о доску [5 (8: 424)].
Люди предпочитают негромко произносить такие вещи, которые не хотели бы оглашать во всеуслышание. Не исключено, что человек, предпочитающий говорить тихо, испытывает смутное ощущение неловкости и вины [5: 146].
– Экая история, господи помилуй! – бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд [5 (8: 359)].
Громкость голоса – общий показатель жизненной энергии и уверенности в себе. Обычно громко говорят люди, которые не сомневаются в том, что окружающие обязательно
услышат их слова и примут их к сведению. Довольно громкий голос отличает людей, которые привыкли отдавать распоряжения, считают себя вправе отчитывать виноватых и не
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сомневаются в справедливости своей позиции. Громким голосом стараются перекрыть
возражения оппонента, прервать на полуслове стремление противоречить и не подчиняться [7: 146].
– Что? Что ты говоришь? – крикнул во все горло Мингуев [5 (8: 271)].
– А, боже мой! – крикнул Цветков. – Вы лжете, вы отлично понимаете! крикнул он
еще громче и зашагал по гостиной, сердито размахивая тростью [5 (8: 334)].
Громкий голос может выступать и маскировочным средством для сокрытия слабого
духа. В сильной громкости иногда проявляется недостаточная самокритичность, неумение владеть своими чувствами [5: 146].
Он робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса баб, задержал рыдание и
сказал громко: – Прощайте, молодой человек! Атанде! [5 (8: 5)].
– Ну, ты скажи мне, для чего я живу? – кричит он, подскакивая к приятелю и хватая его за руку [5 (8: 247)].
Звуковые особенности языка – это, прежде всего, выразительные мелодические характеристики с большими по допустимости модуляциями (вплоть до октавы). Наибольшее движение мелодики в русской фразе осуществляется в ударном слоге, то есть она не
распределяется равномерно по нескольким слогам [5: 29]. Резкое нисходящее движение
тона на слоге-носителе фразового ударения характеризует состояние ярости [1: 22].
– Обманула! – крикнул он, сильно напирая на слог ну [5 (8: 40)].
В свою очередь низкий тон голоса символизирует силу и достоинство [5: 148]. Он ассоциируется с самодостаточностью, уверенностью в себе, интеллектом. Человека с таким голосом окружающие воспринимают как знающего, а значит, более авторитетного [10: 98].
Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом,
стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: – Хараша халодная вода, кагда хочица пить и проч. [9: 30].
Голос понижается, чтобы выделить окончание утвердительного предложения и повышается при вопросе:
– С кого бы нам начать? – обращается торговый депутат к врачу тоном палача,
выбирающего жертву [9: 43].
Иногда сознательно изменяется интонация, чтобы противопоставить вокальную
информацию вербальному содержанию сообщения, – например, произносится что-то
с сарказмом. В саркастическом высказывании вокальная информация «вытесняет» вербальную [4: 409].
– Нагляделся я на ваши театры. Хороши, нечего сказать, – ворчит
благородный отец, сардонически улыбаясь [5 (8: 184)].
Для обозначения всех голосовых характеристик, сопровождающих речь, и помогающих передать ее значение, используется термин просодия [4: 408].
Проанализировав примеры, можно охарактеризовать просодические невербальные
компоненты с точки зрения языка следующим образом:
1. Использование констатирующих глаголов говорения с немаркированной
интенсивностью: говорить, сказать, отвечать, диктовать, обращаться;
2. Квалитативных глаголов с экспрессивной коннотацией: крикнуть, ворчать,
бормотать;
3. Звукоподражательного глагола: дрожать;
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4. Ключевых лексических единиц: бас, голос, тон;
5. Употребление наряду с глаголами слов, выражающих обстоятельства образа
действия: с расстановкой, во все горло, разжевывая каждое слово; наречием:
сардонически, громко; прилагательным: хриплый, придушенный, виноватый, густой,
пронзительный. Все это указывает на силу звука, качество звучания речи и эмоции;
6. Наблюдается стилистический прием «сравнение» с целью усиления экспрессивности просодических жестов: «говорит тоном презирающего трагика»,
«отчеканивая каждого слова, точно командуя», «пробормотал что-то на очень
плохом языке, прозвучавшем как стук деревяшки о доску», «обращается тоном
палача, выбирающего жертву».
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ТИПОЛОГІЯ ПОРІВНЯНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
Стаття присвячена розгляду класифікаційних ознак, взятих за основу різних типологій порівняння у сучасній лінгвістиці. У дослідженні на засадах антропоцентричного
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підходу до аналізу мови запропоновано концептологічну типологію порівняння, виявлено
характерні особливості та своєрідність різних класифікацій.
Ключові слова: порівняння, компоненти, класифікація, типологія, предмет порівняння, функції порівняння.
Статья посвящена рассмотрению классификационных признаков, положенных в
основу различных типологий сравнения в современной лингвистике. В работе на антропоцентрических позициях анализа языка предложена концептологическая типология
сравнения, выявлены характерные особенности и специфика различных классификаций.
Ключевые слова: сравнения, компоненты, классификация, типология, предмет сравнения, функции сравнения.
The article is devoted to different classifications of comparisons in modern Ukrainian language. According to the anthropocentric tendency of language research the conceptological
classification is offered.
Key words: comparison, components, classification, subject of comparison, functions of
comparison.
Еволюція сучасних лінгвістичних досліджень характерна зміною вектора аналізу від
системно-структурного до функціонально-комунікативного. На перший план виходять
комунікативні аспекти мовлення, його прагматичні можливості, що зумовлює особливу
увагу до варіативної можливості функціонування різних мовних засобів у тексті, їх реального використання. Це й визначає актуальність дослідження компаративеми як елемента
структури мовлення, що відображає одну з найважливіших категорій суспільного буття.
Різні погляди на порівняння як лінгвістичну категорію зумовлюють наявність численних класифікацій цієї мовної структури. В основу більшості з них покладено граматичні ознаки: спосіб морфологічного вираження, синтаксичну функцію. За наявністю у
складі компаративних конструкцій показника порівняння (сполучника), їх поділяють на
сполучникові та безсполучникові. Сполучникові й безсполучникові порівняння, у свою
чергу, класифікують за способом морфологічного вираження (субстантивні, ад’єктивні,
адвербіальні, порівняння, виражені орудним відмінком іменника тощо) і за синтаксичною функцією, яку виконують у складі речення (порівняння-підмети, порівнянняприсудки, порівняння-обставини тощо). Детальна класифікація порівнянь за граматичними ознаками представлена у дослідженнях М.Черемісіної, Н.Широкової, В.Огольцева,
І.Кучеренка, Н.Шаповалової, В.Мараховської, Л.Прокопчук, М.Заоборної, С.Рошко.
За характером семантичних відношень між предметом і образом порівняння поділяють на логічні та образні (І.Іскандерова, В.Огольцев, І.Шенько, М.Черемісіна,
Н.Широкова, М.Шапіро, О.Барменкова, Л.Прокопчук). У логічних порівняннях зіставляють однорідні предмети, явища чи процеси: Їй подобалось навчатись так само, як
і йому. Логічні порівняння не дають метафоричної характеристики явища; їхня мета –
сприяти найповнішому розкриттю думки. Ці порівняння несумісні з умовністю, вони
лише констатують факт.
В.Образцова класифікує логічні порівняння за морфологічним способом вираження
об’єкта порівняння: займенникові, прислівникові; порівняння, у складі яких використано
власні імена [8: 195]. Характерними ознаками таких порівнянь В.Образцова вважає не60

можливість використання у їх складі сполучників модального значення (немов, ніби) та
відсутність синтаксичної відповідності з орудним відмінком порівняння.
Порівняльні конструкції зі сполучником ніж зіставляють явища за кількістю притаманної їм ознаки. Такі конструкції Н.Широкова [16] відносить до порівняльнопротиставних. У них суб’єкт і об’єкт у процесі зіставлення зближуються, але результат
порівняння веде до їх протиставлення, бо ознака представлена нерівномірно; одне явище
протиставлене більшою мірою, ніж інше: Ця лекція цікавіша, ніж попередня. Міру ознаки виражають переважно прикметники вищого ступеня.
В образних (художніх) порівняннях образ конструкції дозволяє пізнати приховані,
неочевидні властивості пізнаваного предмета. „За наявності образного порівняння ім’я,
яке вводиться порівняльним сполучником, містить у собі риси образної характеристики
пояснюваного слова, риси свого роду прикладки-метафори, в силу цього воно особливо тісно вростає у склад речення, виступаючи як його член, що виконує пояснювальну
функцію”, − зазначає Н.Широкова [16: 24]. Подібну думку вислювлює В.Огольцев, зауважуючи, що функція образного порівняння полягає не у вираженні поняття, а у вираженні уявлення, основою якого є ознака предмета, яка дана нам у відчутті. Саме уявлення, виражене порівнянням-уподібненням, і складає „образ”, що виправдовує визначення
цього типу порівняння як „образного”, „художнього” [10].
Образним порівнянням притаманна експресивність, зумовлена гіперболізацією ознаки суб’єкта порівняння внаслідок його уподібнення об’єктивно вищій мірі ознаки об’єкта
порівняння. Аналіз художнього порівняння та його логічного еквівалента виявляє якісну різницю їхнього інформаційного змісту. Художнє порівняння є носієм так названої
„стилістичної інформації”, зміст якої у порівнянні складають такі якості мовлення, як
емоційність, образність, виразна інтенсифікація ознаки.
На думку А.Пархоменко, у художньому порівнянні компоненти взаємозумовлені і
представляють єдиний семантичний комплекс[11: 64]. У логічному порівнянні компоненти пов’язані односпрямованими відношеннями і створюють розімкнену структуру.
Образні та логічні порівняння розрізняють і за прагматичною настановою. В образних
порівняннях у рематичному фокусі перебувають відмінності між „темою” і „образом”
за ступенем володіння якістю чи за способом здійснення дії. Це зумовлює збагачення
суб’єкта порівняння конотативними семами. У предметно-логічному порівнянні рематичний сам факт володіння певною якістю (однієї і тієї ж міри якості) чи здійснення
певної дії як „темою”, так і „образом” [11: 65].
Образні (художні) порівняння можуть бути розділені на підтипи. Так, Ю.Левін [5]
класифікує їх на акцентувальні та описові. У акцентувальних порівняннях семна структура суб’єкта і об’єкта містить одну і ту ж сему, що є основою порівняння (сльози ллються зливою); в описових порівняннях основу називає ознака, що є невід'ємним компонентом об’єкта; для семної структури суб’єкта порівняння вона факультативна: стрічка
яскраво-червона як кров.
У роботах зарубіжних дослідників переважає інша термінологія. Ж.Дюбуа [9] називає логічні порівняння „істинними”, „справжніми”. А оскільки риторичні фігури, на
його думку, завжди помилкові, то логічні порівняння не слід відносити до сфери риторики. Вираз „вона гарна, як її сестра” сприймають тільки як правильно побудований вислів.
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Стосовно образних порівнянь Ж. Дюбуа використовує термін „риторичні” і визначає їх
основною функцією вплив на референта повідомлення.
Дж.Міллер поділяє порівняння на буквальні, порівняння-уподібнення і порівнянняаналогії. У буквальних порівняннях основа очевидна (вона схожа на свою матір), в
порівняннях-уподібненнях основу порівняння можна інтерпретувати по-різному. Речення Дружина Джона схожа на його парасольку можна зрозуміти і як твердження, що
вона дуже худа, і як те, що вона захищає його, або в якомусь іншому значенні [6: 238].
Порівняння-аналогії побудовані як арифметичні пропорції і включають чотири члени:
Підошва відноситься до ноги, як долоня до руки. Основу порівняння в таких конструкціях не вказано.
За походженням, традиційним є поділ порівнянь на мовленнєві і мовні. Мовленнєві, або індивідуально-авторські, порівняння не стали фактом загальнонародної мови, і
зумовлюють особливості мовлення окремого письменника. Необхідною умовою оригінальності є віднесеність предмета і образу до різних лексико-семантичних груп, і чим
сильніше відчуватиметься нарізність між предметом і образом, тим яскравішими, ефективнішими будуть порівняння. Оригінальність індивідуальних порівнянь зумовлена і
тим, наскільки тісно порівняння пов’язані з тематикою твору і світоглядом письменника.
В індивідуальних порівняннях яскраво виражена особа письменника, який вибирає образом порівняння слова, що розкривають його суб’єктивне ставлення до поняття, позначеного цим словом. У зв’язку з тим, що дієвість порівняння, тобто вплив об’єкта на
читача або слухача, залежить насамперед від ступеня його звичності, завжди слід розцінювати порівняння з погляду того, наскільки воно є „свіжим” [13].
Індивідуально-авторські порівняння надзвичайно різноманітні за семантикою і
структурою. О.Некрасова [7] поділяє їх на: 1) порівняння з чітко виявленою ознакою
(как микрофон, головка душа); 2) порівняння з ускладненою ознакою, які у свою чергу ділить на: а) порівняння з конкретно-почуттєвою основою ознаки порівняння (как в
ГУМе отмеряют ситец, с плеча откинется рука); б) порівняння з непредметною основою ознаки (а женщина впотьмах вся в будущем, как в бусах).
Мовні, або традиційні, порівняння вживають усі носії мови, у кожному випадку вживання такого порівняння його образ не створюють знову, а відтворюють. Такі звичні порівняння перетворюються врешті-решт на ідіоми, тобто своєрідні знаки, властиві певній
мові, які не можна перекладати. Наприклад, в порівнянні як з неба звалився образність
вже зникає [13].
За можливістю виражати тотожність чи відмінність порівняння поділяють на якісні
та кількісні. Якщо процес зіставлення предметів обмежений абстракцією ототожнення,
то це якісне порівняння, представлене або у формі якісного ототожнення, або у формі
якісної відмінності і здійснене на рівні атрибутивного аналізу [1: 38]. За такого порівняння предмети порівнюють цілісно, неподільно. Основою якісного порівняння є сукупність родового, що об’єднує об’єкти. Якісну тотожність встановлюють за родовими
властивостями, якісні відмінності – за видовими та індивідуальними.
Кількісне порівняння спрямоване на встановлення відмінності між порівнюваними
об’єктами в межах їхньої якісної тотожності, у якій відмінності представлені не зовнішньою відмінністю за типом протиставлення (зозуля не птах), а внутрішньою відмінністю,
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яка не роз’єднує, а швидше поєднує порівнювані предмети. Отже, кількісне порівняння
не має особливих виразних можливостей, бо релятивним шляхом лише дає позитивну
номінацію, напр.: Василь розумніший за Михайла.
З визначенням сутності порівняння тісно пов'язано питання про його призначення,
про цілі, яким воно служить. Відповідно до цього виведений ще один критерій розмежування порівнянь на типи – функціонально-стилістичний, який дає змогу описати функції порівнянь у різних стилях мовлення.
У XIX ст. переважав підхід до порівняння як до фігури мови, що виконує дві основні функції: функцію пояснення і функцію дії. Мета зіставлення – лаконічно пояснити
сутність одного предмета шляхом його порівняння з іншим предметом або показати, наскільки хороший (поганий, приємний, неприємний) порівнюваний суб’єкт при зіставленні його з об’єктом, який більшість носіїв мови оцінює як хороший або поганий.
На думку А.Бена, порівняння засноване на психологічному відчутті подібності,
оскільки людський розум постійно прагне знайти спільне між предметами. Звідси логічним постає висновок про призначення порівняння, яке в усіх формах мови (описі,
оповіданні, міркуванні), вживають для того, щоб зробити предмет зрозумілішим [2: 113].
В ораторській мові та поезії, у творах, що впливають на відчуття, завдання інше – порівняння мають вразити. А.Бен відзначив, що існують порівняння, які діють на розум (у
науковому стилі мови), на відчуття (в ораторській мові, у поезії), і вказав їхні відмінні
функції. Для художніх порівнянь він встановив такі правила: вибраний для порівняння
образ повинен бути виразнішим, ніж предмет порівняння; ступінь посилення ознаки не
повинен переходити межі природності; порівняння не має бути занадто тривіальним; не
слід вживати порівняння, які говорять тільки розуму, а не серцю [2].
Підтверджує важливість функцій пізнання і дії порівняння не тільки яскравість уявлення, яке воно викликає, але й можливість дати тему для розвитку думки, бути джерелом нової побудови. Порівняння уживають для того, щоб показати, яка річ гірша, а яка
краща, або, порівнюючи незвичайну річ із звичайною, дати про неї зрозуміле уявлення.
З.Хованська виділяє дві семантичні ознаки порівняння: актуалізацію в позиції образу
порівняння вільного значення, за рахунок якого конкретизований предмет компаративної
конструкції, та неповну актуалізацію другого компонента порівняння. За цими ознаками
автор розглядає порівняння „як проміжне явище між тропеїчними і нетропеїчними стилістичними прийомами” [15: 46].
З середини 50-х рр. XX в. зростає кількість робіт, у яких досліджують специфіку порівнянь у художньому стилі мови. Дослідження стилістичної функції порівнянь проводили на матеріалі різних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, польської), багатьох письменників (О.Пушкіна, М.Лермонтова, Ф.Достоєвського, Л.Толстого,
Ф.Тютчева, О.Блока, С.Єсеніна, М.Горького, Б.Пастернака, Т.Шевченка, М.Коцюбинського,
М.Стельмаха, П.Загребельного, Л.Українки тощо). Автори більшості досліджень, присвячених функціонуванню порівнянь у художніх творах різних письменників (Н.Бастрикіна,
Т.Бєсєдіна, Б.Бродська, М.Демідова, О.Федоров, Л.Голоюх, А.Ефимов, В.Ковальов,
В.Коровін, В.Лоєнко, О.Некрасова, В.Образцова, Д.Фелдмане, Л.М’яснянкіна), зазначають
такі стилістичні функції компаративних структур, як функція економії думки, функція пояснення, уточнення певного поняття, функція конкретизації, наочного зображення поняття,
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функція підкреслення, особливого виділення тієї або іншої думки, функція посилення
достовірності оповідання, створення живих, переконливих образів, функція прикраси,
дії на відчуття, функція пожвавлення внутрішньої форми метафоричного слова тощо.
Усі названі функції належать до мовних, і основою їх виділення слугував аналіз
конкретних художніх творів. Мовленнєві та мовні функції порівняння в різних стилях
мови детально охарактеризувала М.Конюшкевич [4]. Серед головних зовнішньомовних функцій порівняння автор називає функцію вербалізації пізнання і концептуальну
функцію. До внутрішньомовних віднесені такі функції порівняння: характеризувальна
(зачіска їжачком), модалізувальна (вода холодна, як з холодильника), словотвірна (щитовидний), стилетвірна (питома вага в кожному із стилів); структурна (закріплення порівняльного значення за деякими граматичними формами). Мовленнєві функції порівняння М.Конюшкевич розглядає в двох аспектах: комунікативному і прагматичному. На
комунікативному рівні для порівняння характерні такі мовні функції: ілюстративна, характеризувальна, коміко-сатирична тощо. На прагматичному рівні виділено три основні
функції: функція самовираження мовця, емотивна та етикетка функції.
Згідно з антропоцентричною тенденцією дослідження мови, ми вважаємо за потрібне визначати ще одну типологію порівняльних зворотів, за якою вони репрезентують
певний тип знання, відображення дійсності. За концептологічною типологією виділяємо порівняння-уявлення, які надають узагальнений чуттєво-наочний образ предмета чи
явища: я почорнів, як дерево жалобне, в чужій землі усохлий кипарис! [14: 450], і день
стелився, ніби самобранка [12: 65] – дефініції предметів порівняння містять перелік
ознак, які сприймають органи чуття. Порівняння-схеми подають узагальнену просторовографічну чи контурну схему: сто доріг, мов змії, розплатались [12: 68], голубою стрічкою
накручувалась дорога [12: 44], стежину власну, ніби дріт, згорнуть [12: 78], дорога дороги стримить, ніби меч [12: 53]. Порівняння-поняття відображають найсуттєвіші ознаки
предмета чи явища, результат їхнього раціонального осмислення: цей біль – як алкоголь
агоній, як вимерзлий до хрусту жаль [12: 92], що біль життя – неначе знак окличний
[12: 88]. Порівняння-фрейми передають об’ємне уявлення, певну сукупність стандартних
знань про предмет чи явище: країну темну, як золу (компоненти країни – територіальні
межі, етноспецифіка, народ тощо) [14: 458], поезія безплідна, як толока (компоненти поезії
– рима, ритм, тропи тощо) [14: 445]. Порівняння-сценарії містять послідовність декількох
епізодів у часі, стереотипні епізоди з ознакою руху, розвитку: ти застиг коло порога у
снігах – наче пропускаєш мертвих [12: 113], спинився. Немов у забуте століття зайшов і
стоїш [3: 61], в лісах застигає мене темна година як музика в місті зненацька за рогом
[14: 462]. Порівняння-гештальти репрезентують комплексні мисленнєві структури, які суміщають чуттєві та раціональні елементи, а також об’єднують динамічні і статичні аспекти
відображуваного об’єкта чи явища: існуючи, неначе скраю себе, ми прагнемо посередині
стати – півмертві, півживі [12: 37], ми ніби місяці, посріблені відбитим мертвим сяйвом
[12: 94], і ми притулилися плечима один до одного, міцно, як люди, які вже знають, що
буде весна і буде трава [3: 247], а ти смичком вимахував зухвало, немов спудей, що полишивши бурсу, граматику на мандри поміняв [12: 67].
Концептологічна класифікація порівняльних зворотів може бути розширена за індивідуальним та груповим (віковим, ґендерним, професійним) критерієм, проте ми обмеж64

илися наведеною типологією у зв’язку зі значною репрезентацією останньої у сучасному
українському поетичному тексті.
З огляду на різноманітні функції порівняльних зворотів варто підкреслити, що все ж таки
не вони визначають своєрідність порівняння як стилістичної категорії. Незалежно від того,
чи сприяє порівняння яскравішому створенню образу персонажа, чи пожвавлює внутрішню форму метафоричного слова, воно є насамперед одним з основних засобів розкриття не
тільки сутності явища, але й передачі відношення до нього мовця. Вибір порівняння завжди
пов’язаний з характером авторської оцінки того, що він зображає, тобто порівняння – модальне. Ця модальність передає значно більше, ніж простий, логічно розчленований опис.
Із зазначеного видно, що різні погляди на походження, граматичну, семантичну
структуру та функції компаративних конструкцій свідчать про складність цієї лінгвістичної категорії, якій притаманні антропоцентричність, зумовленість суб’єктивним досвідом автора, що може слугувати плідним матеріалом для майбутніх досліджень.
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Форнальчик Г.Ю., Арцишевська А.Л.
(Львів, Україна)

BORROWINGS AS A TRANSLATION STUDIES PROBLEM
(based on bilingual mass media: Kyiv Weekly)
У цій роботі метою було простежити вплив англійських неологізмів та запозичень
на українську мову, їх асиміляцію, а також виявити можливі шляхи через які неологізми
найактивніше проникають в мову.
Ключові слова: неологізм, запозичення, неологія.
Целью этой работы является изучение влияния английских неологизмов и заимствований на украинский язык, их ассимиляцию, а также обозначить возможные пути через
которые неологизмы чаще всего проникают в язык.
Ключевые слова: неологізм, запозичення, неологія.
The main objective of the paper is to trace the influence of the above mentioned phenomena
on the Ukrainian language. The paper defines the status of borrowings as linguistic and sociocultural phenomena.
Key words: neologism, borrowing, neology.
Due to the rich socio-political life of Ukraine a great number of new language units
appear daily and are widely used and favored by journalists. This new socio-political lexicon
causes difficulties during the translation process. Usually articles are translated by the
authors or by the fellow journalists who seem to know the language. And as a result, in a
great number of cases, we can not speak about decent translations. This is due to the fact
that translation of such materials presupposes special skills, training and qualifications that
journalists nowadays do not have.
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Thus, the quality of articles’ translations is of paramount importance. And attention should
be drawn to the translation of Ukrainian socio-political lexicon into English as majority of
Ukrainian web newspapers are being translated into English. Translating borrowings the
translator deals with cultural phenomenon where the linguocultural aspect is crucial as is stated
in the works of some famous scholars as V. Maryanchik [4:123].
The topicality of the paper lies in the fact that nowadays the tendency of using borrowings in
the works of journalists and translators has increased rapidly. Ukrainian press is flooded by the
borrowed words and very often the authors as well as the translators don’t apply to the possible
Ukrainian equivalents. The main part of my work is made up of “word studies” that explore
words found in Ukrainian newspapers in terms of their origin, development and significance in
the Ukrainian mass media. The paper provides the contrastive analysis of the ways borrowings
were rendered in Ukrainian press based on the bilingual newspapers: Kyiv Weekly.
The theoretical value of this paper lies in the fact that it is one of the first attempts to
analyze the translations of borrowings used in the Ukrainian newspapers. Moreover the
author’s own way of the translation of such borrowings is provided.
Moreover the author’s own way of the translation of such borrowings is provided.
Тобто, якщо коротко, месидж Європи нашим елітам був приблизно таким – «домовляйтесь».
To cut it short, European community sent the following message to Ukrainian elites –
“come to agreement”.
The example provided above shows that the word месидж is directly borrowed from
English through transcription. Borrowings are acceptable only in cases when there are no
nearest equivalents in the Target Language. However, the word message has a direct equivalent in the Ukrainian language – повідомлення, послання. Therefore, there are good reasons
to believe that the Ukrainian lexeme повідомлення or послання will be easier perceived by
the target readers. Besides, there is one more issue to discuss – spelling of the borrowing.
Most dictionaries of the foreign words do not provide the word message. However, словник
іншомовних слів that was issued this year registers the word message and its Ukrainian
equivalent меседж. So, the following question arises. How should we spell that borrowing?
Месидж or меседж? These questions are to be answered.
The main strategies of translation are transcription, transliteration, and calque. The most
common spheres of usage of the very words which are under the scope of research are
provided. It is vividly shown that the most prolific sphere where one can come across the
very borrowed words or neologisms is the sphere of politics. It can be stated that the so
called boom of the borrowings as well as neologisms intruding the language is prescribed
to the elections in the country.
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BEYOND VERSES AND PROSE: DRAMATIC ORIGINS OF FREE VERSE
Ритм драматичного тексту, на противагу віршам та прозі лірики та епіки, що розрізняються їх відношенням до розмовного мовлення, визначається рефлексією та інтенцією. Подані прямими мовленням персонажів, вірші та проза як об’єкти рефлексії
дістають нові взаємовідносини. Інтенція визначає сугестію, а через нею відбір виражальних засобів, зокрема, ідіоматичних загальних місць, що діють як ритмічні взірці
крім метрики вірша та прози.
Ключові слова: метр, ритм, інтенція, рефлексія, референція, монолог, діалог, персонажі.
Ритм драматического текста, в противоположность стиху и прозе лирики и эпики,
различающимся отношением к разговорной речи, определяется рефлексией и интенцией. Представленные в прямой речи персонажей стихи и проза как объекты рефлексии
обретают новые взаимные отношения. Интенция определяет суггестию, а через нее
отбор средств выражения, в частности, идиоматических общих мест, которые действуют как ритмические образцы помимо метрики стиха и прозы.
Ключевые слова: метр, ритм, интенция, рефлексия, референция, монолог, диалог,
персонажи.
The rhythm of a dramatic text is determined by reflection and intention in contrast to verse
and prose of lyrics and epics that differ by their relation towards colloquial speech. Intention
determines suggestion and through it the selection of the expressive devices, in particular of
idiomatic common places that act as rhythmic patterns besides the metrics of verse and prose.
Key words: metre, rhythm, intention, reflection, reference, monologue, dialogue, dramatis
personae.
It has already been shown that the rise of such a novelty in poetry as free verse is deeply
rooted in the old tradition of proverbial expressions [7]. Now it would be convenient to continue the searches of the kind and to demonstrate the presence of another source for it that lies
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in the foundation of drama inasmuch as drama itself can be regarded as one of the sources for
aphorisms. Each text, the versified one as well as the piece of prose, possesses its rhythmic
structure. For the prosaic text it is the net of syntactic and semantic expectations (together with
prosodic means) that are common with colloquial speech and determine the metric scheme
for the development of rhythm. In contrast to it verse confronts with colloquial speech as an
overtly separated and secluded playground where artificially coined metric schemes oppose to
those of colloquial origin. When prosaic text approaches and imitates colloquial speech it is
the artificial conventions of an extralinguistic nature that are innate to versified text and set it
against each colloquial expression. Due to this artificial and artistic set of conventions any versified texts always bears something alien to colloquial habits and at the same time something
mutual with the realm of music culture so that a verse may be defined as a kind of an unsung
song. In other words it is the opposition of chanted / colloquial speech that stands behind the
verse / prose opposition [6].
Thus one can say of a kind of “cantabile” / “colloquialism” confrontation that lies as the
foundation for such an oppositions, and it is the reason why the verse / prose relationship does
partly overlap with that of lyrics / epics division: in contrast to epic approximation to colloquial
expressions that enables the width of the representation of the chosen subject the lyrical approach presupposes the rise of an abstract poetic space opposed to colloquialisms. In particular
folk epics of oral traditions are imbued with formulaic expressions that had their sources in the
phraseology of colloquial speech whereas lyrics differ from it with peculiar idioms that are not
for the common use. One has also to bear in mind the difference between epic and lyric verse:
the first one being homogeneous and causing the impression of monotony it is lyrics that demonstrate diversity. In its turn epic monotony and uniformity act as levelling forces that make a
text resemble prosaic and colloquial speech.
Such a treatment of an opposition between prose and verse enables the elaboration of new
approaches to the nature of the rhythm of drama texts. To cope with such a task one should bear in
mind some generalities concerning the very nature of drama as such. First of all it is to be stressed
that both verse and prose in drama do not work as genuine texts of the kind being reflected and
represented through scenic play. Drama resembles the case of echo in the sense that speech is
presented here “as if splitted” and becomes “a secondary speech event” [2: 161]. In other words
dramatic texts are “echoed” texts already due to the fact that they are uttered with the tongues of
dramatis personae as their direct speech. Furthermore it means that in drama one has to deal with
what is called “metacognition” that is with the reflected texts, both verse and prose.
At the same time one observes also a priority of versified texts through the history of European drama. For the first time prosaic texts were here introduced only by Hrotswith (X c.) in
her remakes of Terence’s comedies, and it has occurred as a result of misinterpreted Latin verse
due to the loss of cue for the adequate reading of metric verse with its elongated and shortened
syllables [1: 23]. The true revival of drama in occidental world begins with the so called elegiac
comedy written in verse. At the same time traditional dramatic verse forms suffer the same confinements that the epic ones: they bear outspoken features of monotony staying thus in the nearest proximity to prose. Drama was originally conceived as a versified text and at the same time
as a secondary form of versification capable to reproduce prosaic flexibility. Moreover due to
such monotony dramatic verse forms have become the origin for the development of rhythmic
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prose: for instance one can cite the experiments of F.Spitteler in German literature [8]. Only
much later it has acquired prosaic insertions acceptable only within comedies (the last dealing
with private persons and finishing with a happy end, according to early definitions).
Bearing these premises in mind one can say that a drama does not have immediate relationship towards colloquial speech as it is the case within the sphere of epics and lyrics. In
particular when lyric and epic idioms are immediately confronted with colloquialisms they
themselves serve simultaneously as an intermediary link in such a relationship. Dramatic texts
demonstrate a kind of “double reflection” (using G. Lukacs’s concepts) towards colloquial
speech as a secondary degree of literature, the first grade being occupied with lyrics and epics.
One can call drama an “echo” of literature that in its turn “echoes” colloquial speech. From
here the conclusion ensues that the conditions for verse / prose interplay arising in drama differ
radically from those in literature.
Consequently it is not to wonder that it is just the problem of such an interplay that was
being scrutinized and discussed throughout all the history of drama. As one of the most famous testimonies to such an attention let the romantic manifesto “Racine and Shakespeare” by
Stendhal be cited. It is the right of tragic play to be written in prose has been substantiated here
with the so called doctrine of scenic illusion. The principal reason for the rejection of versified
forms in drama is seen in their role as the obstacles for scenic illusion. It is just the illusion that
enables distinguishing drama from epics and thus determines specific dramatic peculiarities, so
that versification hinders the development of these peculiarities: “Le public … aime à entendre
réciter des sentiments généreux exprimés en beaux vers. Mais c’est là un plaisir épique, et non
pas dramatique” (The publicity likes to hear how the noble sentiments are recited being expressed with beautiful verses. But it is epic pleasure and not dramatic one). The necessity arises
to create “… des pièces qui fassent pleurer et frémir … qui donnent des plaisirs dramatiques au
lieu des plaisirs épiqes” (the plays that make us cry and tremble … that give us dramatic pleasure instead of epic pleasures) [15: 20-21]. In other words prose is regarded here as the means
for creating the illusion of reality and of approximation to colloquial speech. Such an attitude
towards drama presupposes in itself the reticent recognition of its primary versified sources. In
its turn “une des choses qui s’opposent le plus à la naissance … d’illusion, c’est l’admiration
pour les beaux vers d’une tragedie” (one of the things that oppose mostly to the rise of illusion
is the admiration for the beautiful verse of a tragedy) [15: 31]. From here the evaluation ensues
that “je meprise les conspirations en vers alexandrins” (I disdain the conjuration in alexandrine
verses), and the conclusion sounds that “une tragedie romantique est écrite en prose” (the romantic tragedy must be written in prose) [15: 88-89]. Meanwhile it is also necessary to bear in
mend that according to the author “il faut du courage pour être romantique car il faut hasarder”
(one needs courage to be romantic because it is necessary to make a risk) [15: 52]. Thus one
combines the license of writing tragedy in prose with the audacity of risk and hazard as the
distinctive features of dramatic rhythm in romanticism.
Such programs (one may cite also other proponents of romanticism as, for example, F. Hebbel in Germany) presume first of all the reticent recognition of the seclusion and self-sufficiency
of dramatic space and, as a consequence, the necessity of approaching drama towards colloquial
speech. At the same time we have already seen that it is the relationship of a text towards colloquialisms that marks a border within verse / prose opposition. Subsequently, the modification
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of such a relationship entails the respected attribution of the text, and it is just the case that takes
place in drama. The abovementioned “double reflection” of colloquialisms in drama determines
the specific use of verse / prose opposition that becomes deeply different from that in literature,
so that the rhythm of dramatic text being purposed for scenic declamation turns out to reveal
peculiarities that are not identical with those of versified or prosaic text in literature.
This statement supports the searches for comparison of drama with some extremities of
verse / prose opposition that belong to the space of rhythmic prose and free verse. One regards
these novelties usually as the inventions of modernist movement. Nevertheless, there are strong
reasons to seek for traditional roots of them and to direct such searches towards the terrain of
drama. It is known that free verse in its nature is built as an ultimate contradiction of text to
metre scheme in opposite to rhythmic prose where the text acquires metric patterns and shows
clearly their presence. Meanwhile the very history of these phenomena in German literature in
particular shows their dependence upon the habits of scenic speech.
As a bright example here the creative work of A.Holz (1863-1929) may serve. We have
already mention deep connections of his experiments in free verse with the style of dramatic
monologues, especially as to the field of the specific use of syntactic constructions directed to exert an impact of suggestive force [8: 146-147]. It is known also that the French poet G. Kahn who
is said to be the founder of the free verse repeated the principles already formulated by A. Holz
who “proposed to regard a line as a countable unit of rhythm … refusing from the principle of
the counting of syllables” [3: 85]. Our observations upon the connections of his free verse with
drama are supported with A. Holz’s own viewpoint upon drama as, according to his proper words,
upon “mediated lyrics” [3: 54]. It means that drama was conceived by him as a kind of derivative
and reflected poetry, or, as has been above mentioned, a reflection of second degree. In this case
A. Holz’s concept of the so called “necessary rhythm” (“der notwendige Rhythmus”) where “the
rhythm must be born from the contents of proposition” [3: 34] explains the specific motivational
forces of rhythm in drama. We can see here very clear and outspoken connection between the
concept of drama as “mediated lyrics” and the “necessary rhythm” as the premise for the development of versification. In other words, the structure of a verse and the very attribution of a text as
verse or prose depend upon its contents, and a drama being “mediated” or reflected, its text’s attribution depends upon its contents. This statement entails very important implication that drama
text with its possibilities of multiple scenic interpretations can’t be regarded simply as a prose or
verse. Being the reflected prose or verse dramatic text will not remain the same. That is why this
text trespasses the limitations of verse or prose thus giving birth for free verse.
Such an evolution from drama to free verse can be traced immediately in the works of E.
Verhaeren in French literature. His dramatic experiment “The Dawns” (“Les aubes”) is especially interesting because there “the City-Octopus has sucked off the blood from the Village
and closed itself upon having killed it” [5: 177]. In this closed, secluded, separated urban space
the qualities of dramatic space are best represented. And as the consequence all the utterances
of dramatis personae acquire such peculiar qualities that enable distinguishing them from those
of literature. As an example let the passages from the monologue of Père Ghislain be cited
where free verse is imperceptibly passing to prose. It begins with the free verse of typical
exhortations and imprecations: “Je demande, vraiment, pourquoi je vis encore / Je bêche un
champ que le gel rape / Je cultive des prés que les sorts frappent :::” (I ask, indeed, why I am
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still alive / I dig the field that was raped with a hoar-frost / I till the meadow that was struck with
he fate …). And further the speech is continued in prose: “Non, non, le père Ghislain n’est pas
un pauvre homme. Il est celui – peut-être le seul – qui voie clair …” (No; no; father Ghislain is
not a poor man. It is he – perhaps the only one – who sees clearly) [16: 59].
In its turn E. Verhaeren continued the traditions that began with V. Hugo’s. “Hernani”
that met the Stendhal’s demands form romantic drama. Although written in verse this tragedy
radically rejected verse structure being famous for the frequency of enjambments that abused
the division of the lines. Not to say about dialogues where such transfers take place at every
step let be a passage from the monologue of Don Carlos be quoted where even the absence of
so frequent transfers does not help supporting the verse structure that is loosening due to the
scope of subordinate clauses: “Base de nations portant sur leurs épaules / La pyramide énorme
appuyée aux deux pôles / Flots vivants, qui toujours l’étreignant de leurs pils, / La balancent,
…” (The base of nations bearing upon their arms / The enormous pyramid that leans upon two
poles / Vivid waves that always encircling it with their piles / Balance it) [10: 320].
Meanwhile there are also grounds to generalize the cited observations and to detect the indefiniteness of the borderline between verse and prose in the very nature of drama. One can say
about the ubiquitous presence of the demonstrated qualities of dramatic text as such and to link
it to the immanent peculiarities of drama. Such peculiarities are those ensuing from the role of
the intention in drama speech that is always charged with a certain purport. This speech always
is determined with the aim of exerting impact and thus presupposes the implicit or explicit purposes of the reading person. In contrast to lyrics and epics drama is exclusively restricted in the
possibilities of the scope of speech that has to be limited with minimal devices and at the same
time it is strictly directed with the purport of speech where the intention plays decisive role.
Thus the sense of idioms and respectively their mutual references that determine the rhythm of
prose or verse depend first of all upon intention. It is obvious that this circumstance is universal
and does not depend upon any stylistic (romantic or modernist) program.
The intentional determination of dramatic rhythm reveals itself differently in dialogues and
in monologues, both versified and prosaic ones. Each dialogue as such abuses the unity of verse
while disrupting its fluency with the pauses between replicas. Such disruptions are to be found
even in Racine’s most regular verses. Even when he tries to follow the rule of the so called
“stichomithy” (where each utterance strictly corresponds to a single line) the hidden dangers
to a verse structure become obvious especially when such passages contain a case of a latent
disputation, because in such cases hidden debates reveal themselves on the background of metrical similarity as in the following. As an evidence may the passage from “Iphigenie en Aulide”
(act 2. scene 2) serve which is built as an isocolon: “Iphigenie: Les dieux daignent surtout
prendre soin de vos jours! Agamemnon:. Les dieux depuis longtemps me sont cruels et sourds”
(I.: The gods are gracious to take care of Your days. A.: The gods for a long time are cruel and
deaf towards me) [13: 225]. From such examples one may come to a conclusion that already
baroque genre of the so called declamations (the manner of alternative declamation of a text by
different persons by lines in a way of the mentioned one sentence – one line correspondence)
creates prerequisites for ultimate contradictions of text to metrical scheme. The reason is that
each utterance in such alternative scheme becomes charged with new intentional load and bears
new purport that contradict each other and abuse the verse scheme.
72

Meanwhile there are not only dialogues with their fragmentation of text that promote the
loosening of versification. In the very nature of dramatic monologues one observes similar forces.
Here again one ought to take into consideration first of all the intention that directs the tasks of
a monologue. Famous Shakespearean monologues may here serve as evidence. For instance, in
“Macbeth” one of the monologues of the principal character (act 1. scene 7) shows hesitation and
the confrontation of different arguments. Such hesitation obviously loosens the verse structure:
“… that but this blow / Might be the be-all and the end-all here, / But here, upon this bank and
shoal of time, / We’ll jump the life to come. But in these cases …” [14: 27]. Constant repetitions
of an adversative “but” here become the means of the loosening of verse rhythm. In another
monologue (act 2, scene 1) the character demonstrates the rise of the vision of bloody dagger so
that the respect utterances disrupt the lines in various places destroying thus verse structure^ “Is
this a dagger that I see before me …? / … or art thou but / A dagger of the mind …”/ The commentator of the edition underlines “the abrupt transition from habitual to fantastic and spiritual
reality” that becomes a difficult task for an actor who performs this role [14: 33].
The very reasons that promote loosening and disappearance of metrical scheme in verse do
act just in an opposite direction in prosaic texts making them acquire the features of a rhythmic discourse. Prosaic dialogues in drama are built from mutually adjusted common places so
that a verse – like structure arises from the patterns that they bring with them. For instance,
in Moliere’s comedies the conversational formulae, in particular those of politeness become a
thesaurus for expanded dialogues thus imparting them their rhythmic patterns. As an example
may a dialogue between Cleante and Harpagon from “L’avare” (the avarice, act 4, scene 5)
serve: “C.: Je vous assure que j’en ai tous les regrets du monde. H.: Et moi, j’ai toutes les joies
du monde de te voir raisonable” (I assure You that I regret very much. H.: And as to myself, I
enjoy myself very much with seeing Thou reasonable) [12: 24]. Later such a way of patterning
the rhythm from common places of colloquial speech in the dialogues in prose was developed
by Marivaux and called “marivaudage” (from the confusion of French “bavardage” chatter
with the name of playwright).
The same concerns prosaic monologues of a drama. Each monologue acts as a kind of an
enchantment as it bears clear suggestive destination. Being recited in a manner of a magic spell
it evokes implicit rhythmic structures that reveal their explicit forms in interpretative versions.
As an example let the monologue of Justice (as an allegorical personification) from Ben Jonson’s “Barholomew Fair” (act 3, scene 3) be cited. One encounters here long enumerations that
give rise to verse-like structures on the way of parallelism: “The care I had of that civil young
man I took fancy to this morning (and have not left it yet) drew me to that exhortation, which
drew the company, indeed, which drew the cutpurse; which drew the money; …” [11: 153].
Here a constant repetition of the key-word “drew” creates premises for the revelation of rhythm
structure of versification.
To demonstrate the stability of the effects of the kind the whole text of Jean Cocteau’s
monodrama “La voix humaine” (The human voice, put to music by Fr. Poulinc) would be cited
that is a monologue of a young woman who has a phone chat with her former boy-friend before
committing suicide. The monologue is filled with common places of a usual conversation, but
each of such phrases acts as a rhythmical pattern that imparts verse structure to the text. It is
known for ages that habitual colloquialisms serve as a patterns for developed musical rhythm
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if recited in a proper manner. For instance it was N.Hogols “The Wedding” put to music by
M.Mussorgski where such recited verbal colloquial idioms become the source for operatic
stuff. The same took place in the work by F.Poulinc where “separate short phrases of recitative
astonish with the diversity of rhythmics” [4: 191]. As to the monodrama itself it would be convenient here to cite an expanded and short phrase to show the use of rhythmical structures of
plain and ordinary sentences in dramatic recitative: “Je sais bien que je n’ai plus aucune chance
à attendre, mais mentir ne porte pas la chance et puis je n’aime pas te mentir, je ne peux pas, je
ne veux pas te mentir, même pour ton bien” (I know well that I have no chance for expectations,
but to cheat will not bring the chance, and, then, I don’t like to cheat you, I can’t, I won’t cheat
you, even for your benefice) [9: 49]. Here the whole utterance becomes a verbal tissue where
repeated words impart rhythmic structure building thus a kind of recited verse.
In drama intentions of the dramatis personae play the role of a metrical background as far as
they determine the sense of reciprocal references of lexical units. In its turn the intentional load
of utterances causes an essential specific weight of commonly acceptable and comprehensible
idioms that serve as a mediator for communicating suggestive influence of theatre speech. Due
to the intentional nature of dramatic text the concepts of speech acts (those of perlocution and
illocution) disclose their explanatory validity as to the rhythmic structure of drama in the way
that it is intention that determines the selection of such idioms.
As a conclusion we can substantiate the statement that free verse by no means belong to the
inventions of the twentieth century. Vice versa it is deeply rooted in the very nature of recited
dramatic speech and in particular in that of dramatic scansion. It means in its turn that the
commonly recognized and respectable verse / prose opposition does not exhaust all the opportunities of verbal rhythm. There are not only intermediary and transitive forms between them
such as free versed or rhythmic prose. It goes about dramatic recitative that suggests bilateral
negation of the both of them suggesting thus a third way of rhythmic development.
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ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ
ДИСКУРСІ ЕПОХИ ТЮДОРІВ
Стаття присвячена розгляду інституційного дискурсу епохи Тюдорів в контексті
лінгвофілософської категорії життєвого світу людини. Доказується, що цей дискурс, з
одного боку, структурується соціальними інститутами, а, з іншого, − може розглядатися як відображення структурування різних аспектів життєдіяльності людини певної історичної епохи.
Ключові слова: життєвий світ людини, соціальний інститут, інституційний дискурс.
Статья посвящена рассмотрению институционного дискурса эпохи Тюдоров в контексте лингвофилософской категории жизненного мира человека. Доказывается, что,
с одной стороны, этот дискурс структурируется социальными институтами, а, с другой, − является отражением структурирования разных аспектов жизнедеятельности
человека определенной исторической эпохи.
Ключевые слова: жизненный мир человека, сoциальный институт, институционный
дискурс.
The article deals with the institutional discourse of Tudor epoch in the context of the linguistic and philosophic category of man’s world of life. It is claimed that this discourse, on the
one hand, is structured by social institutions and, on the other hand, − reflects the structuring
of different aspects of life activities of man of a certain epoch.
Key words: man’s world of life, social institution, institutional discourse.
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«Внутрішній універсум» смислу, універсум культури, вбирає просторово-часові горизонти і розкриває у своїх формах лише частковий аспект світу – той аспект, яким є
проживання і осмислення світу певною спільнотою [1]. Перехідний шар суміщеного
суб’єктивного і об’єктивного буття, котрий забезпечує здатність людини проникати в
об’єктивне і з якого об’єктивне проникає у план свідомості, тобто поле трансформації
природних феноменів у соціальний феномен пізнання і дії, в об’єкти світу людського
буття становить життєвий світ людини (далі ЖСЛ) [2]. Вивчення ЖСЛ попередніх епох
можливе лише через аналіз збережених об’єктів культури, в першу чергу, мовних. У цій
статті спробуємо проникнути у світ людини епохи Тюдорів через аналіз англомовного
інституційного дискурсу (далі ІД) цієї епохи.
Теоретико-методологічною основою дослідження ЖСЛ обрано антропокультурний
підхід до мови, за яким її вивчення слід здійснювати у тісному зв’язку зі свідомістю і мисленням людини, її культурою та духовним життям, враховуючи історичний вимір. Історія
може розглядатися як процес зміни і становлення реальних подій, а також як осягнення цих
подій у межах культури, яке має різний ступінь достовірності. А.В.Чантурія стверджує,
що саме в останньому значенні історія постає як предмет семіотичного дослідження, а
семіотичний підхід виходить із настанови, що історик має справу не з фактами, а з текстами, які репрезентують історичні події з більшим чи меншим ступенем імовірності [3:143].
Основними завданнями цього дослідження є 1) систематизувати підходи до аналізу ІД в
руслі антропоцентричної парадигми сучасних лінгвістичних досліджень; 2) проаналізувати
можливість реконструювання ЖСЛ через дослідження англомовного ІД епохи Тюдорів.
У сучасній антропоцентричній парадигмі лінгвістичних досліджень можна виділити
чотири програми: 1) дослідження екзистенційної «мовної свідомості», що представлена творчою активністю інтуїції, продуктивною уявою, символічними формами, здатністю
наочно-гностичного та мовного моделювання (як мова «живе» у людині), 2) встановлення
ролі мови в конституюванні людського буття (ціннісно-смислового універсуму) в певному
ціннісно-адаптованому варіанті, (як людина пізнає світ через мову), 3) вивчення мови як
основного чинника буття людини в ракурсі потенцій і практичних реалізацій для забезпечення діяльності соціуму (як людина ідентифікує себе через мову); 4) вивчення багатоманітності
форм втілення мовної свідомості, що випливають з комунікативних функцій, котрі визначають доцільність та необхідність цих форм (як людина «омовнює» дискурси) [4].
Можна стверджувати, що четверта програма досліджень у рамках антропоцентричної
парадигми базується в основному на вивченні категорій комунікації як окремого модусу
існування засобів мовного коду. Спроба дослідження ІД, що здійснюється у цій статті,
є актуальною для цієї програми і вносить певний вклад у сучасне розуміння дискурсу як повторюваної функціонально-смислової єдності системно організованих знаків,
яка моделює життєвий світ людини певної доби і слугує макрознаком універсального
інформаційного механізму – комунікації.
Всі сучасні дослідження, які формують теоретичну базу для дослідження дискурсу
як комунікативної структури, здійснюються в інтегративному ракурсі, що дозволяє поставити питання комплексного моделювання дискурсу як комунікативно-когнітивного
простору, параметри якого задають основні вектори концептуалізації/інтерпретації
тексту-макрознаку. Ф.С. Бацевич зазначає, що інтерпретативний аналіз дискурсу
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допомагає перебороти обмеженість „чистого” когнітивного підходу до мови, оскільки
приділяє значну увагу не лише індивідуально-психологічним, але й соціальним чинникам комунікації, розуміє комунікацію як організовану діяльність, взаємодію [5:56]. Такий аналіз передбачає залучення знань із суміжних з лінгвістикою областей, в першу
чергу, психолінгвістики, соціолінгвістики і лінгвокультурології.
В.І.Карасик вважає, що текстова координата виміру – від мовлення як духовної
діяльності людини в її тотальності до конкретної мовленнєвої дії, приводить нас до
виділення культурно-ситуативного мовленнєвого утворення, яке у багатьох роботах іменується дискурсом і є центральним моментом людського життя „в мові” [6:39].
Б.М.Гаспаров наголошує, що всякий акт застосування мови є часточкою безперервного
потоку людського досвіду і відображає унікальний збіг обставин, при котрих він був створений. До цих обставин відносяться: 1) комунікативний намір автора; 2) взаємовідносини
автора і адресатів; 3) усілякі „обставини”, значимі і випадкові; 4) загальні ідеологічні риси
і стилістичний клімат епохи в цілому і того конкретного середовища і конкретних особистостей, кому повідомлення безпосередньо чи опосередковано адресоване; 5) жанрові
і стильові риси як самого повідомлення так і тієї комунікативної ситуації, у котру воно
включається; 6) множина асоціацій з попереднім досвідом, що так чи інакше потрапляють
в орбіту цієї мовленнєвої дії [7:10]. Дискурс можна розглядати як „серединний світ” між
мовленням, мовленнєвою поведінкою, з одного боку, і фіксованим текстом, з іншого боку.
Цей світ можна представити у двох модусах. Перший передбачає орієнтацію людини у
реальному оточенні для адекватного відтворення його образу і ефективної діяльності у
ньому (інституційний дискурс), а призначення другого – створення уявного художнього
світу (художній дискурс). В.Карасик називає цей тип дискурсу ігровим і визначає його як
„простір творчого породження і сприйняття художніх творів” [6:43]. Особливості художнього тексту досліджувалися здавна і ретельно, хоча сьогодні виникає завдання висвітлення
його дискурсивних характеристик, котрі ще належить розкрити. Стосовно ІД ще не досягнуто єдності поглядів і його параметри визначають по-різному. Видається, що підходи
до його тлумачення загалом повинні співпадати з існуючими сьогодні у теорії дискурсу, і
їх можна згрупувати наступним чином: 1. З позицій прагмалінгвістики ІД можна розглядати як інтерактивну діяльність учасників спілкування, встановлення і підтримку контакту, емоційний та інформаційний обмін, чинення впливу один на одного, переплітання
комунікативних стратегій та їх вербальних і невербальних втілень у практиці спілкування,
визначення комунікативних ходів у єдності експліцитного та імпліцитного змісту. 2. З
позицій психолінгвистики цей дискурс можна досліджувати як розгортання перемикання
від внутрішнього коду до зовнішньої вербалізації у процесах породження мовлення та його
інтерпретації з урахуванням соціально-психологічних типів мовних особистостей, рольових установок і приписів. 3. Лінгвостилістичний аналіз ІД повинен бути зорієнтований
на виділення регістрів спілкування, розмежування усного та письмового мовлення в їх
жанрових різновидах, визначення функціональних параметрів спілкування на основі
його одиниць. 4. Структурно-лінгвістичний опис ІД передбачає його сегментацію і має
бути спрямований на висвітлення власне текстових особливостей спілкування – змістової
і формальної зв’язності дискурсу, способів переключення теми, модальних обмежувачів
(hedges), великих та малих текстових блоків, дискурсивної поліфонії як одночасного
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спілкування на декількох рівнях глибини тексту. 5. Лінгвокультурне вивчення ІД має
на меті встановити специфіку спілкування в рамках певного етносу, визначити формульні
моделі етикету і мовленнєвої поведінки в цілому, охарактеризувати культурні домінанти
відповідної спільноти у вигляді концептів як одиниць ментальної сфери, виявити способи звертання до прецедентних (для певної лінгвокультури) текстів. 6. ІД як когнітивносемантичне явище може вивчатися у вигляді фреймів, сценаріїв, ментальних схем,
когнітивних типів, тобто різних моделей репрезентації спілкування у свідомості. 7.
Соціолінгвістичний підхід до дослідження ІД передбачає аналіз учасників спілкування
як представників певної соціальної групи і аналіз обставин спілкування у широкому
соціокультурному контексті. 8. Лінгвосеміотичний підхід до дослідження ІД передбачає
його вивчення як „акту означування тексту в процесі його інтерпретації” [8].
Ці підходи не є взаємовиключними, але нерідко носять „мозаїчний” характер,
оскільки окремі питання аналізу дискурсу розглядаються лише для встановлення
відношень і принципів, що мають силу для певної окресленої області. У цій статті
основна увага зосереджується на тих аспектах ІД, котрі виявляються при семіотичному
підході до його дослідження. На думку авторки він може забезпечити найвищий рівень
узагальнення процесів „соціального картографування” ЖСЛ через виявлення правил побудови відношень знаків у дискурсі. При ототожненні дискурсу з процесом означування
він бачиться як моделювальна ( і, відповідно, модельована) система, як єдність системно організованих ситуативно-подійних ознак, що формується у процесі інформаційного
обміну. Розуміння дискурсу як семіозису служить методологічною передумовою для моделювання всіх складових комунікації і встановлення їх ролі у динамізації смислів тексту
при його перетворенні у дискурс. Останній розглядається як комунікативно-когнітивна
основа семіотизації і тлумачиться як „специфічні правила організації мовленнєвої
діяльності”[9], як спосіб моделювання мовних форм у мовленнєвому спілкуванні у
відповідності до вимог ситуації та її моделі у свідомості.
При такому тлумаченні ІД можна розглядати як модель тієї частини ЖСЛ, яка
відображає інституційно встановлені рамки соціальної комунікації. Г.Крес зазначає, що
соціальні інститути продукують специфічні модуси мовлення у стосунку до певних сфер
життя, які пов’язані з природою цих інститутів і їх роллю в суспільстві [10]. До цих
інститутів Нейл Смелзер відносить сім’ю, освіту, яку розглядає як засіб соціального контролю; релігію; економічну систему; політичну систему [11].
Об’єктом цього дослідження є англомовний інституційний дискурс епохи Тюдорів, яка
була достатньо виразною і, можна сказати, „знаковою” в англійській історії та культурі.
Вона отримала назву Англійського (у складі „Північного”) Ренесансу, який став об’єктом
багатьох загальних історико-культурних (гуманізм, індивідуалізм, відродження античності,
розквіт мистецтв) та спеціальних досліджень. Серед останніх особливе місце займають
філологічні та літературознавчі дослідження цієї епохи. В.В.Бібіхін зазначає, що у описі епохи Відродження переважає „естетсько-описовий” підхід, який ставить „недоречно захоплені
акценти” на певних параметрах, що вже стали штампами як от „антропоцентризм”, „нова
культура”, „ нова людина”, „вільна творчість самого себе і свого буття” тощо [12:7].
Серед спеціальних досліджень окреме місце належить вивченню літературної спадщини Англії цього періоду. Однак, видається, що спроба проаналізувати ЖСЛ визначе78

ного періоду через призму ІД містить елемент новизни і може внести певний вклад у
розуміння духу епохи.
Тюдори зайняли англійський трон після перемого над Річардом ІІІ, останнім з
Плантагенетів, у битві при Босворті у 1485 році і засновник династії Генріх VІІ об’єднав
червону троянду Ланкастерів з білою трояндою Йорків, поклавши край війні Троянд, і через шлюб з наслідницею Йорків Єлизаветою устаткував Тюдорів на англійському престолі.
Їхнє правління тривало 118 років: 1485-1509 – Генріх VІІ, 1509-1547 – Генріх VІІІ, 15471553 – Едвард VІ, 1553-1558 – Марія, 1553-1603 – Єлизавета І . Кожен із цих правителів
вніс вклад у формування тих соціальних параметрів, які, з одного боку, „породили”, а з
іншого – знайшли своє відображення в ІД. Дискурс загалом є інституційно структурованою
сутністю. Однак, як уже зазначалося, виділяється окремий його тип, котрий моделює мовнокультурний універсум епохи у відповідності до рамок, заданих соціальними інститутами
епохи. Для дослідження цих інститутів в епоху Тюдорів вирішальне значення має той факт,
що завдяки впровадженню книгодрукування у 1478 році стало можливим поширення і збереження до наших днів значної кількості письмових пам’яток, які дозволили авторці створити текстову базу даних для вивчення ІД, яка налічує біля 1,5 мільйона знаків. Маршалл
Мак-Люен навіть вважає, що „розширення почуттів з допомогою технології” (йдеться про
книгодрукування) мало вплив на мову – і не лише на її морфологію чи синтаксис, але й на
процес формування думки і соціальне функціонування мови [13].
ІД є системою знаків, що становлять його „підмову” [14:36]. Людина входить у певний дискурсивний простір у певній соціальній ролі (що передбачає сферу комунікації
чи тип соціального інституту) і з певною метою. Зокрема, поняття „інституційний” у
стосунку до дискурсу передбачає зв'язок з певним соціальним інститутом як „відносно
стійкої форми організації соціального життя, що забезпечує стійкість зв’язків і відношень
в рамках суспільства”[15:993]. Діяльність соціальних інститутів визначається: 1) набором специфічних соціальних норм, які регулюють відповідні типии поведінки; 2)
інтеграцією його у соціально-політичну, ідеологічну, ціннісну структури суспільства; 3)
наявністю матеріальних засобів і умов, що забезпечують успішне виконання нормативних пропозицій і здійснення матеріального контролю [15]. ІД відображає цю діяльність і
його жанри можна співвіднести з типами соціальних інститутів. Останні можна поділити
на чотири групи: а) реляційні – визначають рольову структуру суспільства у системі
відносин; б) регулятивні − визначають допустимі рамки незалежних до норм суспільства
дій в ім’я особистих цілей і санкції, що карають за вихід поза ці рамки (сюди входять
всі механізми соціального контролю); в) культурні − пов’язані з ідеологією, релігією,
мистецтвом тощо; г) інтегративні − пов’язані з соціальними ролями відповідальними
за забезпечення інтересів соціальної спільноти як цілого [15]. Кожен тип соціального
інституту відображається у певних дискурсивних практиках у розумінні М.Фуко, котрий
пропонує „не розглядати мови як сукупності знаків (елементів означення, що відсилають
до змістів або понять), а як практику що систематично формує об’єкти, про які вони
говорять. Звичайно ж, мови утворюються зі знаків; але те, що вони роблять, це щось
більше аніж використання цих знаків для позначення речей. Саме це більше (виділення
Фуко – Н.А.) й робить їх незвідними до словесного матеріалу та до мовлення. Саме
це „більше” необхідно виявити й описати” [16:79]. Саме це і становить ту особливу
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інтерсубєктивну реальність, де відбувається проникнення об’єктивного в суб’єктивне і
яке у цьому дослідженні розглядається як життєвий світ людини.
Взявши за основу твердження, що соціальні інститути визначають форми, у яких
дискурсивні спільноти об’єктивують свої наміри таким чином, що вони адекватно інтерпретуються всіма учасниками «модельної» ситуації, визначимо повторювані
функціональні єдності знаків у повторюваній комунікативній ситуації як жанри ІД.
Аналіз текстової бази даних досліджуваної епохи дозволив виокремити такі основні
жанри в ІД епохи Тюдорів: Акти парламенту, трактати, офіційні листи, промови, оголошення, гомілії, „протоколи” парламенту [17]. Якщо прослідкувати співвідношення
цих жанрів із сферами дії соціальних інститутів, то можна виявити реляційні (протоколи
парламенту), регулятивні (акти парламенту), культурні (трактати, гомілії), інтегративні
(офіційні листи, оголошення та промови) жанри. Через дослідження ІД історичне минуле виникає не як безпосередньо надана реальність, а як реальність інша, організована
за допомогою уявлень про логічну послідовність, цілісність і зв’язність, що виступають найважливішими характеристиками раціонально організованого тексту. При
цьому дискурс слугує тим місцем, де можливе одночасне аналітичне вивчення різних
«ідеологічних» елементів даної культури. М.Мамардашвілі та О.П'ятигорський зазначають, що у сучасному семіотичному розумінні термін «ідеологія» можна застосовувати у значенні інструмента «схоплювання відношення» і як такий інструмент вона
повністю відкидає індивідуальний зміст. Навіть більше, сам факт семіотичного застосування цього терміна показує, що к о л и є і д е о л о г і я, н е м а є і н д и в і д у а л ь н о г о
з м і с т у (виділення авторів) [18:104]. Через аналіз релігійних трактатів досліджуваної
епохи (із застосуванням програмного забазпечення для контент-аналізу текстів Tropes
[ 19]) приходимо до висновку, що для духовної сфери життєдіяльності людини , ключовими були референтні області Релігія, Почуття, Поведінка, Тіло і Людина. Аналіз трактатів
засвідчує, що через співвідношення цих полів можна встановити не лише дискурсивні
параметри окремих текстів, але й конфігурацію релігійної картини світу, що відображає
історію англійської Реформації. Зокрема, було встановлено, що найчастотнішим актантом
всіх досліджуваних референтних полів є пізнання (cognition), що дозволяє зробити висновок про значущість „усвідомлення” у „релігійній свідомості” досліджуваної епохи [19].
Таким чином, ІД як структурована соціальними інститутами сутність, може розглядатися як відображення структурування різних аспектів життєдіяльності людини певної
історичної епохи. Зокрема, при дослідженні „культурних” жанрів ІД можна виявити
особливості духовної сфери життєдіяльності людини, які відображаються у специфіці
поєднання референтних полів у текстах, що належать до цих жанрів.
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ДІЄСЛІВНІ ДОМІНАНТИ АКТУАЛІЗОВАНОГО ЛЕКСИКОНУ РОМАНУ
ЛОНГА ЯК ВИРАЗНИКИ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА
Стаття присвячена розгляду дієслівної лексики у романі „Дафніс і Хлоя” давньогрецького письменника кінця ІІ ст. н.е. Лонга. Охарактеризовано лексико-семантичні
групи дієслів та виокремлено концепти, які формують вербальну сітку актуалізованого
лексикону найчастотніших дієслівних лексем у романі.
Ключові слова: дієслівна домінанта, актуалізований лексикон, концепт, ідіостиль,
Лонг.
Статья посвящена рассмотрению глагольной лексики в романе „Дафнис и Хлоя”
древнегреческого писателя конца ІІ в. н.э. Лонга. Проведена общая характеристика
лексико-семантических групп глаголов и выделены концепты, которые формируют вербальную сетку актуализированного лексикона наиболее часто использованных глагольных лексем в романе.
Ключевые слова: глагольная доминанта, актуализированный лексикон, концепт,
идиостиль, Лонг.
The article is devoted to examination of verbal vocabulary in the novel „Daphnis and
Chloe” of ancient Greek writer Longus of the end of the 2nd century A.D. General description of
lexical-semantic groups of verbs is conducted and concepts are selected which form the verbal
net of actual lexicon of the most dominant verbal lexemes in the novel.
Keywords: verbal dominant, actual lexicon, concept, idiostyle, Longus.
Лексична ідіосистема є важливим складником художньої творчості письменника, виявляє самобутність стилю, репрезентує загально мовну та індивідуально-авторську картину світу.
У загальному корпусі повного словника мови Лонга (2496 слів) 967 становлять дієслова, 912 – іменники, 332 – прикметники, 156 – прислівники, 38 – займенники, 36 – сполучники, 24 – прийменники, 19 – числівники, 9 – частки, 3 – вигуки. Отже, можемо зробити висновок, що у передачі змісту роману „Дафніс і Хлоя” беруть участь усі частини
мови, проте їх вага у створенні мовної картини світу твору не однакова.
© Макар І.С., 2010
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Метою нашої статті є дослідження дієслівної лексики у романі Лонга, яка превалює серед інших частин мови, її розподіл на лексико-семантичні групи та виявлення
в їх межах різних парадигматичних відношень (синонімії, антонімії, конверсії), а також
виокремлення домінантних дієслівних лексем, які становлять актуалізований лексикон
роману і є визначальними для ідіостилю письменника.
Дієслово – частина мови, що служить для вираження динамічної ознаки (дії, стану)
у процесі її тривання, розгортання або становлення. За В. Русанівським, дієслово – це,
„і носій динамічної ознаки, і здебільшого центр предикації, тобто основа речення, і база
для створення багатьох художніх образів, і одна з важливих стилерозрізнюючих ознак”
[1: 17]. Дієслово виражає не тільки ознаку в її динамічному різновиді, але й відношення
до тих слів, з якими воно поєднується. Воно активно „втягує в свою орбіту” слова інших
лексико-граматичних класів слів, особливо іменників та прикметників. Семантика дієслова розкривається через можливості поєднання з іншими словами. Це створює багаті
потенційні можливості для стилістичного використання дієслівних форм. Неабияке значення має не тільки семантика дієслова, але й жанр і тематика твору, які безпосередньо
впливають на формування лексико-семантичних груп (ЛСГ) дієслівної лексики і тісно
пов’язані з ідіостилем письменника.
У передмові до монографії про дієслово В. Русанівський назвав вживання дієслів
у авторському стилі „словесним живописом” [1: 3], а епіграфом до своєї праці він узяв
слова М. Рильського:
Та найпишніше там цвітіння,
Найвище серце там зліта,
Де рух, де дія, де горіння,
Чуттів і мислей повнота.
Дієслово – це та частина мови, яка сама є носієм руху, динаміки, змін, розвитку.
За формальними ознаками сполучуваності з інфінітивами та іменниками В. Русанівський виділяє 41 семантичну групу дієслів в українській мові: 1) можливості і наміру; 2)
бажання (особові); 3) волевиявлення; 4) часових меж; 5) мислення; 6) навчання; 7) прохання і примусу; 8) зневаги й огиди; 9) пересування; 10) зміни місцеположення (лягати,
сідати, сходити) та ін. [2: 326-330]. Переважна більшість виділених груп об’єднана спільним функціонально-семантичним значенням. Наприклад, дія-переміщення відрізняється
від дії місцеперебування, дія-процес – від дії, скерованої на об’єкт, тощо.
Н. Єсипенко виділяє 27 семантичних класів дієслів на основі аналізу дієслівної
лексики англійської мови. Це дієслова, що означають: 1) рух, переміщення в просторі,
напрямок; 2) процес, зміну, розвиток; 3) початок/кінець дії; 4) фізичну дію; 5) продукуючу дію; 6) деформувальну дію; 7) вдале/невдале виконання дії; 8) спробу виконання
дії; 9) звукові явища; 10) світлові явища та ін. [3: 9]. На жаль, як бачимо, уніфікованих
критеріїв поділу дієслівної лексики на семантичні класи немає. Очевидно, використання слова, в тому числі й дієслова, в авторському вживанні залежить не тільки від
жанру твору, але й від його тематики та основних сюжетних ліній змісту. Тому на основі статистичного аналізу ми з’ясували, що дієслово належить до найбільш поширених
лексико-граматичних класів слів в ідіолекті Лонга, поряд з іменниками, прикметниками та іншими частинами мови.
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На основі аналізу семантики дієслівної лексики роману Лонга „Дафніс і Хлоя” ми
виділили 18 ЛСГ. Ці групи відображають пасторальний характер роману. Загальна характеристика вживаності ЛСГ дієслів (кількість фіксацій і частота вживання) у тексті
відображена у таблиці:
Таблиця 1
Загальна характеристика ЛСГ дієслів у романі Лонга
Кількість
фіксацій
у тексті
роману
172
1) із значенням руху, спрямування (ἔρχομαι – іти, διώκω
– йти по сліду, τρέχω – бігти, σκιρτῶ – стрибати, ῥέω –
текти, φοιτῶ – походжати);
162
2) фізичної дії (κατακλῶ – ламати, δρῶ, ποιῶ – робити,
ἀπολλύω – убивати, ἀμέλγω – доїти, νέμω – пасти, ὀπτῶ
– смажити, пекти);
72
3) мовленнєвої діяльності (βοῶ – кричати, λέγω – говорити,
ψεύδομαι – обманювати, μυθολογῶ – розповідати, κελεύω
– наказувати);
71
4) стосунків між людьми (ἐρίζω – змагатися, μνῶμαι –
свататися, χαρίζομαι – дарувати, σῴζω – рятувати, μέλω –
турбуватися);
68
5) фізіологічного стану, функцій живого організму (ἐσθίω –
їсти, θνήσκω – вмирати, τίκτω – народжувати, δακρύω –
плакати, πίνω – пити);
64
6) емоційно-психічного стану (ἀλγῶ, πάσχω – страждати,
δείδω – боятися, ἐρῶ, ἀγαπῶ – кохати, ἥδομαι – радіти,
ὀργῶ – палати пристрастю);
61
7) процесу, зміни, розвитку (ζητῶ – шукати, εὑρίσκω –
знаходити, μίγνυμι – змішувати, μελαίνομαι – чорніти);
52
8) розумової діяльності (μανθάνω – дізнаватися, розуміти,
διδάσκω – навчати, παιδεύω – виховувати);
46
9) володіння, придбання, втрати (δίδωμι – давати, ἔχω –
мати, ἁρπάζω – викрадати, κτῶμαι – наживатися);
44
10) переміщення у просторі (ῥίπτω – кидати, ἄγω – вести,
гнати, φέρω – нести);
41
11) місцезнаходження у просторі (κεῖμαι – лежати, καθέζομαι
– сидіти, ἱδρύω – стояти);
12) емоційно-психічного впливу на об’єкт чи суб’єкт
38
(ταράττω – хвилювати, κωλύω – забороняти, ἀναπτερῶ
– окрилювати);
Лексико-семантичні групи дієслів
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Частота
вживання
550

453

413

231

333

338

188
282
279
180
198
103

13) чуттєвого сприйняття (ἀκούω – слухати, βλέπω, ὁρῶ –
дивитися, бачити, ἅπτομαι – торкатися);
14) релігійно-обрядової дії (θύω – жертвувати, στεφανῶ –
увінчувати, θάπτω – хоронити);

34

303

14

56

15) часових меж дії (ἄρχομαι – починатися, παύω –
переставати, закінчувати);
16) буття, екзистенційності (εἰμί – бути, ζῶ – жити);

8

36

8

244

17) волевиявлення, можливості (βούλομαι, θέλω – бажати,
хотіти, δύναμαι – могти);
18) соціального стану (δουλεύω – бути рабом, εὐπορῶ –
бути багатим)
Разом

8

65

4

5

967

4257

За найбільшою кількістю лексем, що утворюють ЛСГ, виділяються, як бачимо, групи
на позначення руху та фізичної дії (відповідно 172 і 162). Вони ж мають і найвищий показник частотності функціонування лексем у тексті: дієслова, що означають рух, спрямування
(550); на другому місці – дієслова, що характеризують фізичну дію (453). І це не випадково,
адже, як зауважує М. Сенів, дієслова із значенням руху взагалі належать до часто вживаних
у класичних мовах різних періодів їх функціонування [4: 187]. Власне різноманітні фізичні
дії, зміни, стани відображає Лонг у своєму творі за допомогою дієслів. Вони безумовно
підсилюють динамічність викладу. Інші ЛСГ мають удвічі меншу кількість лексем.
Правда, дещо відмінну картину продуктивності лексем у структурі ЛСГ спостерігаємо
за статистичними даними їх функціонування у тексті. Крім дієслів руху та фізичної дії,
які можна вважати ядерними, високу продуктивність мають дієслова на позначення
мовленнєвої діяльності (413), емоційно-психічного стану (338), дієслова на позначення фізіологічного стану та функцій живого організму (333) і чуттєвого сприйняття (303).
Середньою частотністю відзначаються дієслова із значенням „розумової діяльності
(282), „володіння, придбання, втрати” (279), „буття” (244), „стосунків між людьми” (231),
„місцезнаходження у просторі” (198), „процесу, зміни, розвитку” (188), „переміщення
предмета у просторі” (180) та дієслова емоційно-психічного впливу на об’єкт чи суб’єкт
(103). Найменшою частотністю характеризуються дієслова на позначення часових меж
(36) та дієслова соціального стану (5), які можна зарахувати до периферії.
У структурі ЛСГ дієслів можемо виділити такі системно-семантичні відношення:
синонімічні, антонімічні та конверсивні.
У межах кожної ЛСГ простежуємо синонімічні ряди дієслів. Наприклад: у ЛСГ на
позначення фізичної дії виділяємо синонімічний ряд із 11 дієслів зі значенням „робити, працювати”: δρῶ, ἐνεργῶ, ἐργάζομαι, πονῶ, πένομαι, ἐκπονῶ, ποιῶ, πράττω, κάμνω (важко працювати), ἀρτοποιῶ (робити хліб), τεκταίνομαι (майструвати);
дієслова із значенням „дивитися, бачити” становлять синонімічний ряд із восьми слів:
ὁρῶ, περιορῶ, βλέπω, ἀποβλέπω, ἐπιβλέπω, σκοπῶ, ἐπισκοπῶ, θεῶμαι; значення
„вважати, здаватися” передають лексеми синонімічного ряду, який складається з чотирьох
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слів: δοκῶ, συνδοκῶ, ἔοικα, φαίνομαι. У синонімічні ряди об’єднуються дієслова на позначення процесу існування природи, всього живого, яке має два ключових поняття – народження і смерті: „народжуватися, виникати, ставатися” – γί(γ)νομαι, „народжувати” – γεννῶ, τίκτω, φύω; „вмирати, гинути” – θνήσκω, ἀποθνήσκω.
У групі дієслів на позначення мовленнєвої діяльності особливо виразно виділяються
синонімічні ряди: „розповідати” – ἀφηγοῦμαι, διηγοῦμαι, ἐξαγορεύω, θρυλῶ, καταλέγω, ἀφίημι, μυθολογῶ; „говорити” – λέγω, λαλῶ, φημί, φθέγγομαι, ὑποφθέγγομαι (говорити пошепки, шепотіти), ἀποληρῶ (говорити нісенітниці); ψεύδομαι (говорити неправду); „розмовляти, бесідувати” – διαλέγομαι; „сповіщати, повідомляти” – ἀγγέλλω,
εὐαγγελίζομαι; „відповідати” – ἀντιφωνῶ, ἀποκρίνομαι, ὑποκρίνομαι; „голосно говорити, кричати” – ἀνευφημῶ, βοῶ, ἐκβοῶ, ἀναβοῶ; „вигукувати εὖα” – εὐάζω; „кликати” –
ἐπικαλῶ, ἀνακαλῶ, καλῶ, προσκαλοῦμαι, ὀνομάζω.
Серед дієслів на позначення емоційно-психічного стану фіксуємо такі синонімічні ряди:
„любити” – ἀγαπῶ, ἐρῶ, στέργω, φιλῶ, ὀργῶ (палати пристрастю); „страждати” – πά���
σχω, προσταλαιπωρῶ, ἀλγῶ, συναλγῶ (страждати разом); „соромитися, ніяковіти”
– αἰδοῦμαι, αἰσχύνομαι; „сердитися, гніватися” – μηνίω, ὀργίζομαι, παροξύνω, ἀσχάλλω,
θυμοῦμαι; „радіти” – χαίρω, ἥδομαι, φιλοφρονοῦμαι і „разом радіти” – συγχαίρω, συνήδομαι; „насолоджуватися” – ἀποκερδαίνω, ἀπολαύω; „боятися” – φοβῶ, δείδω та ін.
У ЛСГ дієслів на позначення волевиявлення, можливості ми зафіксували синонімічний
ряд дієслів, що мають значення „хотіти, бажати”: βούλομαι, θέλω, κιττῶ (пристрасно
бажати), ποθῶ (бажати того, чого бракує), προσδέω (мати потребу), χρῄζω (потребувати, бажати).
Спостерігаємо також у ЛСГ дієслів антонімічні відношення: σβέννυμι (гасити) –
ἐκπυρσεύω (запалювати); μαραίνω (в’янути) – ἀνθῶ (цвісти); ἄρχομαι (починатися)
– τελευτῶ (закінчувати); ἀνακρίνω (розпитувати) – ἀποκρίνομαι (відповідати); βοῶ
(кричати) – φθέγγομαι (шепотіти); μέλω (турбуватися) – ἀμελῶ (не піклуватися); κλῶ
(славити) – μέμφομαι (ґанити); δίδωμι (давати) – λαμβάνω (брати); γελῶ (сміятися)
– δακρύω (плакати); ἐκπνέω (видихати) – ἐμπνέω (вдихати); σιωπῶ (мовчати) – λέγω
(говорити); χαίρω (радіти) – λυπῶ (сумувати) та ін. Досить часто Лонг використовує
антонімічні пари дієслів в одному реченні, наприклад: ἀλλὰ τὰ μὲν ἴα καὶ ὁ ὑάκινθος
ἀνθεῖ, Δάφνις δὲ μαραίνεται (1,18,2) – і розцвіли фіалки та гіацинти, а Дафніс в’яне;
ἔχαιρον ἰδόντες, ἐλυποῦντο ἀπαλλαγέντες (1,22,4) – коли бачили один одного [Дафніс і
Хлоя] раділи, коли розставались – сумували; νῦν ἐγέλα, νῦν ἔκλαεν (1,13,6) – [Хлоя] то
сміялася, то плакала тощо.
Конверсивні відношення особливо чітко простежуються у ЛСГ дієслів на позначення
руху. Семантика дієслів руху (172 лексеми) у романі Лонга різновекторна. Вона означає
рух у простір (перед об’єктом, за об’єктом, вище чи нижче об’єкта, до певної межі, по
поверхі об’єкта, у середину об’єкта, у довжину, ширину чи висоту тощо). Серед дієслів
руху ми виділили 18 семантичних підгруп, у межах яких спостерігаємо 5 пар дієслів
різновекторного спрямування, а саме: 1) рух уверх, догори (ἀναβαίνω) – рух униз, донизу (ἀποβαίνω); 2) рух вперед (πρόειμι) – рух назад (ἄπειμι); 3) рух до об’єкта (ἐπέρχομαι)
– рух від об’єкта (ἐξέρχομαι); 4) довільний рух (βαίνω) – цілеспрямований рух (ἔρχομαι);
5) швидкісний рух (ἐπείγω) – сповільнений рух (βραδύνω). Крім того, шість семантич86

них груп пов’язані з орієнтиром-об’єктом (рух убік об’єкта (ἀποπλανῶμαι); рух слідом за
об’єктом (μεταδιώκω); рух мимо об’єкта (διέρχομαι); рух в середину об’єкта (ἐμβαίνω);
рух по поверхні об’єкта, площині (κρημνοβατῶ); рух по колу, навколо об’єкта (περιβαίνω). Окремо виділені групи дієслів взаємної дії (συνέρχομαι) та дієслова на позначення
руху з перешкодами, через перешкоди (ὑπερβαίνω). Наявність великої кількості дієслів
руху у тексті роману Лонга „Дафніс і Хлоя” пов’язана, очевидно, зі станом навколишнього світу загалом, який ніколи не був і не є статичним. Вживаючи дієслова, автор підсилює
динамічність викладу.
Лексеми із значенням руху мають різні відтінки значення завдяки різним префіксам,
що вказують на відтінок напряму руху. Як справедливо відзначає М. Сенів, у дієслівному
словотворі префіксальні похідні дуже продуктивні, що вчений підтверджує матеріалом,
дібраним із лексикографічних джерел класичних мов [4: 187]. У тексті роману Лонга ми
зафіксували одинадцять похідних від дієслова ἔρχομαι:
ἀνέρχομαι (підніматися)
ἀπέρχομαι (іти геть)
εἰσέρχομαι (входити)
ἐξέρχομαι (виходити)
ἐπέρχομαι (приходити)
ἔρχομαι (іти) κατέρχομαι (спускатися)
μετέρχομαι (входити, нападати)
παρέρχομαι (проходити)
προέρχομαι (іти вперед)
προσέρχομαι (приходити)
συναπέρχομαι (іти разом)
Є. Чекарева у монографії „Категорія простору в системі прийменникових конструкцій
грецької мови” виділила вісімнадцять префіксальних похідних від дієслова βαίνω (іти,
ходити) у давньогрецькій мові [5: 91-92]. Подібних утворень у романі Лонга – сім.
Проте в семантиці похідних від дієслова δίδωμι (давати) у поєднанні з різними
префіксами відчутної різниці немає, всі вони передають значення „передавати, вручати,
віддавати”: ἀποδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, μεταδίδωμι, παραδίδωμι.
Функціонально-семантичний аналіз дієслівної ідіосистеми у романі Лонга „Дафніс і
Хлоя” дав змогу виділити тридцять домінант (найчастотніших дієслівних лексем, ключових слів), кожна з яких займає певне місце в актуалізованому лексиконі. Ключові слова
– це розряд високочастотної автосемантичної лексики, які становлять ядро (лексикон) і
виступають як вектори інтерпретацій художнього тексту. Термін „ключові слова” (Р. Будагов, Н. Арутюнова, С. Форманова, А. Вежбицька, Н. Нешпір та ін.) має й деякі інші
відповідники у лінгвістичній літературі: „лейтмотивні слова” (В. Адмоні, П. Сільман),
„слова-скріпи” (М. Гей), „слова-символи” (М. Приймак, Н. Сологуб), „наскрізні слова” (Н. Кожевнікова), „концептуальні слова” (В. Петровський), „тематичні слова”
(Д. Малявін) та ін. [6; 7; 8; 9; 10].
Критеріями відбору ключових слів є, на нашу думку, їх частотність, інформативність
та контекстуальна зумовленість. Ключове слово – це слово з відносно підвищеною
частотністю у певного автора. Проте слушною вважаємо думку Н. Нешпір, що ключові
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слова – це визначальні сегменти тексту, які „втілюють ключові для конкретного тексту
концепти, які визначають смисл тексту, ...є центральною точкою, здатною організовувати
структуру тексту, іманентні конкретному тексту, надають йому зв’язності та, певною
мірою, визначають його” [9: 144-145].
Ключове слово – це передусім вагомий носій художньої інформації. Воно концентрує
в собі авторські смисли та естетичні значення. Вважаємо, що завдання дослідника художнього тексту – розкодувати його семантичну інформацію, поставити її у відповідність
із комунікативною метою, художніми засадами твору, виявити індивідуально-авторські
конотації тощо.
Контекстуальна зумовленість ключового слова полягає в тому, що воно дає змогу поглибити й уточнити смислові ситуації вживання слова у тексті, визначити основні лейтмотиви у тексті, які відбивають ідейно-художнє спрямування твору. У художньому тексті
ключові слова виступають і як центри образної системи, вони „притягують” до себе інші
слова і утворюють з ними образні засоби (порівняння, метафори тощо).
Об’єднані у вербальну сітку, ключові слова перебувають у різних смислових перетинах з іншими словами та тісно пов’язані з наскрізними мотивами твору, можуть утворювати концептуально-тематичні поля і концептуально-тематичні групи.
Дієслівні домінанти, як показує наше дослідження, формують вербальну сітку на
основі тих тематичних груп лексики, які відображають жанрову специфіку та змістові
параметри роману і особливості ідіостилю письменника загалом (див. табл. 2).

№

Таблиця 2
Вербальна сітка найчастотніших дієслівних лексем у романі Лонга
Лексема
Кількість № Лексема
Кількість
фіксацій
фіксацій

1
2

εἰμί – бути
ὁρῶ – бачити

218
107

16
17

δοκῶ – здаватися, вважати 31
26
κελεύω – наказувати

3

γί(γ)νομαι – ставатися,
народжуватися

102

18

τρέφω – виховувати

25

4

λέγω – говорити

87

19

ἄγω – вести, гнати

24

5

ἔχω – мати

81

20

νομίζω – вважати, думати 24

6

φιλῶ – любити

62

21

ᾄδω – співати

7

νέμω – пасти

53

22

καλῶ – кликати, називати 23

8

λαμβάνω – брати

48

23

ἐρῶ – кохати

22

9

εὑρίσκω – виявляти,
знаходити
ἔρχομαι – іти

43

24

φέρω – нести

22

40

25

βοῶ – кричати

20

10

88

23

11

ποιῶ – робити

40

26

δύναμαι – могти

20

12

36

27

ἐσθίω – їсти

20

13

συρίζω – грати на
сирінзі
δίδωμι – давати

33

28

θέλω – хотіти, бажати

20

14

ἀκούω – слухати

33

29

οἶδα – знати

20

15

κομίζω – нести

32

30

καθέζομαι – сидіти, сідати

20

За даними таблиці можемо зробити певні висновки та узагальнення. Дієслівні
лексеми-домінанти входять до складу 12 ЛСГ: 1) буття (εἰμί); 2) чуттєве сприймання (ὁρῶ, εὑρίσκω, ἀκούω, δοκῶ); 3) фізіологічні стани і процеси (γί(γ)νομαι, ἐσθίω);
4) мовлення (λέγω, καλῶ, κελεύω, βοῶ); 5) володіння (ἔχω, λαμβάνω, δίδωμι); 6)
емоційно-психічна діяльність (φιλῶ, ἐρῶ); 7) трудова діяльність та характерні заняття
(νέμω, ποιῶ, συρίζω, ᾄδω); 8) рух (ἔρχομαι); 9) розумово-інтелектуальна дія (τρέφω,
νομίζω, οἶδα); 10) переміщення предмета у просторі (κομίζω, ἄγω, φέρω); 11) волевиявлення, можливості (δύναμαι, θέλω); 12) місцеположення у просторі (καθέζομαι).
Найбільшу кількість дієслівних домінант охоплюють ЛСГ „Трудова діяльність та
характерні заняття”, „Чуттєве сприймання” та „Мовлення”, які нараховують по чотири
лексеми. ЛСГ „Володіння” містить три лексеми; „Фізіологічні стани і процеси” і „Волевиявлення, можливості” – по дві лексеми. Однією лексемою представлені ЛСГ „Буття” та
„Місцеположення у просторі”.
Не потребує, на нашу думку, особливого пояснення найбільша кількість фіксацій у
романі дієслова εἰμί (бути) із загальним екзистенційним значенням. Крім того, як відомо,
це особливе дієслово-зв’язка входить до складу багатьох аналітичних граматичних
структур.
Виділяються серед домінант і дієслова із загальною семантикою сприймання, мислення та мовлення (ὁρῶ, ἀκούω, δοκῶ, λέγω). На частоту вживання певних груп дієслів
(наприклад, дієслів мовлення, чуттєвого сприймання) впливає також актуальність
вираженої ними дії чи стану для описуваної в романі ситуації. Наприклад, значну роль у
зображенні героїв роману відіграє їх спілкування та чуттєве сприйняття різних подій.
Автор роману застосовує лексику, яка відображає трудову діяльність людей та
характерні заняття (νέμω, ἄγω, συρίζω, ᾄδω). Достатньо високу частотність вказаних
дієслів можна пояснити, очевидно, тим, що головною проблемою твору є життєдіяльність
людини на лоні природи, яка видозмінюється відповідно до пір року.
З жанром еротично-пасторального роману пов’язані домінанти φιλῶ (62 слововживання), ἐρῶ (22). Саме ці дієслова-домінанти найвиразніше виражають специфіку жанру,
є виразниками ідіостилю письменника. Домінування названих дієслів пов’язане із зверненням письменника до внутрішнього світу героїв, їх емоцій та почуттів, що обумовлено
самою тематикою роману.
Переважання дієслівних лексем у романі над іншими лексико-граматичними класами
слів засвідчує динамічний характер розповіді, властивий Лонгу.
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У статті на основі 10-томного видання малої прози німецькомовних письменників показано становлення поняття компліменту, досліджено зміну значення та ролі
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компліментів у різних історичних епохах, охарактеризовано історичне визначення поняття
ввічливості.
Ключові слова: комплімент, мовленнєвий акт, діахронія розвитку компліменту, мала
проза.
В статье на основе 10-томного издания малой прозы немецкоязычных писателей показано становление понятия комплимента, исследовано изменение значения и роли комплиментов в различных исторических эпохах, охарактеризовано историческое определение
понятия вежливости.
Ключевые слова: комплимент, речевой акт, диахрония развития комплимента, малая
проза.
The articles is based on 10 low-volume edition of German prose writers and shows the development of the concept compliment. It studies the changing of the meaning and role of compliments in
different epochs and characterizes the historical definition of the concept politeness.
Key words: compliment, speech act, diachronic development of the compliment, prose poems.
У цій статті здійснено спробу дослідити зміну значення та ролі компліментів через різні
зовнішні та внутрішні чинники в різних епохах. За основу взято 10-томне видання малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX ст. обсягом 5500 сторінок, де у 10 томах зібрано
180 новел, оповідань, притч, легенд та казок 90 авторів, таких як Й.В. Ґете, Й.П. Гебель, Е.Т.А.
Гофман, Г. фон Кляйст, Г. Гейне, Т. Шторм, Т.Фонтане, А. Шнітцлер, Р. Музіль, С. Цвейг, Ф.
Кафка, Г. Белль, Ґ. Ґрас, К. Вольф та ін. Вибірка компліментів починається з класики німецької літератури і охоплює всі епохи аж до сучасної літератури – від романтизму через епоху
бідермаєру до реалізму, де новела як літературний жанр уперше посідає центральну позицію
і стає важливішою, ніж драма чи роман, через натуралізм, імпресіонізм, експресіонізм сягає
літератури „втраченого покоління”, післявоєнної літератури і аж до кінця ХХ століття.
Насамперед необхідно встановити, що таке комплімент як один з видів експресивних
мовленнєвих актів і як відбувалось становлення цього поняття. Відтак, за етимологічним
словником Вольфґанґа Пфайфера, слово „комплімент“ прибл. у 1600 р. означає „ввічливий вислів“ або „лестощі“. Проте вже у другій половині XVII ст. значення слова трансформувалось у „поклін“ чи „привітання“. Слово „комплімент“ походить з французького
„compliment“ і у перекладі означає „вияв ввічливості“, „ввічлива пропозиція“, „люб’язне
звертання“, „лестощі“, або й „привітання“ [1: 8].
Сьогодні є багато лінгвістичних досліджень на цю тему. Відтак, за Дж. Холмсом,
комплімент – це „мовленнєвий акт, який експліцитно чи імпліцитно стосується когось,
хто не є мовцем, зазвичай особи, яка має щось „добре“ (власність, характеристика, вміння), і яке позитивно оцінює мовець і слухач“ [2: 446]. Насамперед комплімент стосується зовнішності або досягнень реципієнта. Також, на думку С. Мартен-Клеф (S. MartenCleef), причиною для компліменту є „особисті якості, власність чи досягнення адресата“
[3: 130]. Це твердження підтримує і Ю. Пробст (J. Probst), яка також зазначає, що компліменти можуть стосуватись і людських рис характеру – терпіння, люб’язності, дружності,
чесності, великодушності тощо [пор. 4: 211].
Водночас потрібно вказати на те, що вищеподані твердження здебільшого базувалися
на усному мовленні англомовних носіїв. Об’єктом нашого дослідження є літературні твори
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німецькомовних письменників. На основі діахронного аналізу компліменту виокремлено
такі тематичні групи:
● Особисті чесноти та риси характеру (101)1
● Зовнішність (54)
● Успіхи (23)
● Майно (20)
● Фізичні властивості (5)
Цей результат є цікавий тим, що більшість компліментів зроблено не зовнішності,
як це можна було б припустити, а особистим чеснотам людини, таким як „люб’язність“,
„доброта“, „талант“, „привітність“, „готовність допомогти“, „великодушність“. У цьому
контексті цікаво дослідити змінну роль цих понять у залежності від епохи, коли написано твір, а відповідно, й коли зроблено комплімент. Для цього опрацьований матеріал
поділено на сім основних епох:
1. Ваймарська класика (1786-1805): Й.В. Ґете, Ф.Шіллер;
2. Німецький романтизм (1798-1830): Е.T.A. Гофман, Г. фон Кляйст, Я. та В. Ґрімми, В. Гауф;
3. Бідермаєр і «Весна народів» (1815-1848): A. фон Дросте-Гюльсгоф, Г. Гейне, Ґ.
Бюхнер;
4. Поетичний реалізм (1830/1848-1885): T. Шторм, T. Фонтане;
5. Німецька література на зламі століть (1880-1920). Модернізм: Ґ. Гауптман, A.
Шнітцлер, Р.M. Рільке, Ф. Ведекінд;
6. Література Ваймарської республіки (1918-1945): Т. Манн, Г. Манн, E. E. Кіш, Г.
Гессе, Р. Вальзер, Р. Музіль, Е. Вайс, Л. Фейхтвангер.
7. Післявоєнна література (з 1945): Г.E. Носсак, В. Кьоппен, П. Вайс, Г. Белль, В.
Борхерт, З. Ленц, М. Вальзер, Ґ. Ґрасс, У. Йонсон.
Щоб окреслити коло питань та завдань компліментів у вищезазначених епохах, потрібно було б проаналізувати ці періоди в контексті всієї німецькомовної літератури, вивчити історичні, соціальні та культурні передумови, а також тенденції розвитку жанрів
та зміни тем у межах тогочасних реалій. Звичайно, це неможливо проаналізувати в межах однієї статті, тому ми зосередилися на тому, щоб дослідити виключно трансформації
ввічливості у процесі зміни епох. Передумовою для аналізу цієї сфери були праці про
історію німецькомовної літератури С. Фіськової [5], В. Бойтіна [6], Г.Ґ. Рьотцер [7].
1. Для компліментів епохи Ваймарської класики насамперед характерні особисті чесноти та риси характеру (11), як, наприклад, в оповіданні „Три слова” Йогана Петера Гебеля:
Ein Jude in Endingen im Wirtshaus erblickte einen Kaufherrn, der ihm bekannt vorkam. „Seid
Ihr nicht einer von den graußmütigen Herrn, daß ich hab die Gnad gehabt, mit ihnen von
Basel nach Schalampi zu fahren auf dem Wasser”. Der Gersauer Kaufherr, er war von Gersau,
sagte: „Hast du unterdessen nichts Neues ausspintisiert, Reiskamerad?” [8: 125].
На зовнішність (4) людини увагу звертають рідко (4). Таку ж кількість компліментів
зроблено і майну (4) реципієнтів, проте в порівнянні з іншими епохами – це досить велика кількість у порівнянні з іншими епохами. Як приклад, може служити розмова між
трьома особами в оповіданні „Чоловік п’ятдесяти років” Й.В. Ґете: „Sie kommen eben
1

У круглих дужках у тексті вказано кількість проаналізованих компліментів.
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recht, Herr Major”, sagte die ältere, „unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für
ein oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige
Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat, man vollendet sie
nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn’ ich
es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden könne”. Unser Major
mußte der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen […] [8: 49].
2. Найпоширенішою темою компліментів німецького романтизму залишаються особисті чесноти та риси характеру (26), важливішою стає зовнішність людини (12). Відтак,
цікавим є приклад компліменту щодо зовнішності людини з оповідання Е.Т.А. Гофмана „Пісочна людина”: Er saß neben Olimpia, ihre Hand in der seinigen und sprach hoch entflammt und
begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er, noch Olimpia. Doch diese
vielleicht; denn sie sah ihm unverrückt ins Auge und seufzte einmal über’s andere: Ach – Ach – Ach!
– worauf denn Nathanael also sprach „O du herrliche, himmlische Frau! – Du Strahl aus dem
verheißenen Jenseits der Liebe – Du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt“ und
noch mehr dergleichen, aber Olimpia seufzte bloß immer wieder: Ach, Ach! [8: 289].
Цікавим є факт, що жінкам здебільшого роблять компліменти не щодо їхньої зовнішності (6), а щодо особистих чеснот та рис характеру (14). Натомість чоловіки отримують компліменти часто стосовно своєї зовнішності (4), хоча такі висловлювання роблять
перш за все іронічно, а не від щирого серця, як, наприклад, у казці В. Гауфа „Карлик
Ніс”: „Ihr habt einen hübschen Schnabel, Herr Großwesir“, sprach nach langem Erstaunen
der Kalif. „Beim Bart des Propheten, so etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen”.
„Danke untertänigst”, erwiderte der Großwesir, indem er sich bückte; „aber wenn ich es
wagen darf, zu behaupten, Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus denn
als Kalif. […]” [9: 170].
3. Для часу Бідермаєру і „Весни народів” характерними є компліменти, у яких на
першому місці є зовнішність (9). Це єдина епоха, у якій компліменти такого типу переважають над компліментами, зробленим особистим чеснотам та рисам характеру (5).
Наприклад, тема краси жінки є предметом компліменту оповідання Й. Ґоттгельфа „Чорний павук“: ‚Nun, schöne Frau, bedenke dich nicht!‘ sagte der Grüne und klopfte Christine
holdselig auf die Wange. Da klopfte doch ihr Herz, sie hätte lieber die Männer hineingestoßen,
um hintendrein sie schuld geben zu können [10: 480].
Досить популярними є позитивні висловлювання про майно (5) реципієнта, які здебільшого говорять стосовно чоловіків (3), прикладом може бути ще один комплімент з
вищеназваного оповідання: „Du hast da ein stattliches Haus, und alles ist gut angegeben
dabei“, sagte der Vetter, „jetzt könnt ihr auch sein darin und habt Platz für alles; ich konnte nie
begreifen, wie man sich in einem so schlechten Haus so lange leiden kann, wenn man Geld und
Holz genug zum Bauen hat, wie ihr zum Exempel“ [10: 466].
4. Якщо у попередніх епохах краса була насамперед об’єктивною цінністю, то в час
поетичного реалізму автор також і предмети наділяє цією ознакою. Тема краси стає центральною серед компліментів цієї епохи, що засвідчує третина прикладів, у яких вжито
прикметник „гарний“. Відтак, красивими є діти, жінки, чоловіки, їхні частини тіла, як,
наприклад, в оповіданні „Іммензе“ Т. Шторма: Reinhardt hob sein Glas an den Mund. „Auf
Deine schönen, sündhaften Augen!“ sagte er, und trank. Sie lachte und warf den Kopf herum.
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„Gib!“ sagte sie, und, indem sie ihre schwarzen Augen in die seinen heftete, trank sie langsam
den Rest [9: 434].
Краса, а таким чином і зовнішність людини, перебувають з 12 прикладами на другому місці у порівнянні з компліментами, зробленими особистим чеснотам та рисам
характеру (23).
5. Настрої придворного та романтичного часу повністю втрачають значення в епоху
модернізму. Хоча персонажі творів і продовжубть робити компліменти особистим чеснотам та рисам характеру (8) чи зовнішності (5) людини, проте сфера тем не виходить за
межі буденної поведінки. Компліменти здебільшого отримують жінки (12), проте вони
не мають на них ніякого впливу, як, наприклад, в оповіданні А. Шніцлера „Панна Ельзе“:
„Du bist geheimnisvoll, dämonisch, verführerisch.“ – „Red’ keinen Unsinn, Paul.“ „Man
könnte geradezu toll werden, wenn man dich ansieht.“ – Was fällt ihm denn ein? Wie redet er
denn zu mir? [11: 372].
6. Стан душі людей між двома світовими війнами, у якому оздоблений відчай межував з безповоротною байдужістю, а також і песимістичні теми творів, вплинули також
і на сферу ввічливісті, а таким чином і на компліменти цієї епохи. Найпоширенішою
темою компліментів залишаються особисті чесноти та риси характеру (20), проте важливішими стають компліменти, які тематизують успіхи (10) реципієнта, як, наприклад, в
оповіданні Г. Гессе „Кнульп“: „O bitte“, meinte der Gast, „das hält eben jeder so, wie er’s
gelernt hat. Was Manieren betrifft, da können Sie mich leicht in Verlegenheit bringen, Frau
Meisterin. Und wie schön Sie serviert haben, wie im feinsten Hotel!“ „Ja gelt“, lachte der
Meister, „das hat sie aber auch gelernt“ [12: 373].
7. Компліменти особистим чеснотам та рисам характеру (10) найпопулярнішими є
і в післявоєнній літературі, проте далі йдуть позитивні висловлювання про успіхи (8)
адресанта, а не щодо зовнішності (5). Відтак, успіхам людини зроблений і комплімент в
оповіданні Г. Бьоля „Чоловік з ножами“: Der Schlag allein mußte schwer zu ertragen sein.
Jupp zuckte mit keiner Wimper. Das Messer hatte sich einige Zentimeter tief ins Holz gepflanzt.
„Das ist doch prachtvoll, Mensch“, rief ich, „das ist doch ganz toll, das müssen sie doch
anerkennen, das ist doch eine Nummer!“ Jupp löste das Messer gleichgültig aus dem Holz,
packte es am Griff und hieb in die Luft [13: 77].
Отже, метою статті було показати, що зі зміною епох змінюється і історичне визначення того, що колись вважалось культурним або нецивілізованим поводженням, що невідривно пов’язано з соціальним, політичним, економічним та ідеологічним розвитком.
Кожна епоха пропонує широкий спектр тем та мотивів, у яких сучасно, конкретно і точно
відображена німецька історія та культура, – з визначальними питаннями про долю, самоідентифікацію конкретної людини або й цілого народу, чи з великими та дрібними
проблемами буднів певного персонажа чи суспільства тієї епохи загалом. У цій широкій
панорамі реальності та мрій, умовностей та надій, думок та почуттів своє місце посідає
і комплімент як один з найважливіших аспектів ввічливості.
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В СУЧАСНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ
У статті розглядаються ті напрями мовознавчих досліджень, які привели до становлення й розвитку лінгвокультурологічної концепції в сучасній лексикографії.
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В статье рассматриваются те направления языковедческих исследований, которые
привели к становлению и развитию лингвокультурологической концепции в современной
лексикографии
Ключевые слова: культуроведческая лексикография, лингвокультурология, антропоцентрическая научная парадигма, теория межкультурной коммуникации, лингвокультурологический толковый словарь.
The article deals with lines and schools of linguistic investigations which contributed to
culturological approaches in modern lexicography and development of linguocultural lexicography conception.
Keywords: cultural lexicography, linguistic cultural studies, anthropocentric scientific
paradigm, intercultural communication theory, linguocultural explanatory dictionary.
У XX ст. до всіх аспектів та образів мови додається ще її розгляд як важливого чинника
у формуванні культурних кодів. Початок лексикографічної активності, що стала особливо
помітною в післявоєнний період у Європі та США, пов’язаний із визнанням важливої соціальної ролі словника як засобу збереження й відображення культури, оскільки значна її
частина реалізується мовними засобами, зафіксованими у різнотипних словниках.
У сучасній лінгвістиці лексикографію прийнято розглядати як науку, в центрі уваги якої
є типи словників і способи організації словникової статті [1; 2; 3]. У теперішній час теоретична лексикографія є цілеспрямованою сферою наукових знань, яка дає цілісне й системне
уявлення з усіх питань, що належать до різних способів укладання словників. У свою чергу,
практична лексикографія накопичила великий досвід упорядкованого опису лексем.
Мета статті – розглянути деякі тенденції та напрями мовознавчих досліджень, які привели до становлення й розвитку лінгвокультурологічної концепції у сучасній лексикографії.
На рубежі останніх тисячоліть склалася нова наукова парадигма лінгвістичних знань
– антропоцентрична, у якій уявлення про людину виступає як точка відліку [4; 5; 6].
Керуючись основними положеннями антропоцентричної парадигми дослідник переносить свій інтерес із об’єктів пізнання на суб’єкт, тобто аналізує людину в мові та мову
в людині. Основною методологічною передумовою пізнання навколишньої дійсності у
сучасному полікультурному світі як гарант толерантності і розвитку людської цивілізації, як основа антропологічної системи пізнання стає сьогодні міжпредметність, міждисциплінарність, кросскультурність. Мінливість у сучасних філософських дослідженнях
як безперервний процес інновацій властива будь-якій галузі знання [7], у тому числі і
лексикографії. Із становленням реальних можливостей об’єднання зусиль різних сфер
мовознавчої діяльності, з розвитком міждисциплінарної парадигми лінгвістичного знання пов'язаний і якісно новий підхід до теорії лексикографії [8]. Він полягає у тому, що
у лексикографії кінця ХХ- початку ХХІ ст. починає формуватися антропоцентричний
(антропоорієнтований) або лінгвокультурологічний напрям як такий, що відповідає спеціальним завданням мовної освіти сучасної полікультурної особистості, орієнтованої
на інтереси людини і її потреби у спілкуванні в міжкультурному просторі [9]. Основою
вказаного напряму став інтерес до відображення в лексикографії таких особливостей
мовних явищ, у яких представлений культурний компонент і які сприяють формуванню
лінгвокультурної компетенції користувача.
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Одним із явних результатів антропоцентричної переорієнтації лінгвістичних досліджень стало формування лінгвокультурології як лінгвістичної науки, що вивчає взаємодію
мови й культури [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. ЇЇ найважливішим завданням стає системна репрезентація культури народу в його мові, в їхній діалектичній взаємодії та розвитку. Серед актуальних напрямів сучасної лінгвокультурології саме лексикографія сьогодні
розвивається найактивніше, оскільки на основі лінгвокраїнознавчих словників вивчення
характеру взаємодії мови й культури видається досить продуктивним [13: 29 – 30].
Іншим напрямом досліджень, який також сприяв становленню й розвитку лінгвокультурологічної концепції в лексикографії, стала теорія міжкультурної комунікації [19;
20; 21]. Навчання міжкультурної комунікації полягає у формуванні динамічної позиції
або здатності розглянути комунікативну ситуацію одночасно з двох точок зору – власної
та іншомовного комуніканта.
Сьогодні справедливо визнається, що міжкультурна комунікація повинна бути основою словника будь-якої сучасної мови [22: 72]. Навчання соціокультурним відмінностям через їх вербальне вираження безпосередньо залежить від засвоєння лінгвістичного
коду, і тому знання мови залишається першим і найголовнішим кроком у пізнанні культури. Отже, словник повинен відігравати важливу роль у засвоєнні основ лінгвокультури,
оскільки він є доступним широким колам користувачів засобом відображення світу мови
й культури, до якої він належить.
Антропоорієнтованість як науковий принцип дослідження, навчання міжкультурної комунікації як потреба в заповненні лакун під час відображення різноманітних аспектів взаємодії мови й культури та формування лінгвокультурології як окремої наукової дисципліни
привели до розробки теоретичних основ культурознавчого напрямку у вітчизняній та зарубіжній лексикографії, що, у свою чергу, позначилося на загальній типології довідників.
Останнім часом у лексикографії намітилися два чітко виражені напрями: лінгвоцентричний
та антропоцентричний. Лінгвоцентричні словники – це словники для мови і при мові, головним завданням яких є фіксація, опис і оцінка наявних мовних фактів [23: 132-133]. Антропоцентричні словники – це словники «для людини». Їхньою головною метою є допомогти
людині у формуванні мови як ознаки свідомості і в її ефективному використанні [3: 10].
Зокрема, розробка лінгвокраїнознавчої теорії слова привела до появи нового типу довідника, у якому культурологічний параметр став провідним, а саме – лінгвокраїнознавчого словника. Теоретичні узагальнення, на яких ґрунтується лексикографування культурного компонента лінгвокраїнознавчого словника, відображені в роботах вітчизняних
та зарубіжних дослідників, можна узагальнити до таких положень: 1) лексичний фон
як об’єкт семантизації у лінгвокраїнознавчій лексикографії; 2) орієнтація на актуальну
мовну свідомість; 3) актуальний історизм у лінгвокраїнознавчих словниках як риса культурологічної семантизації; 4) опора на зорову наочність; 5) демонстрація парадигматичної і синтагматичної сполучуваності заголовного слова; 6) необхідність орієнтувального
(оглядового) тематичного введення у словник; 7) навчальна спрямованість; 9) навчальна
функція семантизуючих висловлювань; 10) дозування і сконцентрованість матеріалу; 11)
використання рідної мови адресата в семантизуючій частині [24; 25; 26; 27].
Відзначимо, що культурологічний аспект поповнив лексикографічну термінологію
порівняно недавно. Так, наприкінці ХХ ст. у зарубіжній лексикографії виникають такі
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поняття як «культурологічна лексикографія» (cultural lexicography) та «культурологічний словник» (cultural dictionary) [28]. Під першим терміном мається на увазі «комплекс
досліджень, пов’язаних із дизайном, укладанням, використанням і оцінкою культурологічних словників. Під другим – цілу низку довідників, які одночасно являють собою
результат культурної практики та засоби її популяризації. Оскільки практично будь-який
словник є результатом і засобом культурного розвитку, виявляється, що більшість словникових жанрів можуть отримати певне лінгвокультурологічне тлумачення.
Як зазначає М.С. Колеснікова, завданням культурологічного напряму досліджень є
опис культурологічної поліфонії в особливій лексикографічній формі з метою подолання можливих соціокультурних бар’єрів, оскільки через культурний компонент словника
певної мови своєрідним чином моделюється міжкультурний простір суспільства, що, у
свою чергу, впливає на розвиток полікультурної особистості [9]. Сьогодні культурологічна лексикографія розвивається за двома напрямками: 1) доцентровим, який розвиває
ідею створення універсального навчального (тлумачного) культурознавчого словника для
тих, хто вивчає будь-яку іноземну мову; 2) відцентровим, який проявляється в укладанні
словників, спрямованих на відображення унікального культурного компонента національного словника, наприклад, у спеціалізованих лінгвокраїнознавчих, країнознавчих та
культурознавчих довідниках [9: 71]. Однак, як зазначає В.В. Дубичинський, універсальний словник, який є ідеалом теорії лексикографії, є метою, яку можна досягнути лише в
абстракції, оскільки практично не можливо реалізувати словниковий проект, який відповідав би всім критеріям всіх адресатів [3: 16]. Ця теза може свідчити на користь створення нових типів культурознавчих довідників, зокрема лінгвокультурологічного тлумачного словника, який описував би культурну семантику лексичних одиниць із урахуванням
особливостей національного менталітету носіїв певної мови.
Останнім часом у низці досліджень розглядалися розбіжності в мовних, концептуальних
і культурних структурах, а також маловивчені культурно-специфічні ситуації та пропонувалися способи їх лексикографічного представлення у лінгвістичних довідниках [29; 30], однак
основна увага дослідників традиційно була зосереджена на лінгвокраїнознавчих виданнях,
а одномовні лінгвістичні словники тривалий час не отримували культурологічної інтерпретації. Однак під впливом сучасних антропоорієнтованих тенденцій ситуація поступово змінюється на краще, про що свідчать найостанніші дослідження у теоретичній та практичній
лексикографії [31; 32; 33]. Дослідники відзначають посилену увагу до культурологічної інформації в лінгвістичних тлумачних довідниках і аргументують це тим, що «культурологічний підхід до проблеми вербальної комунікації дає змогу пов’язати мовленнєву діяльність із
іншими різновидами й формами діяльності людини й суспільства» [20: 76].
Сучасна антропоцентрична парадигма полягає не стільки в передачі певної інформації або описі відношень між референтом і мовним знаком, скільки у створенні основи для орієнтації особистості у власній когнітивній сфері та міжкультурному просторі
[34]. Тобто мова сьогодні розглядається ще й як система, що орієнтує поведінку, завдяки
чому жанр культурологічного словника отримав змогу не тільки репрезентувати культурно орієнтований матеріал, але й відобразити ті категорії міжкультурної інтеракції, що
лежать у сфері поведінки та дій учасників комунікації. Лексикографічне відображення
ціннісних і поведінкових норм певного лінгвокультурного соціуму вже є фактом у де98

яких сучасних тлумачних словниках англійської мови, однак сам аксіологічний аспект
лексикографічних джерел поки що не отримав належного висвітлення у науковій лінгвістичній літературі, хоча дослідження саме у цьому напрямі видаються одними з найперспективніших.
Отже, відмінною рисою лексикографії ХХ-ХХІ ст. стає синтез філології та культури у
широкому сенсі цього слова. Виявлення всіх зазначених тенденцій є вагомим аргументом
на користь посилення уваги до лінгвістичних словників, у яких повинен бути відображений
культурний компонент семантики слова, та до створення лінгвокультурологічних словників
національних варіантів у негомогенних мовах. Усе викладене вище дозволяє також доповнити деякі теоретичні положення лексикографії наявними досягненнями у вивченні аксіології
та розглядати аксіологічний складник як невід’ємний компонент мікроструктури словника.
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Стаття розглядає ключові підходи європейських країн до проблеми міжкультурного
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В статье рассматриваются ключевые подходы европейских стран к проблеме межкультурного диалога, на основе которых выделяются перспективные направления развития межкультурного сотрудничества в странах СНГ.
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The article dwells on the key approaches to intercultural dialogue in European countries
with the aim of recognizing new ways of intercultural development in the countries of CIS.
Key words: intercultural dialogue, cultural diversity, tolerance, equality, cultural corridors,
European countries, CIS
В настоящее время «межкультурный диалог» является одним из ключевых понятий
международной политики. Это процесс, представляющий открытый и уважительный
обмен мнениями между отдельными лицами и группами, имеющими различное этническое, культурное, религиозное и лингвистическое происхождение и наследие. Его цель
взаимное обогащение и сохранение культур при условии национальной самоидентификации каждой из них [1]. В современном мире это крайне необходимо для того, чтобы
защитить и сохранить уникальные культурные сообщества и меньшинства от процессов
“культурной глобализации”.
Диалог между различными культурами это в значительной степени вопрос выработки общих правил общения, создания условий позволяющих на базе взаимопроникновения культур создавать новый мир без агрессии, конфликтов и ненависти. Поэтому крайне
необходимо научить представителей различных культур толерантно относиться друг к
другу. Большую роль в этом процессе играют международные универсальные и региональные организации.
В Европе ключевую роль в укреплении взаимного сотрудничества, социальной
сплоченности, защиты человеческих прав и интересов играет Совет Европы. «Мы все
разные – мы все равны» вот их основной девиз. Эта организация и входящие в нее
государства-члены с момента образования в 1949 г. и особенно в 1990-х гг. начали
© Карелина Н.А., 2010
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предпринимать все более энергичные шаги в целях приспособления отдельных обществ
к вызовам растущего культурного многообразия.
В настоящее время в Европе в связи с ростом числа иммигрантов из стран «третьего
мира» (в том числе из бывших колоний европейских стран) происходит явное разделение культур на доминирующие или основные и “вторичные”. Межкультурный диалог же
рассматривается как процесс их культурного взаимодействия. Его основными условиями являются: первое – уважение человеческих прав, закона и принципов демократии;
второе – равенство представителей различных культур и их взаимное уважение; третье
– равенство полов, четвертое – удаление всех препятствий на пути к межкультурному
диалогу (борьба с расовой дискриминацией и эксплуатацией меньшинств, с бедностью и
языковыми различиями). В конечном итоге речь идет об установлении межрелигиозного
диалога на основе тесного взаимодействия религиозных организаций между собой и с
правительственными структурами.
В 1954 г. в Париже была подписана Европейская культурная конвенция. Ее целью
стало достижение большего единства между странами членами Совета Европы, защита
и осуществление идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием. Было принято решение оказывать содействие тому, чтобы граждане всех государств - членов и
других европейских государств, которые могут присоединиться к ним, изучали языки,
историю и культуру друг друга и культуру, общую для всех них [2].
В 2005 г. главы государств и правительств Совета Европы, собравшиеся на третьем саммите в Варшаве заявили о своей решимости обеспечить, чтобы их «многообразие стало источником взаимного обогащения», содействовать политическому, межкультурному и межрелигиозному диалогу [3]. По итогам этого саммита был принят стратегический документ,
известный так же как декларация “Фаро”, в котором впервые были изложены основные
принципы и основные компоненты будущих мероприятий. Все государства-члены этой
организации, а их 47, выразили согласие в том, что в отношении межкультурного диалога
должна осуществляться сквозная политика, которая охватывает такие различные сферы
как культура, молодежь, иммиграция и образование, городское планирование и безопасность, средства массовой информации и социальные услуги. Межкультурный диалог должен базироваться на общих ценностях. Кроме того, достижение межкультурного диалога
должно рассматриваться в качестве общей задачи государственных и неправительственных структур, групп, а также отдельных лиц. По словам координатора межкультурного
диалога Совета Европы Габриэллы Баттаини-Драгони “межкультурный диалог не является
методом, который относится только к международным встречам, а он … начинается у порога собственной двери, на муниципальном уровне, в школах и на рабочем месте, в церквях, синагогах и мечетях, в больницах и ратушах, в молодежных центрах и спортивных
обществах, в общественных помещениях и в средствах массой информации” [3].
«Декларация Фаро» способствовала появлению «Белой книги» по межкультурному
диалогу, в которой утверждается, что проявление, с одной стороны, уважения в отношении представителей разных культур и, с другой стороны, содействие социальной сплоченности могут только тогда быть успешными, когда политика основывается на универсальных правах и основных свободах человека [3]. Они являются общим знаменателем,
на котором держатся общества стран Европы. Именно общие социальные права и осно102

вополагающие законы должны являться базой для ежедневной политической культуры,
гарантом основного социального доверия и ценностного согласия [3]. Среди примеров
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, вступившая в силу в 1953 г., в
которой были провозглашены основополагающие права человека и создан особый механизм их защиты Европейский суд по правам человека. Европейская социальная хартия
(принятая в 1961 г. и пересмотренная в 1996 г.), согласно которой заложенные в ней социальные права относятся ко всем лицам, без всякой дискриминации. Европейское Соглашение о правовом статусе иностранных работников по найму (1997 г.), в котором было
установлено, что с иностранными работниками по найму должны обращаться также, как
и с гражданами государств-членов. Европейская хартия региональных языков и языков
меньшинств (1992 г.) и Рамочное соглашение для защиты национальных меньшинств
(1995 г.) стали основополагающими для содействия и защиты многообразия в духе толерантности. Привлекают внимание достигнутые соглашения в отношении культурного
многообразия на муниципальном уровне. Среди них Соглашение об участии иностранцев в общественной жизни муниципалитета (1992 г.), Европейская хартия об участии
молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне (2003 г.).
Особого внимания заслуживает отношение к образованию, причем на всех его стадиях
от детского сада до высших учебных заведений и курсов повышения квалификации для
самих преподавателей. Важно понимать, что принципы толерантности к другим культурам должны прививаться с самого раннего детства как в социальных учреждениях, так и в
кругу семьи. Особо важными предметами являются история, иностранные языки и основы
религии. Знание прошлого крайне необходимо для понимания современного европейского
общества. При этом изучение истории включает историю своей родной страны, а также соседей и других европейских стран, учитывая разносторонние взгляды на одни и те же исторические события. Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью межкультурного общения, а значит и диалога культур. Общаясь между собой на одном языке,
люди скорее способны понять друг друга. Конечно, прежде всего, речь идет об изучении
официальных языков европейских стран. Но это не говорит о языковой ассимиляции немногочисленных представителей той или иной культуры. Политика межкультурного диалога предполагает сохранение и защиту неофициальных и редких языков.
Важным звеном политики межкультурного диалога в Европе является сохранение культурного наследия и восстановление исторических связей между странами. Речь идет о развитии культурной экономики и об установлении культурных коридоров, которые, по словам
Генерального директора ЮНЕСКО, открывают возможности для “укрепления взаимопонимания на основе более глубокого осознания важности культурного наследия.” Впервые
термин «культурный коридор» появился на форуме глав государств Юго-восточной Европы
в Варне 2005 г. Это определенного рода культурно-исторические маршруты, объединяющие
населенные пункты разного ранга на основе единого принципа, например: места, связанные с общими историческими событиями или представляющие общее культурное наследие, религиозные центры. По словам генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса
“культурные коридоры должны способствовать устойчивому развитию на местном уровне и
должны сочетать различные необходимые для такого развития условия: экономический рост,
защита окружающей среды, культурное разнообразие и наследие” [4].
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Важно отметить, что в основе межкультурного диалога в Европе заложены процессы экономической и политической интеграции стран между собой. Поэтому стремление
к единому культурному пространству является закономерным этапом взаимодействия
европейских стран. В странах СНГ вопросы развития и установления межкультурного
диалога только начинают исследовать. В отличие от европейских стран, в странах СНГ
межкультурное общение было естественным фактором развития национальных культур
в XX веке. Однако произошедшая экономическая дезинтеграция до сих пор является
дестабилизирующим фактором развития культурно-исторических взаимосвязей.
В настоящее время в связи с активизацией миграционных процессов возникла необходимость выработки новых путей мирного существования и устойчивого развития
различных культур в постсоветском пространстве.
В 2006 г. были созданы Совет по гуманитарному сотрудничеству государствучастников СНГ (СГС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ (МФГС). Их основная задача – координация многостороннего взаимодействия стран СНГ в области культуры, образования, науки, архивного дела,
информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью [5].
Учитывая основные подходы европейских стран к проблеме межкультурного диалога, можно выделить основные перспективные направления развития межкультурного
сотрудничества в странах СНГ.
Первое – совершенствование правовой базы взаимодействия государств-участников
СНГ с учетом принципа межкультурного диалога. Речь идет об устранении целого ряда
барьеров на пути взаимного сотрудничества и создании эффективных механизмов обеспечения и защиты равенства прав и свобод представителей всех национальностей.
Второе – повышение межкультурной компетенции людей через образование, СМИ
и Интернет, проведение различного рода культурных мероприятий. Толерантное отношение друг к другу и к представителям других культур должно воспитываться с самого раннего детства в семье и дошкольных образовательных учреждениях. Даже самым
маленьким детям в игровой форме можно объяснить, что нас много, мы все разные, но в
тоже время мы все равны. В школах особое внимание должно уделяться изучению истории и религии различных культур, иностранным языкам. В высших учебных заведениях
обязательны курсы основ межкультурной коммуникации, деловой компетенции и иностранные языки. Необходимо расширять студенческие обмены и стажировки, проводить
совместные конференции и семинары, устраивать выездные лагеря и т.д.
В настоящее время эксперты стран Содружества отмечают, что основная проблема
в межкультурном диалоге - снижение знания русского языка в странах-участниках. Но
даже несмотря на это, русский язык, являясь вторым или иностранным языком в некоторых странах, выступает как интегрирующее звено культурного и лингвистического
многообразия стран СНГ. А это важная основа для расширения взаимных контактов.
Возможно, стоить осуществить определенные усилия с тем, чтобы заново привлечь внимание к русскому языку. В этом процессе большую роль сыграет увеличение количества
культурных мероприятий: театров, концертов, выставок, фестивалей и т.д. Организация
и проведение выездных культурных и спортивных мероприятий должны осуществляться
на регулярной основе.
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И третье – развитие культурного туризма в рамках концепции культурных коридоров. Начать стоит с изучения и разработки единого списка культурных объектов стран
СНГ, представляющих общую историческую ценность. К ним относятся места и памятники, относящиеся к общим историческим событиям, выдающимся творческим лицам,
религиозным святыням, научным, промышленным и техническим достижениям. В этом
проекте важна роль образовательных и научно-исследовательских организаций, а также
финансовая поддержка со стороны всех государств СНГ по восстановлению и реставрации отдельных объектов культурного наследия.
Таким образом, возможно, именно межкультурное сотрудничество, в основе которого в первую очередь заложена общая история, приведет к новому витку экономического,
политического и правового взаимодействия стран Содружества.
ЛИТЕРАТУРА
1.

White Paper on Intercultural Dialog, Council of Europe, Strasbourg, 2008: http://www.
interculturaldialogue.eu/web/index.php
2. Европейская культурная конвенция. Париж, 19 декабря 1954 г.: http://culture.uzsci.
net/laws/cooperation/evroconv1.html
3. Габриэлла Баттаини-Драгони Содействие межкультурному диалогу: «Белая книга» Совета Европы: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/
Issue_No10/N10_CoE_WhitePaper_ru.pdf
4. Выступление Генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса на Форуме
«Наследие и коммуникация в Юго-Восточной Европе»: http://www.echr.ru/coe/
gensec.htm
5. Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ:
http://www.mfgs-sng.org/sgs
6. Декларация принципов толерантности, Париж, 16 ноября 1995 г.: http://www.
un.org/russian/documen/declarat/toleranc.htm
7. Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира. Резолюция ООН 61/221. http://www.un.org/russian/
ga/62/plenary/hld-interreligious.shtml
8. Рекомендация о сохранении фольклора, Париж, 15 ноября 1989 г.: http://www.
businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33767.html
9. Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, Париж, 20 октября, 2005 г.: http://www.un.org/russian/documen/convents/
cult_diversity.pdf
10. Конвенция об охране нематериального культурного наследия, Париж, 17 октября
2003 г.: http://www.un.org/russian/documen/convents/heritage.pdf
11. Всеобщая декларация о культурном разнообразии. Париж, 2 ноября 2001 г.:
unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
12. Language Policy Division, Strasbourg: www.coe.int/lang
105

УДК 821.111

Провотар Т.Ф.
(Київ, Україна)

КУЛЬТУРНО ОБУМОВЛЕНІ РИТУАЛИ СПІЛКУВАННЯ У
НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті описуються основні тенденції вивчення іншомовної культури, які відповідають принципово новій ситуації, що склалася у сфері викладання, вивчення і розповсюдження іноземних мов.
Знання основних тенденції вивчення іншомовної культури допоможуть спеціалістам
іноземних мов подолати проблеми культурних відмінностей своєї та чужої країни.
Ключові слова: фонові знання, національно-марковані форми спілкування, ритуал
спілкування, мовні структури, культурні відмінності.
В статье описаны основные тенденции изучения иноязычной культуры, которые
отвечают принципиально новой ситуации, сложившейся в сфере преподавания, изучения и распространения языков.
Изучение основных тенденций иноязычной культуры поможет специалистам иностранных языков преодолеть проблемы культурных различий своей и чужой страны.
Ключевые слова: фоновые знания, национально-маркированные формы общения, ритуал общения, языковые структуры, культурные различия.
The article deals with the main tendencies of foreign culture learning. They correspond
to the new situation which has formed in the sphere of teaching, learning and spreading
foreign language.
The learning of the new tendencies of foreign culture will help the specialists of foreign
language to overcome the problems of cultural differences of native and foreign country.
Key words: background knowledge, national-marked forms of speaking, ritual of speaking,
language structures, cultural differences.
При вивченні іноземної мови необхідно оволодіти не тільки мовними структурами,
але і тим, що «лежить за мовою»: фоновими знаннями, культурою країни або країн, мова
якої вивчається.
Ця проблема особливо гостро відчувається при підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Щоб стати повноправним учасником процесу міжнародної комунікації такий
спеціаліст повинен володіти фоновими знаннями про мову. Такий спеціаліст здатний зіставити культурні відмінності своєї та чужої країни. Він має уявлення про різні аспекти
життя країни, мову якої вивчає, тобто він має уявлення як будуються сімейне життя, як
вирішуються расові, етнічні, релігійні проблеми, яким чином здійснюється керування
країною. Перекладач і викладач знайомий з національно-маркованими формами спілкування пов’язаними з одруженням, народженням та хрещенням дитини, перебуванням
у гостях. Він знає моделі освіти, різні фольклори, звичаї гостинності, особливості національного гумору. Такий спеціаліст володіє достатніми фоновими знаннями для об© Провотар Т.Ф., 2010
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говорення та аналізу проблем мистецтва, права, навколишнього середовища, діяльності
суспільних організацій, законів, які стосуються проживання і роботи в країні, процедури
одержання прав власності і спадщини.
При вивчення іншомовної культури важливо:
1. визначити обсяг матеріалу для вивчення;
2. виявити якого роду культура відповідає цілям вивчення мови в певній ситуації;
3. відібрати і проаналізувати цільовий матеріал;
4. розуміння того, що ні одна культура не є статичною;
5. усвідомлювати, що в наш час функціонує не одна єдина англійська мова, а ціла
родина англійських мов, тобто варіантів англійської мови.
Ритуал спілкування – це не тільки весілля,хрещення дитини або якась релігійна чи
світська церемонія, але й будь-яка взаємодія людей, які підпорядковуються визначеним
правилам даної культури. Наприклад, у США до весілля пари розсилають запрошення.
Вони реєструються у якомусь магазині і залишають там список речей, які вони хотіли б
отримати у подарунок. Запрошені на весілля приходять в цей магазин, вивчають список
і відповідно до нього купують подарунки. У Великобританії молода пара розсилає заздалегідь такий список тим, кого запрошує на весілля. Вони відкривають так звану «книгу
нареченої» (bride’s book). У Великобританії церемонія одруження відбувається у чи в
РАГСі (registry office). В США церемонію можна провести не тільки в таких місцях, але
і вдома, в саду, в готелі чи спеціальній весільній каплиці (wedding chapel). Як у Великобританії, так і в США наречена одягає біле плаття (wedding dress) і білу вуаль (veil), та
тримає у руках квіти. В США наречений має одягти урочистий костюм, у Великобританії – парадний костям для ранкових та денних прийомів (morning suit). В США та Великобританії широко розповсюджене планування сім’ї (family planning). Одружені пари
вважають за краще народжувати дітей пізніше (start a family). В США кожна третя, а у
Великобританії кожна шоста дитина народжується у матері, якій за 30 років. У Великобританії батьки повинні повідомити про народження дитини в місцевий РАГС (registrar)
і одержати свідоцтво про народження (birth certificate). В США народження дитини реєструється у місцевому суді.
Вивчення мови і культури при підготовці висококваліфікованих спеціалістів відповідає принципово новій ситуації, яка склалась у сфері викладання, вивчення і розповсюдження іноземних мов. Висококваліфікований викладач або перекладач іноземної мови
повинен не тільки оволодіти нею на практиці, але і мати ґрунтовні знання про культуру
країни, мова якої вивчається.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАМАТИКИ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У статті розглядається комунікативний підхід як основній метод практичного
оволодіння мовою. Автор розкриває особливості методики викладання граматичного
матеріалу. Основна увага приділяється характеристиці комунікативної граматики. У
даному дослідженні подається система занять, які рекомендуються для ефективного
засвоєння певної граматичної структури. Автор перераховує умови, котрі необхідні для
успіху комунікативного підходу у вивченні граматики.
Ключові слова: комунікативний підхід, комунікативна граматика, метод, навички,
граматична структура.
В статье рассматривается коммуникативный подход как основной метод практического владения языком. Автор раскрывает особенности методики преподавания
грамматического материала. Основное внимание уделяется характеристике коммуникативной грамматики. В данном исследовании представлена система занятий, которые рекомендуются для эффективного овладения определённой грамматической структурой. Автор перечисляет условия, необходимые для успеха коммуникативного подхода
в изучении грамматики.
Ключевые слова: коммуникативный подход, коммуникативная грамматика, метод,
навыки, грамматическая структура.
The article deals with the communicative approach as the main method of practical language learning. The author reveals the peculiarities of the methods of teaching grammatical
material. In this research the system of lessons is given. They are recommended for the effective
mastering of a certain grammatical structure. The author enumerates the conditions which are
necessary for the success of the communicative approach to learning grammar.
Key words: communicative approach, communicative grammar, method, skills, grammatical structure.
На сучасному етапі ідеї гуманізації знаходять своє відображення у процесі викладання іноземних мов, при цьому в центрі уваги знаходиться той, хто навчається, а метою
викладання є розвиток творчої особистості. У зв’язку з цим саме комунікативний підхід
до навчання іноземних мов змінює традиційні методики викладання і потребує використання емоційно-психологічної сфери особистості того, хто навчається. Тільки при
такому підході можна навчити мові як засобу комунікації.
Основною метою навчання іноземних мов є практичне оволодіння мовою, тобто використання її як засобу комунікації.
© Коваленко М.М., 2010
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Комунікативний підхід відкриває можливості для удосконалення методики викладання
граматики англійської мови. У зв’язку з цим слід приділяти увагу комунікативній граматиці, яка, як відомо, вивчає не структуру мови, а розробляє закономірності використання
існуючих граматичних конструкцій мови з метою комунікації. Слід ураховувати, які з існуючих граматичних моделей підходять для використання у кожній конкретній ситуації. Тим,
хто навчається, необхідно оволодіти граматикою у дії, а не тільки системою правил, оволодіти алгоритмами, які дозволяють практично використовувати ці правила у мовленні.
Р. П. Мільруд зазначає, що при викладанні іноземних мов слід підкреслювати те, що
мова, як засіб комунікації, може спонукати до певних дій чи певної реакції того, хто говорить, і того, хто слухає. Дуже важливим у зв’язку з цим є комунікативно-прагматичний підхід до аналізу мовних одиниць, який показує, що їх зміст характеризується синкретизмом
прагматичних значень і залежить від ситуації спілкування, соціальних ролей і фонових
знань комунікантів [1: 16]. Будь яке висловлювання має свою прагматичну установку, яка
обумовлює структурно-семантичну організацію висловлювання, відбір відповідних граматичних засобів. За допомогою цих засобів відбивається відношення до фактів, які повідомляються, підкреслюється особиста оцінка цих фактів. Такі повідомлення можуть впливати на почуття і поведінку адресанта, можуть спонукати його до інтелектуальних дій. Для
такого впливу на адресанта можуть бути використані різноманітні мовні засоби для цілей
інтенсифікації висловлювання, інтенсифікації оцінки фактів, які повідомляються [2: 210].
Вивчення граматики потрібне для підтримки комунікативного аспекту при викладанні англійської мови, який допомагає студентам розкрити в повній мірі свої лінгвістичні навички. Викладати граматичні структури треба таким чином, щоб учні набували навички на чотирьох рівнях комунікації: аудіювання, говоріння, читання та письмо.
Опанування цими навичками означає, що студент повинен вміти впізнавати необхідну
структуру в усній формі, ототожнювати її письмову форму та розуміти її використання
в поданому контексті.
В. В. Осідак пропонує наступну серію граматичних занять. Вона включає 5 аспектів
(етапів): введення, маніпуляція, закріплення, застосування, оцінювання.
1 етап – введення.
Нова граматична структура повинна бути присутньою в чітко визначеній комунікативній ситуації. Викладач повинен пропонувати студентам зв’язний текст, який включав би
нове поняття для вивчення. Такий текст має бути комунікативно спрямованим, складатися
з мовленнєвих актів, що реалізуються, і демонструвати реальне використання мови. Необхідно уникати речень поза контекстом. Цей маленький текст можна назвати основою. Вона
повинна включати 5 чи 6 випадків структури, які треба викласти, а формулювання правила
треба робити починаючи з перших слів повідомлення. Основа дозволяє студентам відчувати форму та зміст структури, як в усному, так і в письмовому мовленні.
2 етап – маніпуляція.
Цей етап полягає в тому, що викладач підштовхує студентів до формулювання правила нової граматичної структури засобами індукції.
3 етап – закріплення.
Закріплення полягає в тому, що студентам пропонують на слух розпізнати нову
структуру.
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4 етап – застосування.
Цей етап складається з вторинного використання структури за допомогою різноманітних письмових та усних вправ. Мета цієї фази заняття полягає в тому, щоб підвести
студентів до введення вивченої структури в мовленнєві ситуації.
5 етап – оцінювання.
Це останній етап серії занять, присвячених граматиці. Саме за допомогою оцінювання викладач може зрозуміти, чи досягнув він своєї мети. Мова йде про те, щоб поставити
студентів в умови, при яких необхідно використати вивчену структуру. Для цього можна
запропонувати завдання з великим вибором відповідей (тести, тексти з пропусками) чи
завдання, спрямовані на розгорнуті відповіді (тексти на переклад чи складання ситуацій,
де нова граматична структура змішана з іншими) [3: 36].
Умови успіху комунікативного підходу у вивченні граматики:
1) обов’язкова перевірка необхідних і вже засвоєних структур;
2) під час занять з граматики єдину складність повинна представляти лише нова структура, в основі не повинні бути невідомі слова, які потребують додаткових пояснень;
3) перш ніж переходити до етапу закріплення, викладач мусить переконатися, що
студенти зрозуміли новий матеріал [4; 5].
Н. К. Скляренко стверджує, що мета комунікативного методу при вивченні грамматики полягає у тому, щоб допомогти студентам навчитись використовувати граматично
вірно іноземну мову через практику спілкування. Вона пропонує використання граматичних діалогів-зразків. Звичайна методика передбачає вивчення ізольованих граматичних
структур через низку традиційних вправ, таких як повторення, підстановка, трансформація та ін. Методика цього методу йде значно далі, їх мета- активно включати студентів у
спілкування через ситуації ретельно обмірковані для специфічного граматичного явища.
Після його презентації відпрацьовується діалог-зразок і пропонується:
1. Складання діалогів по аналогії за новими ситуаціями.
2. Самостійне складання діалогів на підставі свого власного життєвого досвіду, інтересів та міркувань, що сприяє активному спілкуванню між учнями з використанням
певної граматичної структури. Учням не треба запам’ятовувати правила, вони повинні
зрозуміти граматичне явище і навчитись використовувати його [6: 20].
В результаті даного методу забезпечуються стійкі знання мови, формуюється розуміння використання граматичних явищ у спілкуванні, підвищується інтерес до вивчення
цього складного мовного явища.
Ідея навчання граматики через діалоги-зразки належить американським методистам
Стівену Дж. Молінскі та Білу Бліссу (Grammar book “Side by Side”).
Вивчення прагматичних особливостей мовних одиниць допомагає студентам зрозуміти закономірності їх функціонування і взаємодії в процесі комунікації. При цьому
приходить глибоке розуміння того, яким чином мова використовується для цілей комунікації, підкреслюється пріоритет використання певних мовних засобів, які забезпечують
успішне використання мови для досягнення певних комунікативних цілей. В центрі уваги знаходиться людина з її конкретними комунікативними намірами. Комунікація для неї
не тільки обмін інформацією. Комунікація неможлива без висловлення емоцій, почуттів,
відношень. За допомогою засобів граматики англійської мови можна висловити різні
прагматичні установки для досягнення комунікативних цілей тих, хто спілкується.
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Отже, перед уроком іноземної мови стоять нові завдання: це насамперед підготувати
людину майбутнього, людину, що здатна проявити себе в умовах глобального багатокультурного простору, яка є відкритою до іншої культури, а отже, і до спілкування з
іншими. Основне завдання викладання іноземних мов на сучасному етапі – це навчання
мови як повноцінному засобу спілкування, засобу міжкультурної комунікації.
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ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ КОДІВ У МОВЛЕННІ НІДЕРЛАНДЦІВ

Переключення кодів є одним із найбільш перспективних напрямків дослідження
у сучасній лінгвістиці, оскільки цей феномен забезпечує не тільки розуміння явища
багатомовності, яке наразі стосується багатьох мовців по всьому світу, але також
висвітлює багато важливих питань щодо відносин однієї мови до іншої. У статті
розглядається проблема переключення кодів у мовленні нідерландців на матеріалі
англійської та нідерландської мов.
© Гончарова О.О., 2010

111

Ключові слова: переключення кодів, міжкультурна комунікація, англійська та
нідерландська мови.
Переключение кодов является одним из наиболее перспективных направлений исследования в современной лингвистике, поскольку этот феномен обеспечивает не только
понимание явления многоязычия, которое на данный момент касается многих людей во
всем мире, но и позволяет провести сопоставительный анализ языков. В статье рассматривается проблема переключения кодов в речи нидерландцев на материале английского и нидерландского языков.
Ключевые слова: переключение кодов, межкультурная коммуникация, английский и
нидерландский языки.
Code-switching is one of the most perspective research trends in modern linguistics, as
it not only deepens understanding of multilanguage phenomenon, which at present concerns
many people throughout the world, but also deals with questions regarding relations of one
language to another. This article addresses the problem of code-switching in the speech of the
Dutch people on the material of the English and Dutch languages.
Key words: code-switching, cross-cultural communication, English, Dutch.
Переключення кодів вважається одним із результатів контактів між мовами, що
зустрічається досить часто поряд з такими лінгвістичними явищами, як конвергенція,
піджинізація та ін. Розвиток та розширення міжнаціональних контактів, інтенсивна
міграція, взаємодія рідної та іноземної мов, сучасні інтеграційні процеси – ці та інші
фактори обумовлюють зростання мовних контактів, і як наслідок – розширення сфери
взаємодії мовних кодів, переключення коду однієї мови на код іншої.
Переключення мовних кодів (англ. code-switching) визначається як спонтанне
перемінне використання елементів двох або більше мов у рамках одного комунікативного
акту [1: 123].
Останнім часом значно виріс лінгвістичний престиж проблеми, змінилося ставлення
до процесу переключення кодів. Якщо раніше перехід з однієї мови на іншу розглядався
як прояв недостатньої лінгвістичної компетенції мовця, що могло призвести до втрати
чистоти мови, то сьогодні більшість лінгвістів визнають, що переключення кодів – це
складний, організований певним чином процес, яким можна керувати [2]. Дослідження
переключення кодів являє таким чином етнолінгвістичну взаємодію, поглиблення інтересу
до якої відбувається поряд з розвитком міжнаціональних та міжкультурних контактів.
Досить довгий час лінгвісти, що досліджували міжмовні контакти, майже не звертали
увагу на явище переключення кодів. Наприклад, У. Вайнрайх вважав переключення кодів
у білінгвів скоріше випадковим, ніж системним, а Е. Хоген (E. Haugen) зазначав, що
використання елементів однієї мови в іншій є скоріше видозміною другої мови, аніж
сумішшю обох мов [3: 9].
Останні сімдесят років відзначаються значним підвищенням інтересу до явища
переключення кодів. У 1940-х та 1950-х роках переключенню кодів приділялося дуже
мало уваги, а сам феномен вважався таким використанням мови, що не відповідає мовним
стандартам [4]. Проте, з 1980-х років більшість науковців визнають переключення кодів
як звичайний результат використання мовцем двох або більше мов.
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Слід зазначити, що активне дослідження цього феномену почалося після низки
публікацій Дж. Гумперса (J. Gumperz) та його колег у 1960-70-х роках. Невдовзі
мовознавці зрозуміли, що переключення кодів є поширеною манерою спілкування. Проте
такі дослідження є досить складними, оскільки, за визначенням, вивчення переключення
кодів передбачає насамперед знання декількох мов.
Проблема переключення кодів є однією із найбільш широко досліджуваних в зарубіжній
лінгвістиці останніх десятиліть [1: 123]. Фундаментальні дослідження з переключення
кодів було проведено такими зарубіжними лінгвістами, як Carol Myers-Scotton (1993), Peter Muysken (1995) [6], Peter Auer (1998) [4], Rodolfo Jacobson (1998) [5], Li Wei (2000), Sarah Grey Thomason (2001), Michael Clyne (2003), Penelope Gardner-Chloros (2009) [3] тощо.
Окремо слід згадати роботи Шани Поплак (Shana Poplack, 1980), яка першою спрямувала
дослідження переключення кодів на створення теоретичної бази феномену [5: 52].
Не можна сказати, що вітчизняна лінгвістика зовсім не займається даною
проблематикою – питання переключення кодів традиційно розглядаються у зв’язку з
проблемами білінгвізму. З іншого боку, праці, присвячені дослідженню переключення
кодів як специфічному феномену, його механізмам та особливостям хоча й починають
з’являтися останнім часом, але все таки залишаються поодинокими на тлі десятків
подібних досліджень зарубіжних лінгвістів. Актуальність нашої роботи зумовлено
необхідністю вивчення особливостей переключення кодів представників різних етносів,
що використовують англійську мову як іноземну та мову міжкультурного спілкування.
Систематичні спостереження переключення кодів у комбінаціях різних мов та в різних
контекстах найкращим чином допоможуть пояснити значення типологічних факторів з
однієї сторони та соціолінгвістичних факторів з іншої, а також структуру переключення
кодів у різних спільнотах. На даний момент, наявна лише невелика кількість таких
досліджень. Наукова новизна даної роботи полягає в дослідженні переключення кодів
нідерландської та англійської мов.
Вивчення проблеми переключення кодів є перспективним у різних напрямках, чим
обґрунтовується теоретична значущість дослідження.
Переключення кодів – це різноманітні комбінації двох або більше мов, що мають
місце у незлічимій кількості білінгвальних спільнот. Мається на увазі використання
білінгвами декількох мов або діалектів під час однієї розмови або навіть в одному реченні.
Це впливає майже на всіх, хто володіє більше ніж однією мовою або діалектом тою чи
іншою мірою. Найчастіше переключення кодів відбувається, коли мовці володіють
декількома мовами на однаковому рівні.
Переключення кодів містить в собі велику кількість феноменів, а отже важко дати йому
визначену характеристику [6: 8]. По-перше, лінгвістичним виявом переключення кодів
можна вважати будь-яке використання однієї мови з елементами іншої, починаючи від
вставки одного іноземного слова до введення іншої мови у більших сегментах мовлення.
По-друге, переключення кодів відбувається у білінгвів із різними рівнями володіння мовами,
які проживають у різних мовних середовищах, а отже, як наслідок, їх моделі переключення
кодів не будуть уніфікованими. І нарешті власне переключення кодів може відбуватися
з різних причин: заповнення лінгвістичних прогалин, вираження етнічної ідентичності,
досягнення певної дискурсивної мети тощо. Беручи до уваги всі ці фактори, не дивно,
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що серед лінгвістів ведуться дискусії як точніше характеризувати феномен переключення
кодів та як краще класифікувати різновиди мовних контактів [7: 2].
Переключення кодів слід відрізняти від інших видів взаємодій двох або більше мов,
таких як, наприклад, запозичення, калька, інтерференція або диглосія [8; 7: 6].
Основним джерелом фактичного матеріалу для зарубіжних лінгвістів є усне
спонтанне мовлення. Переключення кодів часто залежить від контексту. Цей феномен
може проявлятися як в усному мовленні, так і на письмі, при чому раніше переключення
кодів можна було спостерігати однаково часто в обох видах мовлення [3: 65].
Виділяють наступні типи переключення мовних кодів:
1) додавання стороннього слова наприкінці фрази;
2) зміна мов між цілими фразами при використанні двох або більше мов;
3) змішання кодів, тобто вставка стороннього слова у середину фрази [8].
Зрозуміло, що переключення кодів є однаковою мірою соціальним та лінгвістичним
феноменом [9: 7]. Проте, серед мовознавців все-таки ведуться дискусії щодо того, чи
варто розглядати явище переключення кодів насамперед з позиції соціолінгвістики, тобто з позиції, де мовна поведінка та використання мови пов’язані перед усім із соціальною
ідентичністю та характеристиками мовця, або ж з аспектами його соціального життя в
ширшому значенні. Для цього є декілька причин.
Перш за все, вивчення переключення кодів розвивалося пліч-о-пліч із вивченням соціолінгвістики, і таким чином, обидва напрямки знаходяться приблизно на однаковому
рівні дослідження.
По-друге, переключення кодів фактично є конструктом, що походить від поведінки
білінгвів. Після багатьох спостережень щоденних комунікацій людей, що живуть у багатомовних спільнотах, лінгвісти помітили, що такі мовці зазвичай поєднують дві або
більше мов та комбінують їх таким чином, що вони мають соціальне значення. Й хоча
на даний момент переключення кодів вивчається з інших перспектив та з використанням
інших методологій, основним джерелом інформації лишається соціолінгвістика.
По-третє, соціолінгвістичні фактори є найважливішим джерелом змін при переключенні кодів. Найбільш яскраво це видно при дослідженні граматичних моделей переключення кодів у різних спільнотах.
Варто зазначити, що дослідження переключення кодів з точки зору соціолінгвістики
пояснює деякі з причин цього феномену, що може бути першим кроком на шляху до розуміння важливості переключення кодів у соціальному житті [10: 97].
Зарубіжні дослідники дійшли висновку, що скласти вичерпний перелік соціальних
сфер переключення кодів майже не можливо. Сьогодні загальновизнаним є те, що переключення кодів може відбуватися в будь-якій сфері (вдома, на роботі, у ЗМІ тощо). Проте,
присутність цього явища обумовлена певними факторами, серед яких основними є учасники комунікації, обставини та умови комунікації, тема та предмет розмови [1: 123].
Переключення кодів у мовленні нідерландців є явищем звичним, оскільки для мовної
ситуації в країні характерним є явище білінгвізму: 90% населення країни є двомовним,
серед яких 78% володіє англійською мовою.
Для дослідження переключення кодів в мовленні нідерландсько-англійських білінгвів було використано записи діалогів при власному спілкуванні із нідерландцями, а також англомовні тексти з Інтернет-блогів та журналів, написаних нідерландцями.
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В усному мовленні білінгвів часто зустрічалися випадки переключення кодів, коли
мовець використовував слово з іншої мови, але одразу виправлявся і повторював те саме
слово, але мовою, якою велася розмова.
 This room is vol people. (full of) – демонструє використання повнозначного слова
(прикметник) першої мови.
 I have ook received it. (too) – відбувається заміщення нідерландського прислівника
ook на англійський too, а також зміна порядку слів, оскільки в нідерландській мові
прислівник ook ставиться одразу після дієслова.
 They try, nee, they tried to help us. (no) – ілюструє випадок самопоправки, але
використовується нідерландська частка nee.
 And then you neem another one. (took) – мовець крім того, що використовує повнозначне
слово першої мови, також граматично адаптує його, так як neem – це форма минулого
часу другої особи однини дієслова nemen.
 He distributed it aan everybody. (to) – використовується нідерландський прийменник aan.
Нідерландці можуть адаптувати лексику своєї рідної мови у морфологічному та фонологічному аспектах. Розглянемо приклади лексичного переключення кодів з морфологічною адаптацією, які зустрічалися у нашому матеріалі:
• He is won is living in Utrecht. – мовець спочатку помилково використовує нідерландське слово wonen, додаючи до нього англійське закінчення тривалого часу, а потім
поправляється і називає англійське living.
• And then you neem a smaller, take a smaller elevator. – мовець спочатку помилково
використовує нідерландське слово nemen у формі другої особи однини теперішнього
часу, а потім виправляє себе.
• You bedoel this article, do you mean? – мовець спочатку помилково використовує
нідерландське слово bedoelen у формі другої особи однини теперішнього часу, потім
виправляє себе.
• You hoor, you hear a sort of cling. – використання нідерландського слова horen у формі
другої особи однини, потім виправлення на англійське hear.
• Where you leer, where you learn to dance? – використання нідерландскього слова leren
у формі другої особи однини теперішнього часу, потім виправлення на англійське
learn.
• You can stop this thing in the cupboard. (put) – використання нідерландського слова
stoppen у формі другої особи одними теперішнього часу замість англійського put.
• And I may pak him, or another card. (take) – використання нідерландського слова pakken
у формі першої особи однини теперішнього часу замість англійського take, а також
використання займенника чоловічого роду, в той час як в англійській мові майже всі
іменники-неістоти середнього роду.
• He zit in the pocket. (is) – використання нідерландського слова zitten у формі третьої
особи однини теперішнього часу замість англійського дієслова be у формі третьої
особи однини.
• This area heet Randstad. (is called) – використання нідерландського слова heten у формі
третьої особи однини теперішнього часу замість англійського is called.
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Тепер розглянемо приклади використання фонологічно адаптованої лексики першої мови під час розмови другою мовою. У всіх нищенаведених випадках нідерландські слова вимовляються з англійською вимовою, як англійські слова. У цих прикладах
відбувається заміна нідерландських фонем англійськими:
 Says to his ad[aet]vocate (нід. advocaat = англ. lawyer) – нідерландський звук [ɑ]
заміняється англійським [ae].
 Figure drie is (нід. drie = англ. three) – гортанний або альвеолярний нідерландський
звук [r] заміняється англійським постальвеолярним апроксимантом.
 This special sort of rock (нід. rok = англ. skirt) – так само як і в другому випадку [r]
вимовляється на англійський манер.
 These cijfers [saifers] are not reliable (нід. cijfer = англ. number) – нідерландське [ɛi]
стає англійським [ai].
 Cup of coffee with a stuck of sugar (нід. stuk = англ. piece) – нідерландське [y]
замінюється англійським [ʌ].
 He sold it aan [aen] everyone (нід. verkopen aan = англ. sell to) – [a:] замінюється на
[ae].
 We are organizing a reis [rais] to London (нід. reis = англ. trip) – нідерландське [ɛi]
стає англійським [ai].
Таким чином, ми спостерігаємо, що у вищезгаданих випадках мовці використовують лексичний матеріал нідерландської мови, проте відбувається фонетична адаптація
до англійської мови. Тобто відбувається одночасно дві помилки: помилково активуються леми нідерландської мови замість потрібної англійської, а потім ці леми кодуються
за прикладом англійської мови. Проте це явище не є правилом, фонологічна адаптація
відбувається досить рідко. У більшості випадків леми нідерландської мови вимовляються відповідно до фонетичної системи цієї мови.
Англійська мова у Нідерландах отримала широке поширення та посіла важливе
місце у житті мешканців країни. Переключення кодів у мовленні нідерландців є перспективною темою для дослідження, адже через зростаючий вплив англійської мови
все більше нідерландців використовують англійську у повсякденному спілкуванні, що,
як наслідок, призводить до частішого переключення кодів у мовленні на різних рівнях
спілкування (сім’я, друзі, робота тощо) [11].
У статті було проведено лінгвістичний аналіз письмового та усного мовлення нідерландців англійською мовою. Дослідження зібраного матеріалу показало, що переключення кодів у мовленні нідерландців проявляється на всіх мовних рівнях: лексикосемантичному, морфологічному та фонетичному. Загалом, із опрацьованого матеріалу
можна виділити три типи переключення кодів, притаманних мовленню нідерландців
при розмові англійською:
1) використання одного слова з рідної (нідерландської) мови у фразі англійською без
змін (прикметник, прислівник, частка, дієслово, прийменник);
2) морфологічна адаптація нідерландських слів до англійської мови (дієслова
теперішнього часу);
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3) фонологічна адаптація нідерландських слів до англійської вимови (іменники,
чисельник, прийменник).
Подальше дослідження переключення кодів у мовленні нідерландців не тільки допоможе зрозуміти стан відносин між англійською та нідерландською мовами на даний
момент, але також є надзвичайно важливим для продовження вивчення проблем міжкультурної комунікації та ролі англійської мови у міжнародному комунікаційному просторі загалом.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ
ЧЕЛОВЕКА, В РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ГОВОРАХ ОДЕССКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья посвящена рассмотрению основных лексико-семантических особенностей
диалектизмов, характеризующих человека, в русских переселенческих говорах Одесского
региона. В статье предпринята лексико-семантическая классификация пласта диалектной лексики тематической группы «Человек», описаны системные отношения между
словами внутри лексико-семантических групп: синонимические и антонимические.
Ключові слова: антропоцентризм, картина мира, лексико-семантична група,
категорiя оцiнки, запозичення.
Стаття присвячена розгляду основних лексико-семантичних особливостей
діалектізмiв, що характеризують людину, в російських переселенських говiрках Одеського регіону. У статті зроблена лексико-семантична класифікація шару діалектної лексики тематичної групи «Людина», описані системні стосунки між словами усередині
лексико-семантичних груп: синонімічні і антонімічні.
Ключевые слова: антропоцентризм, картина мира, лексико-семантическая группа,
категория оценки, заимствования.
The article deals with the basic lexico-semantic features of the dialectisms, characterising
the person, in Russian resettlement dialects of Odessa region. The lexico-semantic classification of a layer of dialect of the thematic group of words «Person» is undertaken, the system of
relations between words in lexico-semantic groups are described: synonymic and antonymic.
Key words: anthropocentrism, worldview, lexical-semantic group, category assessment,
borrowing.
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В современной науке принята «твердая установка на антропоцентричность всякого
бытия, и прежде всего – языкового» [7: 15]. Истоки современного антропоцентризма
связаны с идеями Вильгельма фон Гумбольдта. Именно им была сформулирована мысль
о существовании особого языкового мировидения (языковая картина мира) как философской проблемы в начале XIX в. Фундаментальные положения об антропоцентризме языка и мышления были изложены в трудах А.А. Потебни, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева
и др. Изучению роли человека в языке были посвящены также работы Н.Д. Арутюновой,
Б.А. Серебренникова, Ю.С. Сорокина, Е.С. Кубряковой, В.И. Постоваловой, В.Н. Телии,
Н.В. Бугорской и др. Однако антропоцентрический подход - не нововведение конца XX
века; «он исторически первичен и представлен в различных национальных лингвистических традициях - европейской, индийской, арабской, китайской, японской» [1: 15].
В контексте антропоцентрического подхода активно разрабатывается понятие «картина
мира». «Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является результатом
всей духовной активности человека» [8: 19]. Впервые термин «картина мира» был выдвинут
в рамках физики в конце XIX- нач. XX в. в работах Г. Герца, М. Планка, А. Эйнштейна и
др. Исследования языковой картины мира совершалось в рамках гипотезы лингвистической
относительности (Л. Вайсбергер, Э. Сепир, Б. Уорф). Е.С. Кубрякова справедливо отмечает:
«Языковая картина мира - важная составная часть общей концептуальной модели мира» [6:
139]. Человек стоит в центре языковой картины мира как начало отсчета всех категориальных координат языка и как мера языковой картины мира. Именно поэтому материалом для
данной статьи была избрана лексика, характеризующая человека, собранная нами во время
диалектологической практики в 2005 году в селе Старая Некрасовка Измаильского района
Одесской области, а также зафиксированная в двухтомном «Словаре русских говоров Одесщины», вышедшем в 2000-2001 гг. «Словарь русских говоров Одесщины» является итогом
многолетних экспедиций, проводившихся кафедрой русского языка Одесского национального университета имени И.И. Мечникова с 1950 по 1991 гг.
Диалектизмы со значением характеристики человека широко представлены в речи носителей русских переселенческих говоров Одесской области словами различной частиречной принадлежности. Однако бо́льшая их часть выражена именами существительными. Лексика, собранная во время диалектологической практики в 2005 году в селе Старая
Некрасовка Измаильского района Одесской области, и широко представленная в «Словаре русских говоров Одесщины», подразделяется на пятнадцать лексико-семантических
групп, характеризующих человека по основным отличительным признакам, качествам,
свойствам, положенным в основу номинации: ЛСГ «Родственные связи и семейные отношения» (ма́тень 'мать', тя́тень 'отец', ятро́вка 'жена брата по отношению к другим
братьям', поро́дствие 'родня' и др.), «Профессия, род деятельности, занятие человека»
(крылаша́нин 'послушник, поющий на клиросе', песка́рь 'руководитель рыболовецкой бригады', мазу́рка 'женщина- маляр', почта́рка ‘почтальон’ и др.), «Возрастные особенности
человека» (не́жинный 'молодой', го́лтух экспресс. 'ребенок’, баё́т 'мальчик', шка́рба 'старый, дряхлый человек', глубо́кий 'очень старый (о человеке)' и др.), ЛСГ «Физические особенности и внешние данные человека» (долго́й ‘очень высокий, худой и нескладный человек’, пакула́н 'горбатый человек', ба́рбас ‘здоровый и высокий человек’, баско́й 'красивый',
гла́дкий ‘полный’, бука́тый ‘толстый’ и др.), «Состояние здоровья человека» (захвати́ть
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'забеременеть', хвора́ть 'болеть’, хво́рый ‘больной’, кубыркну́ться экспресс.'умереть' и
др.), «Отношение человека к труду и собственности» (куко́бник 'умелый, трудолюбивый
человек', куко́бница ‘хозяйственная женщина’, схо́дливый 'покладистый', белодо́нка 'белоручка', неро́ба, безро́ба 'неработящий, ленивый человек' и др.), «Склонности и привычки человека» (баламу́т ‘шутник, озорник’, хлысто́вка 'хвастунишка', карого́дничек
'любящий петь и плясать молодой человек’, игру́ха 'певунья’ и др.), ЛСГ «Нравственные и моральные особенности людей» (полюга́н 'вор', бахури́шка экспресс. 'гуляка,
волокита', гацю́га экспресс.’бандит’ и др.), «Особенности характера, поведения и эмоциональное состояние человека» (жада́вин экспресс. ‘скупой человек’, лобода́ перен.
презрит. ‘никчемный человек’, бурла́ка 'одинокий человек’, понагну́тый 'угрюмый,
невесёлый человек' и др.), ЛСГ «Принадлежность к определённой религии» (тата́р
'некрещёный’, боже́ственный 'верующий’, штунти́ст 'баптист', липова́н ‘старовер’ и
др.), «Наименования людей по особенностям их речи» ( гундо́сый 'говорящий под нос’,
проско́ра 'болтливая женщина, врунья', мамо́н экспресс. 'болтун’ , мамо́нить ‘болтать’ и
др.), ЛСГ «Названия людей по их социально – общественной деятельности» (парто́рша
‘женщина – парторг’, кумуни́ст ‘коммунист’, голова́ ‘председатель колхоза’ и др.), ЛСГ
«Умственные способности человека» (мозголо́вый ’умный', толма́к пренебр. 'дурень’,
балыма́тный 'бестолоковый', у́стрый 'сообразительный, понятливый, находчивый’ и
др.), «Названия участников религиозных обрядов» (абро́зник 'староста на свадьбе', фена
'невеста по отношению к посажёным родителям’, боя́рыня 'старшая дружка жениха на
свадьбе', боя́рин 'распорядитель на свадьбе со стороны жениха’, хрё́стя 'крёстная мать',
нана́ш 'посажёный отец’, нана́шка ‘посажёная мать’ и др.), ЛСГ «Место жительства и
национальность человека» (не́русь 'представители любой национальности, кроме русских’, ре́паный экспресс. ‘истинный, настоящий, исконный житель данной местности’,
приплута́лый, проходи́мец 'некоренной житель села, пришедший со стороны’, кисли́чка
'житель села Кислицы’).
В основу классификации нами было положено определение лексико-семантической
группы, данное в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой: «Слова, объединяемые общностью значения, независимо от принадлежности к той же или разным
частям речи» [3: 118].
Лексические единицы диалектной системы обладают богатейшими возможностями
для разносторонней характеристики человека, в частности, благодаря более широкой сочетаемости морфов по сравнению с кодифицированной системой русского языка, эмоциональности, экспрессивности, метафоричности словообразовательных, собственно
лексических и семантических диалектизмов, многообразным синонимическим отношениям внутри лексико-семантических групп.
В русском островном говоре с. Старая Некрасовка Измаильского района Одесской
области наряду с идеографическими бытуют абсолютные синонимы, дублеты, характеризующие человека, (бакти́ст – штунти́ст – ‘баптист’; ро́дыч – сро́дственник – ‘родственник’; вско́рмник – приё́мщик – ‘приёмный сын’). Возникновению синонимов – дублетов способствует ненормированность, широкая открытость лексико-семантической
системы диалекта. Дублеты в островных, переселенческих говорах могут возникать в
результате их внутреннего развития, когда в названиях отражаются разные признаки
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называемого предмета, в результате взаимодействия соседних контактирующих языков и диалектов, а также влияния русского литературного языка на островные говоры.
Такие синонимы – дублеты нередко отличаются степенью употребительности. Соотносительные по значению заимствованные и диалектные слова, находящиеся в дублетносинонимических отношениях, со временем изменяются функционально, распределяясь
по разным сферам употребления, отличаются частотой употребления или семантически,
сужая свой семантический объем.
Помимо абсолютных в говоре с. Старая Некрасовка Измаильского района Одесской
области функционируют идеографические, семантические синонимы ( во́стрый – дурно́й
– ‘злой человек’; спехату́н- торопы́га ‘человек, кот всегда спешит, торопится’ – калага́лкаболтога́лка- ‘беспокойная, суетливая женщина’ и т.п.), стилистические синонимы (ве́тер –
межедво́рка – жиди́ца – ‘много гуляющая девушка’; выпива́ха - экспресс.,опу́хлик,запива́ха‘пьяница’), также семантико-стилистические (лентюга́й- уничижит. ‘ленивый человек’
– тру́тень - пренебр. ‘ленивый человек’; бельбе́к- уничижит.’ глупец’ – тупа́к- пренебр.
‘глупый человек’). Диалектные синонимы отличаются ярко выраженной эмоциональностью и экспрессивностью (газе́тница ‘сплетница’ - проско́ра ‘говорливая женщина,’;
фе́ська –говору́ха ‘болтунья’; опу́хлик ‘пьяница’ и мн. др.).
Лексика ТГ «Человек» русских переселенческих говоров Одесской области отличается не только яркой синонимичностью, но и выразительной антонимичностью.
Ср.: голова́тый ‘умный человек’- недосту́пный ‘глупый человек’, завдвло́й ‘весёлый’
– во́стрый ‘злой’, трудолюби́мый ‘трудолюбивый’ – безро́бный ‘ленивый’, тру́дельник
'труженик' -шлы́нда ‘бездельник’, вумня́га ‘умный человек’- дубя́к ‘тупой человек’,
разгово́рный ‘разговорчивый’- бугайкова́тый ‘неразговорчивый, нелюдимый’ и др.
Корпус диалектной лексики ТГ «Человек» в нашей картотеке и в «Словаре русских
говоров Одесщины» насчитывает около двух тысяч лексических единиц, большая часть
которых являются эмоционально- оценочными и экспрессивными словообразовательными или метафорическими образованиями. Они представляются нам наиболее интересными, так как «природа оценки соответствует природе человека», «… оценка представляет Человека как цель, на которую обращен мир…» [2:181]. Приведем отдельные
примеры диалектных оценочных экспрессивов, зафиксированных в «Словаре русских
говоров Одесщины»:
Болту́нка, -и, ж. Неодобр. Болтунья. Да сусетки падить- анна балту́нка. Петр. //
СРНГ: в этом знач. нет.
Ва́лик, -а, м. 1)Самодельный кирпич-сырец из смеси глины с соломой в виде продолговатого комка. 2)-ов, мн. Болотистое кочковатое место. 3)Перен. Пренебр. Толстый, неповоротливый, ленивый человек. Ва́лик – вахлатый, бухатый, спить тока многа. Возн. Ва́ликом
ходить. Бездельничать. Ана любит ва́ликом хадить. Возн.//СРНГ:в этом знач.нет.
Га́дченький, -ая, -ое. Презрит. Гадкий. Он был малинький, га́тчинький.Никол.//
СРНГ: нет.
Гы́бла, -ы, ж. Уничижит. О большой, ролсой девочке. Здоровая гы́бла, а бис трусоф
идёть. Возн.// СРНГ: нет.
Давня́к, -а, м. Пренеб. Старик. Давня́к он. Ст Некр. //СРНГ: нет.
Задри́жка, -и, ж. Экспресс. Болезненное существо. Такая девачка задри́щка была.
Дем.//СРНГ: нет.
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Зимизю́лька, -и, ж. Экспресс. Женщина маленького роста. Сафсем ана малинькая,
то и гаварим пра няё зимизю́лька. Спас. //СРНГ: нет.
Кабани́ха, -и, ж. Экспресс. Толстая женщина. Разви ана маладая женщина –
кабани́ха! Ст.Некр.// СРНГ: нет.
Кучу́рный, -ая. Экспресс. Низкорослый человек. Кучу́рный – у ниво и галава приплюснутая, и сам приплюснутый. Спас.//СРНГ: в этом знач. нет.
Лентюга́й, -ая, м. Уничижит. Ленивый человек. Лентюга́й он, нироба! Ст. Некр.
Лё́па, -ы, ж. Экспресс. Полная, тучная женщина. Лё́па такая анна была. Мур.
Лупа́тый, -ая, ое. Экспресс. О человеке с большими бессмысленными глазами. И навесну себе выбрал галенастую да лупа́тую. Спас.
Макаро́нник, -а, м. Экспресс. Солдат-сверхсрочник. Был макаро́нникам два года я.
Ст. Некр. //СРНГ: в этом значении нет.
Малё́нки, -ов, мн. Ласкат. Дети. Кали малё́нки придут. Б. Бур.
Тилюха́тый, - ая, -ое. Пренебр. Лохматый. Ну, чаво тилюха́тая ходиш, пади расчишыся. Б.Пл. и т.п.
В рамках антропоцентрического подхода, где категория оценки играет роль связующего звена между сферой ментальности личности и социально-культурным контекстом,
«оценка определяется через концепт «норма» и представляет собой исторически и культурно обособленную категорию» [5:12]. В процессе номинации фиксируется бессознательное и сознательное отношение говорящего к действительности. Категория оценки
является субъективной по своей природе и может видоизменяться в течение жизни с
приобретением опыта и изменением системы ценностей.
Почти 200-летнее существование в отрыве от материковых русских говоров не изменило южнорусской диалектной принадлежности русских переселенческих говоров
Одесской области, хотя и наложило на них заметный отпечаток прежде всего в виде заимствований из окружающих украинского, молдавского, болгарского, румынского, гагаузского и немецкого языков. Среди них выделяются оценочные экспрессивы из украинского языка. Например:
Безглу́здый, -ая, -ое. Бестолковый. Бапки усе сафсем бизглу́здыи, розум выжываючи. Б. Пл.
Дзы́га, –и, ж. 1) Детская игрушка- колесо с прутиком. Апять с дзы́гай ганять будишь
па вулици? Ст. Некр. 2) Юла. Дзы́га- па-вашаму юла. Возн. 3) Перен. О беспокойном, непоседливом, вертлявом человеке, ребенке. Дзы́га ана, ни минуты ни пасидить. Возн.
Из молдавского языка:
Мага́р,-а́, мага́рь,-я́, м. 1) Осёл, ишак. На магара́х дальши ехали. Вас. Мага́рь- серинький з длинными ушками. Возн., Введ., Рус. Ив. Мага́рь малинький такой, серинький, на
ём чабаны сваи вещи возють. Павлов. 2)Низкорослая лошадь. Магара́ запрёх и паехал.
Ст. Некр. Мага́р- лошадь малинькая. Ст. Некр., Нов. Некр. 3) Перен. Экспресс. Упрямый
человек. Ён мага́р магаро́м, фсё на сваёмстаить. Возн. У, мага́р!Упрямец! Введ., Павлов.
4) О большом неповоротливом мужчине. Такой мага́р здаровый, чуть гусинят ни падавил. Рус. Ив. //СРНГ: нет.
Мамалыга, -и, ж.и м. 1. Кукурузная каша. 2.Перен., Экспресс. Слабохарактерный
человек. Хватит быть такой мамалыгай, нада учицца стаять за сибя. Ст. Некр. Он
такой мамалыга. Ст. Некр. // СРНГ: нет.
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Му́рза, -ы, м. и ж. Неряха. Му́рза ты, только шо умывала. Мирн.
Из румынского языка:
Приче́птор, а, м. Сборщик налогов. Приче́птарами рамыны фсе были. Ст. Некр.//
СРНГ: нет.
Ду́чить, -чу, -чишь. Руководить. Он ими ду́чил. Ст. Некр. //СРНГ: нет.
Из болгарского языка:
Гара́га́, -и, ж. 1) Шест для крепления виноградной лозы. Гара́га- ета палка такая,
штоп винаграт диржать. Возн., Нов. Некр., Гара́ги делать. Подвязывать виноград. Ст.
Некр. 2) Палка. Там иё гара́гай душыли. Рус. Ив. Гара́гаф пастухи набирали. Усп.
3) Перен. Худой человек высокого роста. Ваня гарага́, патаму шта худой и высокай.
Алекс.//СРНГ: нет.
Как известно, процесс заимствования – это не пассивное принятие чужих языковых элементов данным языком, не простая передача слов одного языка другому, а
«процесс их органического освоения системой данного языка, их приспособления к
его особенным нуждам, их преображения – формального и семантического в условиях иной системы» [10:174]. Адаптация слова к иной языковой системе – процесс
постепенный, сложный и длительный. Лексическое заимствование в русских переселенческих говорах осуществляется устным путем, в ходе непосредственного общения с иноязычными соседями. При этом вхождение иноязычные слова испытывают
влияние фонетической интерференции и грамматической системы заимствующего
говора. Все заимствованные существительные приобретают в русских говорах Одесщины грамматические значения рода, числа и падежа, изменяются по падежам и числам в строгом соответствии с парадигматической системой южнорусских диалектов,
прилагательные включаются в словоизменяемые парадигмы южнорусских прилагательных, глаголы спрягаются по существующим в южнорусском наречии моделям.
В соответствии с внутренним строем исследуемых южнорусских переселенческих
говоров в них происходит фонетико-морфологическая и семантическая адаптация
лексических заимствований. Наблюдения показывают, что степень сложности этих
изменений прямо пропорциональна степени родства языков, из которых заимствуется слово. «Так, украинизмы – слова из близкородственного украинского языка испытывают на русской почве незначительные изменения, лексические заимствования из
языков более отдаленного родства: молдавского, румынского, немецкого, турецкого
– претерпевают сложные трансформации» [4: 125]. Примечательно, что в заимствованиях происходят те же изменения значений, что и в словах исконных, а именно: сужение и расширение значений. Это вполне закономерно, так как эти процессы выступают во всех языках и диалектах как общий закон семантики. Богатая, разнообразная
эмоционально-экспрессивная лексика, представленная в русских переселенческих
говорах Одесской области, служит для передачи тончайших нюансов характеристики
человека. Она позволяет разнообразить речь диалектоносителей, делая её яркой, образной и выразительной. Изучение частной лексической системы, характеризующей
человека, даёт интересный материал для осмысления активных процессов, происходящих в русских переселенческих говорах, длительное время функционирующих
в полиязычном, полиэтничном окружении.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОСМИСЛЕННЯ
ФРАНКОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МАГРИБУ
Стаття присвячена вивченню особливостей франкомовної художньої літератури
магрибського ареалу в рамках теорії концептуальної інтеграції. Розглядається можливість інтерпретації текстів, що створені на зламі двох культур – французької та
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The article is devoted to the analysis of francophone Maghrebian literature peculiarities in
the context of conceptual integration theory. We consider the possibility of the interpretation of
texts that were created between two cultures – the French one and the Arab-Berber culture.
Key words: multiculturalism, intertextuality, intertext, symbol, conceptual integration, blend.
Етнічне та конфесійне різноманіття є характерною рисою Північної Африки, починаючи з прадавніх часів та протягом всієї історії регіону який зазнав найбільших модифікацій у зв’язку з французьким колоніальним режимом. ХХ століття відмічене небувалим впливом французької культури на мовну, соціально-економічну, адміністративну та
культурну системи країн магрибського ареалу. Це призвело до зламу етноконфесійних
меншин, їх багатовікових традицій співіснування. «Політика асиміляції у французьких
колоніях нав’язувала як мову, так і культуру. Білінгвізм та плюрілінгвізм на території
сучасного Магрибу існує з прадавніх часів: ми спостерігаємо диглосію між арабською
мовою та діалектами, присутня також берберська мова, французька, іспанська – на півдні
і півночі Марокко.» [1: 9] Вищеназвані процеси спричинили ряд змін в суспільній свідомості. На множинний культурний сплав наклала свій відбиток і європейська цивілізація,
що зумовило утворення унікального мультикультурного дискурсу. Франкомовна магрибська література є невід’ємною частиною цього дискурсу.
З самого початку франкомовна література Африки не підпадає під загальноприйняту
схему письменництва, яке користується автохтонною мовою. Ця література апелює від
однієї культури до іншої. Франкомовна магрибська література від самої її появи ґрунтується на парадоксі. Вона визначає життєвий простір північної Африки засобами мови
Півдня Європи. Письменники, які пишуть французькою є посередниками між двома
народами і двома культурами. Вони досконало володіють французькою мовою, вони є
водночас «Я» і «Інший», еліта народу, який іноземці розуміють через них. Вибудуваний
в їх творах арабський світ стає загальнолюдським надбанням: «Ствердження арабської
ідентичності, використання арабських текстів є заходом по реабілітації культури викресленої за період колонізації.» [1: 26] Це тексти народжені на культурному перехресті, де
переплітається різноманітний культурний спадок. Більш того, сам текст є новою інтерпретацією культурного спадку в тому сенсі, що: «жоден текст не може бути написаний
незалежно від того, що було написано раніше, будь-який текст несе в собі, в більш чи
менш явній формі, сліди певного спадку та пам'ять про традицію.» [2: 48] Сама природа
творів, які ми вивчаємо і в яких ми прочитуємо уламки текстів різноманітних культур,
відсилає нас до феномену інтертекстуальності, причому не лише її вертикальної моделі
– моделі традиції та філіації, але і в світлі горизонтальної моделі, яка передбачає взаємообмін зі всією сукупністю навколишніх мов і якої притримувалися Ю. Крістева та
М. Бахтін. Інтертекстуальність – це «засіб, за допомогою якого один текст перезаписує
інший текст» [2: 48], а інтертекст – це вся сукупність текстів, які відображені в творі,
незалежно від того «чи він співвідноситься з твором in absentia, чи включений в нього in
praesentia.» Інтертекст це також: «один чи багато текстів, які читач має знати, щоб зрозуміти літературний твір в його повному значенні.» [1: 15] Фактично інтертекстуальність
як явище існувала завжди, задовго до того, як склалася її теоретична база в 60-х роках
ХХ ст., але інтертекстуальність як теорія дозволяє нам науково осмислити форми експліцитного та імпліцитного перехрещення двох або декількох текстів.
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Вся арабська культура – це культура Корану і Магриб тут не є виключенням. Тому
інтертекстуальність в романах в першу чергу відсилає нас до Книги, як головного
артефакту культури: «глибина цієї літератури полягає в приматі інтертекстуальності з
сакральним текстом Корану. Ця інтертекстуальність не обмежена Книгою, але включає
традицію пророка, поетів і філософів Золотої Доби.» Це важлива складова коранічної
традиції, але ця складова також багатокомпонентна за своєю суттю : наприклад уривки
Корану цитують уривки з Біблії. Мусульманське релігійне світобачення спирається на
єврейський монотеїзм (в значно більшій мірі ніж на християнський). В Корані багато
матеріалу з Біблії та з більш пізніх єврейських джерел, головним чином агадичних.
Легенди єврейського походження зустрічаються і в мусульманській літературі. Оскільки
не можна заперечити факт впливу іудаїзму на арабську культуру, стає зрозумілим той
факт, що саме концепти Старого, а не Нового Заповіту були нею запозичені. [3] Отже,
тлумачення Корану вимагає звернення до інших текстів – Старого Заповіту, Писання, але
не тільки. Для повної і вірної інтерпретації необхідне знання легенд та міфів Сходу, його
казок та поетичних шедеврів [1 : 14].
Також в магрибських текстах дуже розвинена система символів, притаманних саме
автохтонній культурній традиції. Іноді символіка збігається з європейською та в багатьох
випадках значення символів або незрозуміле, або не відповідає наявним у європейського
читача фоновим знанням. Зміст символу не можна дешифрувати простим зусиллям
розуму, в нього потрібно вжитися. Саме в цьому полягає принципова відмінність
символу від алегорії: зміст символу не існує в якості раціональної формули, яку можна
вкласти, а потім вилучити з образу. Чим більше символ приховує змістів, тим більш він
багатозначний. «Сама структура символу направлена на те, щоб занурити кожне окреме
явище в стихію першопочатку буття і подати через це явище цілісний образ світу. Тут
закладена спорідненість між символом і міфом. «Символ і є міф, знятий в гегелівському
сенсі, культурним розвитком, виведений з тотожності самому собі, та усвідомлений у
своїй розбіжності з власним смислом. За символом пізнають і розуміють один одного
«свої». Смислова структура символу багатошарова і розрахована на активну внутрішню
обробку того, хто сприймає» [4: 155-161].
Літературний феномен інтертекстуальності прихований не в авторі і не в ізольованому
тексті, а в діалектиці між текстом та читачем. Коли читач та письменник не мають
спільної традиції, алюзії тексту залишаться безплідними. «Якщо читачу бракує фонових
знань навіть у власній традиції, шанси, що він розпізнає посилання на іншу культуру,
мінімальні. Що стосується текстів, які належать до ісламської традиції, ситуацію ускладнюють ще два фактори: довга традиційна ворожнеча і напружений соціополітичний контекст» [1 : 19].
Читач, який зіштовхується з текстом, новим для нього, так чи інакше першопочатково кондиціонує інтерпретацію тексту. Така інтерпретація починається з так званого
«горизонту очікування» читача. Етнографічні тексти, романи Рашіда Буджедра зокрема,
відповідають горизонту очікувань європейського читача з тієї причини, що в них йдеться про стереотипні в нашому сприйнятті сюжети: приниження жінки, війну, соціальні
та релігійні негаразди. Інтерпретація такого тексту визначається «апріорними» знаннями про культуру арабського світу в цілому та арабського заходу зокрема. Попередні
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знання зумовлені стереотипами, і, у випадку коли текст відповідає очікуванням, його
сприйняття відбувається за «відпрацьованою схемою» [1 : 20]. Елементарна відсутність
соціокультурної компетенції, розуміння символізму культури робить текст недоступним
для інтерпретації.
Читач, як західний, так і магрибський, відчуває дискомфорт, коли стикається з цією
літературою. Він «блукає у переплетених бікультурних референціях, спантеличений манерою письма та мовою тексту. Потрібно подолати антагонізм «французька мова – арабська
мова», щоб створити новий простір з новими можливостями пізнання. Лише цей шлях дасть
письменнику відносне вивільнення від фашизму та расизму однієї мови. Кожен письменник
вирішує цю задачу по-своєму – в роман вводяться форми епопеї, казки, легенди; інші надають перевагу інтимізації тексту, внутрішнім монологам, пам’яті, уяві. Це робиться для того,
щоб оживити простір уявного, який був на довгий час заблокований.» [5 : 68]
Як ми бачимо, прочитання франкомовних текстів магрибських авторів є для
європейського читача надскладним завданням хоча б тому, що вимагає наявності
соціокультурної компетенції та елементарної обізнаності в області арабської
літературної спадщини. Якщо також взяти до уваги, що наш аналіз відбувається крізь
подвійну призму іноземної французької мови та чужорідної арабо-берберської культури,
необхідність використання методик когнітивної лінгвістики в рамках дослідження стає
очевидною. Для вилучення скритих в тексті смислів та прихованих символів доцільно
буде використати метод концептуальної інтеграції Жіля Фоконьє та Марка Тернера, який
вони представили науковій спільноті у 1998 році.
Основою для теорії концептуальної інтеграції є відкриття, що значення не виражене в
мові експліцитно – ні в лексичних, ні в граматичних формах. Скоріше мова це засіб, який
сприяє конструюванню значення. В людській свідомості існують численні ментальні
простори. Це малі концептуальні блоки інформації, які потрібні для розуміння окремої
ситуації (дії, висловлювання, припущення тощо). Ментальні простори утворюють
павутиння зв’язків у нашій пам’яті, в той час як наша увага може бути сфокусована
на одній простій структурі. Для того, щоб створити сітку ментальні простори мають
поєднуватись за допомогою певних конекторів. Конектором в цьому випадку виступає
фундаментальна когнітивна операція аналогії – тобто встановлення ідентичності чи
розбіжності. Автори теорії підкреслюють, що ідентичність та опозиція це дивовижний
результат комплексної підсвідомої роботи. Відповідності – ідентичність, схожість,
аналогія, здаються нам частиною того, що ми осмислюємо. В реальності це щось, що ми
ментально сконструювали. Концептуальна інтеграція, яку також називають блендінгом
(від англійського to
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blend - змішувати), це базова ментальна операція, яка продукує свідоме розуміння ідентичності, схожості та відмінності. Операція блендінгу передбачає
декілька ментальних просторів: мінімум два ввідних простори (між якими потрібно
встановити аналогію), породжуючий, який містить спільні риси характерні для ввідних
просторів та особливий інтегрований простір або бленд в межах якого продукується
емерджентна структура (нове значення). [6]
������������������������������������������
Щоб встановити бленд нам потрібно зробити набагато більше ніж співставити дві аналогії. Ми маємо розробити сценарій, який
походить від цих двох аналогій але містить в собі щось більше – емерджентну (таку,
що з’являється нізвідки) структуру значення, запустити цей сценарій. Віднайдення
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відповідності це створення нового значення. Ж. Фоконьє та М. Тернер зазначають, що
багато блендів не просто можливі, але є такими потужними, що вони представляють нову
реальність в культурі або науці. Непомітні бленди є найбільш численними. Для того,
щоб знайти бленд для якого у культури немає попереднього сценарію, потрібно провести значні, в тому числі і несвідомі, когнітивні дослідження. В той же час самі культури
пропонують нам метод встановлення бленду. Використання формальних підказок, що їх
надає культура, робить реконструкцію бленду значно легшою.
Однією з ключових розбіжностей між традиційною теорією концептуальної метафори (ТКМ) та концептуальним блендінгом є здатність останнього пояснити не укорінені
метафоричні концептуалізації, які відбивають авторські ідіосинкразії. Якщо в ТКМ метафори аналізуються як сталі і системні відношення між двома концептосферами, то в
теорії концептуальної інтеграції такі метафори переломлюються через короткострокові
утворення, що базуються на сталих знаннях і дозволяють нам зрозуміти окрему ситуацію.
Ця властивість концептуальної інтеграції має надзвичайно велике значення для аналізу
художніх текстів, які належать, як в нашому випадку, до іншого культурного контексту,
з тієї причини, що концептуалізації, які притаманні арабській культурі, не вкорінені в
свідомості європейського чи слов’янського читача.
Наведемо приклад застосування методу концептуальної інтеграції для дешифровки
образів тварин, які є численними в романах аналізованих нами письменників, зокрема
Рашіда Буджедра. Символіка бестіарію активно присутня у всіх досліджуваних нами
текстах магрибських авторів. Велика кількість різноманітних представників фауни
зустрічається в романах (ссавці, птахи, риби, земноводні, плазуни, комахи). Тварини можуть виконувати багато функцій. Перш за все фауна, разом із флорою, підкреслюють
просторову репрезентацію, властиву певній культурі. Тварини набувають алегоричного значення, яке часом важко актуалізувати. Порівняння використовується рідко,
перевага надається метонімічній репрезентації. В такому випадку тварини стають засобом символізації. Символіка, яка важко піддається прочитанню, набуває ще більшої
непевності з огляду на її арабо-берберське коріння.
Письменник усвідомлює цю складність і вдається до певних текстових трансформацій,
щоб зробити символіку читабельною. Він вдається до використання універсальних
об’єктів порівняння – флори, фауни, кольорів, певних об’єктів. Звісно всі ці об’єкти
піддаються подвійному прочитанню – з точки зору арабської та європейської культур,
де їх значення не завжди збігається. Бестіарій в творах магрибських письменників
частково пояснюється впливом стародавніх арабських текстів та усних казок. «Там де
сюжет розгортає болючі ситуації виникають образи тварин. Тварини це образи дитинства. Ці тварини не є персонажами, а орієнтирами, надприродними силами в оповіді, де
піднімаються загальнолюдські проблеми.» [7 : 93]
Для ілюстрації ми обрали уривок з роману Рашіда Буджедра «L’Insolation» [8].
Паралельно розгортаються два спогади головного героя. Перший це зґвалтування
матері чоловіком сестри, багатим комерсантом Сіомаром, в домі якого вона живе, її
повільне вмирання. Другий – дитячий спогад про бойню, на яку хлопчика відвів Сіомар
і де розгортається жахлива сцена масового вбивства тварин. Обидві історії переплетені
та подаються уривками, що дозволяє говорити про встановлення бленду на основі
метонімічної репрезентації. В процесі вибудовування бленду ми встановлюємо аналогію
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між трагедією матері головного героя, як загальною трагедією жінки в арабському
суспільстві, та холоднокровним вбивством десятків тварин. Для більш коректної
інтерпретації цього бленду слід зазначити, що в культурі Ісламу, як, зрештою, і в іудаїзмі,
саме баран виступає традиційною жертвою для всіх релігійних обрядів і образ тварини
таким чином вводить символіку Жертви.
На рис. 1 схематично показано, як конструюється зазначений нами бленд в мисленні:

Рис. 1
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Отже, як ми бачимо на конкретному прикладі, ситуація жінки у Магрибі прирівнюється автором до стану безправної тварини, насильство над слабкою статтю прирівнюється до повільного вбивства, де головними мотивами стають безпомічність та невідворотність.
Загалом проведене нами дослідження дозволяє дійти таких висновків:
• Художня література магрибського ареалу належить до мультикультурного дискурсу,
що призводить до множинності культурних кодів у художньому тексті
• Романи магрибських письменників представляють собою уламки текстів
різноманітних культур, місцевих міфів та вірувань, загальної для всіх арабських
країн символіки Корану та, відповідно, Старого Заповіту, тому їх слід розглядати в
рамках феномену інтертекстуальності
• Складна система символів не піддається дешифруванню без належної соціокультурної
та лінгвокультурної компетенції і потребує від читача опрацювання на рівні
когнітивних структур
• Теорія концептуальної інтеграції або блендінгу полегшує прочитання смислів,
закладених в тексті, для європейського читача та підводить інтерпретацію
художнього тексту чужорідної культури до використання актуальних методик
сучасної когнітивістики та когнітивної поетики.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
УДК 801.54

Грязнова В.М.
(Ставрополь, Россия)
Когнитивно-семантические аспекты
в изучении неологизмов А.П. Чехова

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей неологічної діяльності
А.П. Чехова в аспекті її когнітивної і структурно-семантичної репрезентації в російській картині світу XIX століття і в зіставленні з неологічної діяльністю російських
поетів XX ст.
Ключовi слова: узус, неологізм, словотворча модель, словотворча система, деконструкция.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей неологической деятельности А.П. Чехова в аспекте ее когнитивной и структурно-семантической репрезентации в русской картине мира XIX столетия и в сопоставлении с неологической деятельностью русских поэтов XX в.
Ключевые слова: узус, неологизм, словообразовательная модель, словообразовательная система, деконструкция.
The article is devoted to consideration of characteristic features of neological activity of
A.P. Chechov in the aspect of its cognitive and structural-semantic reprezentation in the Russian picture of the world of the XIX century and in the comparison with neological activity of
the Russian poets of XX century.
Ключевые слова: uzus, neologism, word-formation model, word-formation system, deconstruction.
Объект нашего исследования – неологизмы в письмах А.П. Чехова. Под неологизмами понимаются новые номинации в языке Чехова: как новообразования словообразовательного характера, так и новые значения // оттенки значения (лексические, грамматические) уже существующих слов.
Предмет исследования – когнитивно-семантические аспекты неологических единиц
(лексем и семем) в письмах А.П. Чехова.
В собранном нами материале выделяются: 1) лексемы-неологизмы, 2) новые лексические значения существующих (узуальных) слов, 3) новые грамматические значения
и формы существующих слов, 4) новая лексическая сочетаемость у узуальных лексем,
ведущая к возникновению новых оттенков лексического значения существующих слов.
1. Рассмотрим группу лексем-неологизмов.
1.1. К их числу относятся прилагательные-неологизмы левитанистый, шапирно.
«У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее…» [1: 52]. Прилагательное левитанистый образовано по словообразовательной модели, существовавшей в языке 19 века
© Грязнова В.М., 2010
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и существующей до сих пор, – нарицательное существительное + формант -ист- со значением «похожий на то, напоминающий собой то, что названо мотивирующим словом».
Прилагательное, созданное А.П. Чеховым, имеет в качестве мотивирующего слова имя
собственное, что расширяет состав возможных классов мотивирующих в данной модели и
определяет новизну слова.
«Зачем у него богатырские плечи? Это слишком, как бы выразиться, – «шапирно»?!»
[1: 120]. В словообразовательной системе 19 в. существовала (и существует до сих пор)
словообразовательная модель «нарицательное существительное + формант -н-» со значением «похожий на то, напоминающий собой то, что названо мотивирующим словом».
Новое слово Чехова шапирный (в письме оно употреблено в краткой форме) имеет в
качестве мотивирующего собственное имя (фамилию и инициалы драматурга – Шапир
Н.О.), что и определяет новизну слова.
1.2. К лексемам-неологизмам относится глагол лютеть.
«Я, например, лютею в обществе Сергеенко, потому что он очень похож на женщину и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть
похожа на него» [1: 78]. Неологизм лютеть относится к словообразовательной модели
«прилагательное+формант –е-», имеющей значение «приобретать признак, названный
мотивирующим прилагательным». Это слово не отмечено в текстах и словарях XIX в. и
является новообразованием, созданным А.П. Чеховым.
1.3. К числу лексем-неологизмов относятся существительные-неологизмы кисляйство, тугоподвижность.
«Ему (русскому человеку) нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство» [1: 61]. Неологизм кисляйство образовано по словообразовательной модели
«прилагательное+суффикс -ство» со значением «отвлеченное свойство человека». Новизна слова акцентируется наличием в его морфемной структуре интерфикса -ай-.
«Пожалуйста, продолжайте считать меня Вашим сотрудником и не сердитесь на мою
тугоподвижность [1: 45]. Слово тугоподвижность является неологизмом, не зафиксированным в словарях и текстах 19 в. и образованным по модели – «сложение основ двух
прилагательных – тугой и подвижный – с одновременной суффиксацией».
2. Рассмотрим группу неологизмов Чехова, представляющих собой новые значения
у уже существующих лексем. Это слова окисляться, лазаретный.
2.1. «Болен отец. <…> Больна Маша. <…> Я болен инфлуэнцей. <…> От инфлуэнцы
у меня в голове и на душе пасмурно. В доме лазаретное настроение» [1: 12]. Прилагательное лазаретный, впервые зафиксированное в САР 1789-1794 г., в языке 19 столетия,
так же, как и в современном русском языке, являлось относительным прилагательным и
имело типичное для прилагательного этого разряда значение – «относящийся к лазарету,
принадлежащий ему». «Относительность» значения этого прилагательного определила и
его лексическую синтагматику. В текстах 19 столетия встречаются такие словосочетания,
как лазаретная каюта, повозка. В письме Чехова лексема лазаретный за счет иной лексической синтагматики (абстрактное существительное настроение, обозначающее психическое состояние человека) функционирует в переносном качественном значении, которое
можно охарактеризовать как «печальное, грустное» (настроение больного человека).
2.2. «В случае, если она захочет на Кавказ «окисляться», то мы фонд тревожит не
будем, а сделает особый сбор» [1: 87]. Лексема окисляться в системе словообразования
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XIX-XX вв. относится к отадъективной префиксально-постфиксальной модели, имеющей значение «приобретать признак, названный мотивирующий словом». В тексте письма Чехова эта лексема соотносится с географическим наименованием Кислые Воды и
семантизирует процесс приобретения признака человеком (в отличие от процесса приобретения признака предметом в системе языка). Неологические компоненты: а) топоним в
качестве мотивирующего слова и б) значение «пить кислые воды»
3. Рассмотрим группу языковых единиц, приобретших в письмах Чехова новые
грамматические значения и формы для их выражения. Это лексемы скоты, многосемейнейший, дрянности, приемышек.
3.1. «У нас была оттепель и пахло весной, а теперь опять трескучие морозы и пахнет
черт знает чем. Птица и скоты страдают» [1: 15]. Лексема скот в русском языке 19 века,
так же, как и в современном русском языке, для обозначения «класса четвероногих домашних сельскохозяйственных животных» употреблялась только в ед. числе (см. БАС,
Словарь Ушакова). Чехов расширяет состав парадигм слова скот, употребляя данную
лексему в форме мн. числа – скоты, не изменяя при этом денотативного и сигнификативного значения слова – «класс четвероногих домашних сельскохозяйственных животных». Полагаем, что названное расширение грамматической парадигмы слова скот
обусловлено экспрессивными целями.
3.2. «Михаил Александрович Левитский, бывший судебный пристав в Серпухове, человек честнейший, многосемейнейший и утопающий в долгах, писал пермскому губернатору
прошение…» [1: 27]. Лексема многосемейный, являясь относительным прилагательным,
не имеющим в системе языка форм субъективной оценки качества, приобретает в письме Чехова форму элатива – многосемейнейший, обозначающего в тексте безотносительно
к кому-либо предельную степень качества предмета. Необходимо отметить, что в РГ-80
подобные формы качественных прилагательных характеризуются как самостоятельные
лексемы с модификационным словообразовательным значением градационного характера
(РГ-80, с. 332). Цель расширения парадигмы слова многосемейный (за счет включения в
нее формы субъективной оценки) – усилить экспрессию текста, а также достичь эстетического эффекта за счет морфемного и семантического повтора: «честнейший (форма и
значение элатива честнейший обусловлены системой), многосемейнейший».
3.3. «Ни ума, ни нерва, а лишь одна благонамеренность чиновника – молокососа, авторитетно изрекающего пошлости и дрянности» [1: 136]. Лексема дрянность в русском
литературном языке конца XIX в. функционировала только в форме ед. числа, являясь номинацией абстрактного качества по прилагательному дрянной. В тексте Чехова это существительное употреблено в форме мн. числа. Расширение парадигмы привело и к изменению семантики – возникновению условно конкретного оттенка значения, обозначающего
определенные ментальные факты, характеристику конкретных мыслей человека.
3.3. «В одной избе девочка девяти лет, приемышек из воспитательного дома…» [1:
139]. Слово приемышек представляет собой форму субъективной оценки лексемы приемыш. Полагаем, что эта форма является неологизмом Чехова, хотя в словаре Соколова
1834 г. она зафиксирована. Регистрация слова в единичном словаре, не подтвержденная
фактами его реального бытования, не может служить аргументом в пользу узуальности
данной единицы. В словаре Даля, Словаре 1847 г. данная лексема не зафиксирована.
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Фиксация слова приемышек в БАС с единственным примером из А.П. Чехова также не
может свидетельствовать в пользу реального существования в системе языка существительного приемышек.
Все рассмотренные неологические единицы: скоты, многосемейнейший, дрянности,
приемышек – выполняют экспрессивную функцию, созданы автором с целью выразительности. Ряд из них служит для выражения оценки признака или лица (многосемейнейший, приемышек), а также обозначает отношение Чехова к тому, что он описывает.
Нередко созданные неологические единицы выполняют и эстетическую функцию в тексте. Например, таков повтор морфем в середине и конце словоформы, когда рядом стоит
узуальное и новое слово: честнейший и многосемейный, пошлости и дрянности.
Необходимо указать, что все рассмотренные неологизмы данной группы не противоречат законам системы русского слово- и формообразования, тенденциям развития
лексической системы (таким, как семантические преобразования в адъективных абстрактных именах, называющих «состояние человека», направленные на семантическое
размежевание адъективного абстрактного существительного со значением «состояние
человека» от мотивирующего прилагательного).
4. Рассмотрим лексемы, у которых в текстах Чехова наблюдается новая лексическая
сочетаемость: больничный, венецианский, одесский, пароходный.
4.1. «… посылаю вам свой больничный рассказ, о котором я говорил» [1: 8]. Относительное прилагательное больничный в тексте письма Чехова остается относительным.
Новизна чеховского словоупотребления в том, что он расширил узуальные сочетаемостные возможности слова больничный в пределах словообразовательного значения модели
«нарицательное конкретное существительное + суффикс –н- со значением «свойственный, принадлежащий тому, чему, что указано мотивирующим словом». Словосочетание
больничный рассказ обладает значением «рассказ о больнице», которое вполне помещается в общее относительное значение прилагательного больничный (ср. больничное белье, койка, режим, халаты).
4.2. «Нужно лечиться, но «господа кушают» свирепо, отвергая умеренность; днем блины, а за ужином горячее хлебово и всякую закусочную чепуху» [1: 11]. Прилагательное закусочный в языке XIX в. являлось относительным (по отношению к слову закуска) и имело
определенную узуальную сочетаемость: закусочный стол, консервы (впервые зафиксировано в словаре Даля). В письме Чехова у прилагательного закусочный представлена неузуальная лексическая сочетаемость – с абстрактным существительным чепуха.
4.3. «… Ваше венецианское письмо было получено мною, когда, по расчету, Вы должны уже были быть в Берлине» [1: 23]. Относительное прилагательное венецианский в
тексте письма Чехова, оставаясь в рамках своего значения, представлено в новой лексической синтагме, нарушающей привычную лексическую сочетаемость (венецианские
улицы, дома, каналы). Словосочетание венецианское письмо означает «письмо из Венеции» и не нарушает общего словообразовательного значения модели: имя собственное +
суффикс -ск- со значением «относящийся к единичному предмету».
4.4. «Выражение «бог скуки» беру назад. Одесское впечатление обмануло меня» [1:
29]. Новизна прилагательного одесский обусловлена его неузуальной сочетаемостью (ср.
привычные словосочетания одесские улицы, лестницы). В то же время значение слово134

сочетания одесское впечатление – «впечатление, полученное в Одессе» – не выходит за
рамки общего словообразовательного значения модели.
4.5. «Когда я теперь закрываю глаза, то вспоминаю все до мельчайших подробностей,
даже выражение глаз у нашего пароходного ресторатора» [1: 70]. Относительное прилагательное пароходный имело в языке XIX столетия определенную сочетаемость, закрепленную в узусе: пароходный гудок, стоянка, каюта. В тексте письма Чехова слово пароходный
(ресторатор) имеет значение «работающий на пароходе, имеющий отношение к пароходу
по своей профессии». Перед нами расширение привычной лексической сочетаемости прилагательного, которое происходит в рамках общего словообразовательного значения модели: «конкретное нарицательное существительное + суффикс -н- со значением «относящийся, свойственный тому, чему, что указано мотивирующей основой».
В целом все приведенные прилагательные обнаруживают новизну именно в факте их
необычной лексической сочетаемости, которая такова, что приводит к возникновению
нового оттенка лексического значения. Автор умело использует семантические возможности словообразовательных моделей относительных прилагательных с формантами
-ск- и -н-. Функция подобного расширения лексической сочетаемости видится нам в потребности писателя усилить выразительность текста письма.
В целом неологизмы в текстах писем А.П. Чехова характеризуются следующим:
– в их составе преобладают неологизмы, демонстрирующие новую лексическую сочетаемость у уже существующих узуальных лексем и за счет этого приобретающие новые оттенки лексического значения;
– создание новых номинаций обусловлено, в первую очередь, целями экспрессии, а
также потребностью выразить оценку реалий и отношение к ним автора;
– новообразования А.П. Чехова, являющиеся результатом новой лексической сочетаемости и имеющие новые оттенки значения, не нарушают законов словообразовательной
системы, так как созданы в структурных и семантических рамках определенной нормативной словообразовательной модели, подобные неологизмы реализуют возможности словообразовательной системы и заполняют пустые лексические пространства у уже существующих узуальных слов в рамках их нормативного словообразовательного значения;
– новообразования А.П. Чехова грамматического характера созданы либо в рамках
грамматических категорий, характерных для той или иной части речи (числа в неологизмах скоты, дрянности), либо форм субъективной оценки, характерных для той иной
части речи (многосемейнейший, приемышек) и выявляют тенденции в развитии грамматической и лексической семантики русского имени;
– в лексемах-неологизмах наблюдается определенное расширение базы мотивирующих слов – включение в их состав имен собственных.
В когнитивном аспекте неологическая деятельность А.П. Чехова соответствует законам русского словообразования и формообразования и представляет собой либо использование возможностей словообразовательной и грамматической системы с заполнением
лексических и грамматических лакун, либо (реже) расширение состава элементов в уже
существующей словообразовательной системе.
Аналогичная (в когнитивном аспекте) неологическая деятельность была характерна
и для А.С. Пушкина [2].
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Иным является когнитивная деятельность в области неологического словообразования в творчестве писателей и поэтов XX века. В текстах Е. Евтушенко встречается значительное количество авторских неологизмов [3].
Часть из них не нарушает законов словообразовательной системы, например, вьетнамята, якутята (по модели, к которой принадлежат слова цыганята, казачата), гиенистый (по модели, к которой принадлежат слова змеистый, ершистый).
В то же время Е. Евтушенко в своей неологической когнитивной деятельности нередко нарушает законы словообразовательной системы как формального, так и семантического характера. Например, в его текстах нам встретилось слово давленыши, обозначающее «моржат, раздавленных в раздорах», в котором нарушается частеречная
принадлежность мотивирующего слова: для модели с формантом –еныш, обозначающей
детенышей животных, характерна мотивация только существительными, называющими
животных (гусь – гусеныш, зверь – звереныш). Другой неологизм Е. Евтушенко графьеныш нарушает семантические характеристики той же словообразовательной модели, т.к.
называет «детеныша» человека, а не животного.
Существительное девяностик, придуманное поэтом, нарушает как структурные, так
и семантические характеристики словообразовательной модели, к которой относится.
В системе существительные с суффиксом –ик, мотивированные числительными, обозначают предмет по отношению к количеству, названному мотивирующим собирательным числительным (четверик, пятерик, … десятерик). Слова этого типа являются либо
названиями мер, либо названиями разновидностей конских упряжек по количеству лошадей [4: 218]. Лексема девяностик, во-первых, образована не от собирательного числительного (что в норме для словообразовательной модели), во-вторых, называет не
предмет (в какой-л. из двух разновидностей, предоставляемых моделью), а лицо.
В одном из стихотворений Е.Евтушенко наблюдаются многочисленные случаи образования неологизмов по образцу: «Иваново-Иваново, Слезы разливаново, Такое гореваново, Такое тоскованово, Иваново-рваново, Иваново-пьяново, Сплошное надуваново,
Сплошное убиваново (Ивановские ситцы, 1975) [5 (5: 61-62)]. Во всех неологизмах этого
текста, созданных по образцу слова Иваново, наблюдается семантическое нарушение:
неологизм повторяет, дублирует только финаль слова-образца, но не его значение (лексема Иваново называет географический пункт, а неологизмы – абстрактный признак
или состояние). В неологизмах Е. Евтушенко встречаются также и асистемные морфонологические явления, например, в неологизме глобальчик (мальчик-глобальчик), в котором наблюдается неузуальная контаминация, сопровождающаяся наложением основ:
глобаль(ный) + (ма)льчик.
Полагаем, что специфика неологического творчества в XX столетии обусловлена общими тенденциями, характерными для философии, психологии, семиотики, во многом
определяющими в это время развитие общественной мысли и настроения в обществе.
Это постмодернистские тенденции к нонконформизму, деконструкции, направленные
на выявление роли центробежных сил, противоречий, непоследовательностей в работе
различных знаковых систем, стремящиеся вырваться из «тотальности» семиотического
порядка и выражающие оппозицию ко всякой внешней организующей силе. В словотворчестве Евтушенко мы наблюдаем разрушительные намерения по отношению к усто136

явшимся словообразовательным моделям с целью показать нецелостность целого, обнаружить противоречащие признаки, расшатать систему, проверив ее на прочность. Цель
подобного словотворчества, столь характерного для авторов XX в., мы видим в вызове
монопольному положению устоявшейся словообразовательной системы, потребности в
расширенном ощущении свободы, в том числе и в выражении эмоций.
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(Київ, Україна)

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ
НЕОЗНАЧЕНО-ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
(на матеріалі публіцистичного дискурсу)
Дана стаття присвячена вивченню теоретичних та практичних питань лексикограматичних засобів вираження неозначено-великої кількості у сучасному французькому
публіцистичному дискурсі. Автор розглядає іменну синтагму, яка граматикалізуючись,
набуває додаткове метафоричне зміщення значення.
Ключові слова: неозначено-велика кількість, іменна квантитативна конструкція,
граматикалізація, метафоризований іменник.
Данная статья посвящена изучению теоретических и практических вопросов
лексико-грамматических средств выражения неопределенно-большого количества в современном французском публицистическом дискурсе. Автор рассматривает именную
синтагму, которая грамматикализуясь, приобретает дополнительный метафорический сдвиг значения.
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Ключевые слова: неопределенно-большое количество, именная квантитативная
конструкция, грамматикализация, метафоризованое существительное.
This article is dedicated to the study of theoretical and practical issues that pertain to
lexical and grammatical means expressing indefinite and great quantity in the modern French
publicistic discource. The author considers the nominal syntagme which during grammaticalization receives additional metaphorical shift of meaning.
Key words: indefinite and great quantity, nominal quantitive construction, grammaticalization, metaphorical noun.
Постановка загальної проблеми та шляхи її розв’язання. Дана стаття присвячена
вивченню конструкцій з іменними квантифікаторами у французькому публіцистичному
дискурсі. Іменними квантифікаторами називають імена конкретних предметів або явищ,
які в складі іменної конструкції поєднуються з іншим предметним іменем, що позначає
речовину або множинність об’єктів, граматикалізуються, зазнають зміщення значення
і переходять в клас квантифікаторів [1; 2; 3]. У цій якості іменні квантифікатори набувають змісту неозначено-великої кількості або неозначено-малої кількості (“дуже багато”, “дуже мало”) з додатковим компонентом суб’єктивної оцінки: une mer de larmes, un
nuage de fumée, un tas de papiers і ін. В даній статті ми зосередимо увагу перш за все на
іменній конструкції зі значенням неозначено-великої кількості.
Питанню іменної квантитативної конструкції були присвячені роботи багатьох зарубіжних вчених [4; 5; 6; 7; 8] та вітчизняних науковців [9; 10]. Чимало вчених досліджували іменні квантитативні конструкції зі значенням кількості як метафоричні словосполучення з кількісною характеристикою предмета [11; 12; 13].
Проте, в цих дослідженнях не з’ясовані деякі питання. По-перше, в них не визначено, чому саме ці, а не інші слова можуть вживатися як іменні квантифікатори, адже
не всі предметні імена використовуються в іменній квантитативній конструкції, тобто
зазнають семантичного зміщення. В результаті не визначені ні типи цих імен, ні природа
семантичних процесів, які лежать в основі їхнього семантичного зміщення. По-друге,
залишаються мало дослідженими семантичні функції та семантична специфіка іменних
квантифікаторів. Різні квантифікатори даної групи, зазнаючи семантичного зміщення, в
різній мірі втрачають свій первинний семантичний потенціал, тобто граматикалізуються
в різній мірі. Детальний функціонально-семантичний аналіз цієї групи іменних лексем
під таким кутом зору теж не проводився у публіцистичному дискурсі.
Актуальність даного дослідження визначається насамперед тим, що іменна конструкція кількісного значення у французькому публіцистичному дискурсі недостатньо
висвітлена з позиції когнітивно-комунікативних теоретичних принципів.
Мета розгляду – визначення ролі первинної конструкції на позначення зорового образу, пов'язаного з предметними іменами в процесі їх граматикалізації. Отже, у статті
розглядаються іменні квантитативні конструкції, які сформувалася в результаті регулярної метафоричної концептуалізації іменних квантифікаторів, що входять до її складу, і
які є відбитком наївної картини світу носіїв французької мови. Розгляд комунікативнокогнітивних особливостей трансформації певних концептів наївної картини світу французької мови в ідею “неозначено-великої” кількості, а також зв’язок такої трансформації
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значення із синтаксичними параметрами даної конструкції в процесі її граматикалізації
складає основне дослідницьке завдання цієї статті.
Об’єктом дослідження є іменні квантитативні конструкції з un tas, un amas, une
montagne, une mer, un océan, une avalanche, un tsunami, une vague, une pluie, un abîme,
частотність вживання яких у публіцистичному дискурсі достатньо висока.
Концепт “конструкція” віддавна знаходиться в центрі уваги лінгвістики. В середині 80-х років ідея конструкції як предмета вивчення виходить на перший план в теорії
Ч. Філмора “Граматика конструкцій” [1; 14].
Основна ідея “Граматики конструкцій” полягає в тому, що конструкція, тобто відповідність між формою та значенням, є одиницею мови, а отже форма і зміст не існують
окремо і повинні розглядатися разом. Це дає можливість застосувати дану теорію до
досліджуваних нами квантитативних конструкцій неозначено-великої кількості й аналізувати семантичні типи і варіанти таких конструкцій в залежності від їх синтаксичних
особливостей.
Ч. Філмор вважає, що в конструкції немає поділу на мовні рівні, тобто одночасно
функціонують і, відповідно, описуються елементи всіх рівнів, які беруть участь у мовному вираженні: синтаксичні, семантичні, прагматичні [1]. Такий теоретичний підхід до
квантитативної конструкції дає можливість одночасно описувати морфологічні обмеження
до іменної квантитативної конструкції (наприклад, варіанти числового значення), лексикограматичні обмеження (сполучуваність з різними групами імен квантифікованих об’єктів),
а також синтаксичні (препозиція або постпозиція імені в конструкції та інше).
Типова конструкція з квантифікаторами, як, наприклад, beaucoup de livres, peu de
pommes семантично мотивує та слугує базою для виникнення іменної квантитативної конструкції, яка формується за допомогою іншого лексичного класу, а саме класу іменників
на позначення предметів і об’єктів, які дозволяють профілювати якісні особливості злічуваних предметів і виражають не тільки кількісну, але й якісну множинність. Процеси, що
виникають внаслідок цього у мові, пояснюються за допомогою теорії граматикалізації.
Термін “граматикалізація” був запропонований французьким лінгвістом А.Мейє [15:
131]. Сутність теорії граматикалізації полягає в тому, що певний мовний вираз набуває нової
граматичної функції, внаслідок чого сфера його вживання звужується: лексема або словосполучення починає вживатися тільки за певних граматичних умов і більш обмежено ніж
у первинному значенні. Таке граматично обмежене вживання супроводжується зміною або
звуженням первинного лексичного значення і його трансформацією в граматичне [2: 14].
У процесі граматикалізації відбувається перехід значення від конкретного до абстрактного. Наприклад, un tas у первинному значенні позначає конкретний об’єкт, але в
результаті граматикалізації ця лексема набуває абстрактної граматичної функції, а відтак
уподібнюється за своїм значенням до квантифікатора beaucoup.
Таким чином, завдяки граматикалізації слово з конкретним значенням трансформується в абстрактне і видозмінює свою граматичну функцію. В той же час, якщо всі квантифікатори в іменній квантитативній конструкції були б повністю граматикалізовані в
квантифікатори, вони отримали б одне й те ж значення, а саме “дуже багато”. Проте,
наразі жоден із квантифікаторів не є повністю граматикалізованим. Процеси граматикалізації, як доведено останніми дослідженнями [3: 230], відбуваються в рамках мовних
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конструкцій, і в даному випадку іменні кількісні конструкції також підтверджують загальномовні закономірності.
Розглянемо семантичне розширення лексеми un tas як такe, що базується на концептуальному переносі: “… якщо лінгвістична форма має різні значення, то можна запропонувати
концептуальний перенос, в якому дана форма вживалась первинно для вираження одного із
значень, а потім певною мірою граматикалізуючись, набула додаткових значень” [16: 12].
Квантифікатор un tas є найбільш граматикалізованим, а тому поєднується практично
з будь-якими іменами [Larousse: 1251]. Сполучуваність цього квантифікатора очевидна
і майже необмежена: “Et ce projet de loi là comporte un tas de choses intéressantes dont je
veux parler” (Journal des débats de l’Assemblée Nationale, 5); “Aujourd’hui, il y a plus de
patrons que d’employés, un tas de parasites qui pensent plus à sauver leur job que de faire de
la radio” (Le Figaro, 16); “J’ai reçu des tas de témoignages [...]” (Nice-matin, 3).
Синтагматична сполучуваність un tas в кількісному контексті не є випадковою. Ця
лексема не може поєднуватися з іменниками, які позначають рідину, оскільки її фізичний стан однорідний. Носії французької мови ніколи не вживають un tas d’eau, un tas
de larmes. Ця заборона зумовлена семою “безладу”, яка виникає з конкретного образу;
купа навалених предметів наявна у значенні квантифікатора un tas: «Un peu à l’écart,
un tas de canettes vides et les cartons jaunes du vin Buronga Ridge attirent les mouches du
désert» (GEO, 70); “A l’écart de la route, un tas de roches informe est planté d’un panneau:
“Site aborigène important. Ne pas déranger” (GEO, 114); “Chacun peut le contester, avec
les progrès de la chirurgie esthétique, il existe également des tas de vraies femmes qui ont des
physiques encore plus irréels” (Le Nouvel Observateur, 4).
Проте, це не заважає сполучуваності un tas з абстрактними іменниками, оскільки
вони відносяться до ознаки безладу нейтрально: “Vous y trouvez des tas d’idées […]”
(Parents, 5); “Alors, dans ce programme-là évidemment, son programme électoral, il avait fait
un tas de promesses, et des promesses qui semblent ne pas avoir été suivies d’effets” (Journal
des débats de l’Assemblée Nationale, 16).
Іноді синонімом до слова un tas може виступати іменник une montagne. З точки зору
характеру, розміру та інших фізичних ознак об’єктів, з яких складаються дані поняття, ці
слова не відрізняються. Головна відмінність слів une montagne і un tas полягає в більшій
масі накопичення та в акцентуванні розміру нагромадження у вертикальному вимірі. Ця
властивість синоніма une montagne частково обумовлена тим, що значення накопичення, нагромадження є для нього переносним, метафоричним. Слово une montagne замість
нейтрального іменника un tas використовується тоді, коли оповідач хоче передати сильне
зорове враження, викликане нагромадженням великої кількості предметів [17: 502].
Як показують текстологічні спостереження, подібне пояснення правильне тільки
тоді, коли маємо на увазі сполучуваність une montagne з конкретними об’єктами. Лексичне значення іменної квантитативної конструкції з квантифікатором une montagne відрізняється від такого ж значення іменної квантитативної конструкції un tas кількома семними відмінностями: по-перше, на відміну від un tas значення іменника une montagne не
містить семи безладу: “Tout ce qui nous reste d’eux sont ces tas de coquilles vides, tâches de
calcaire blanc au flanc des falaises” (GEO, 70), оскільки природний об’єкт une montagne не
являє собою хаотичного нагромадження: “Au cours d’une grève des postiers des montagnes
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de paquets, de lettres étaient déposées devant les bureaux de poste” (Courrier International,
14); по-друге, в квантифікаторі une montagne присутня ознака вертикального спрямування, тому з цим квантифікатором не можуть сполучуватися абстрактні іменники та іменники, що позначають істот (*montagne de pensées, *montagne de journalistes).
У першому прикладі конструкція ces tas de coquilles vides передає значення безладу,
а в другому – конструкція des montagnes de paquets, de lettres не містить хаотичного відтінку і має значення великого стосу акуратно складених пакетів і листів.
На відміну від майже граматикалізованого в якості квантифікатора un tas, квантифікатор un amas значно менше граматикалізований, тому в його значенні залишаються
семи, притаманні вихідному значенню – купа. В іменних квантитативних конструкціях
un amas актуалізує дещо інші семні компоненти. На відміну від un tas, un amas не може
сполучатися з назвами живих об’єктів, оскільки сема вертикального розміщення предметів, позначених un amas, залишається присутньою в його квантитативному значенні.
А тому цей квантифікатор вказує на велику кількість об’єктів, яка уявляється як щось
таке, що височіє на зразок купи: “Seul un vieux convertisseur d’Herserange a survécu aux
explositions, un amas de tôles rouillées échouées sur l’herbe” (Le Nouvel Observateur, 44).
Природно, що у французькій мові іменник un amas не може сполучатися з іменникамиістотами (*amas de gens), а також із абстрактними іменниками (*amas de joie).
При вживанні un amas як квантифікатора семна ознака безладу переосмислюється як
ознака “непотрібність”, тобто позначувані квантифікатором un amas предмети уявляються як непотрібні: “C’est un amas de choses qui n’ont même pas toujours grand rapport entre
elles: pain, nouilles, beurre salé, dentifrice, cigarettes…” (Le Nouvel Observateur, 52).
Відмітимо також, що іменнику un amas більшою мірою притаманна ознака статичності, ніж іменнику un tas, оскільки з нею пов’язана уява про постійне місцезнаходження
предметів та їх нерухомість: “Il y a 150 millions d’années, le massif du Jura était un amas de
sédiments calcaires recouvert par une mer peu profonde” (Le Nouvel Observateur, 49).
Іменна квантитативна конструкція в сучасному французькому публіцистичному дискурсі може бути представлена як прямо, так і метафорично. Метафоричне вираження
квантитативності реалізується через генітивне словосполучення, першим компонентом
якого є іменник в однині / множині та допоміжний суб’єкт метафори – іменник в однині
або в множині, який позначає злічувані або незлічувані сутності: “L’affaire s’est soldée
par quelques interpellations de militants et une pluie de procès-verbaux dressés par l’Office
national des forêts (ONF)” (GEO, 106); “Dès le début de la journée du 13 novembre, une
pluie de cendres et de sables s’est abattue sur la ville” (Courrier International, 63).
У сучасній лінгвістиці метафорі надається значна роль у формуванні концептуальних
систем [18]. Наша звичайна концептуальна система, в термінах якої ми думаємо і діємо,
метафорична за своєю природою. Якщо концепти структурують те, що ми сприймаємо, – наше відношення до світу і людей – то наші способи мислення, пізнання нашої
повсякденної діяльності також метафоричні. Це знаходить відображення у мові також
метафорично структурованій. Метафора присутня в повсякденному житті і охоплює не
тільки мову, але й думку і дію. Сутність метафори – в осмисленні та переживанні явищ
однієї сфери в термінах іншої [18 :3–5].
Наведене вище означає, що для позначення нових сутностей, які входять до сфери
досвіду, людина не вигадує нових знаків, а використовує вже існуючі, пристосовуючи їх
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для виконання нових функцій. Людина сприймає нове через засвоєне й відоме, вилучаючи з первинних значень певні семантичні моделі й поширюючи їх, а, точніше, застосовуючи під них нові елементи досвіду.
Назви водного простору unе mer і un océan у складі іменних квантитативних конструкцій набувають метафоричного осмислювання. Образ unе mer виникає виключно
на базі людського зорового досвіду і сприймається як безкінечна поверхня: в дійсності
море тривимірне, але для спостерігача воно виглядає як двовимірне. Така подвійна інтерпретація слова unе mer дозволяє створювати дві різні іменні квантитативні конструкції
на базі однієї поверхневої структури: зі значенням міри, в якій unе mer інтерпретується
як предмет ємності, та конструкцію, що в ній unе mer інтерпретується як поверхневий
безмежний простір.
Іменниковий квантифікатор une mer сполучується:
– з назвами предметів, істот: “Les chercheurs ont fait des tests d’implatation du Jatropa dans
la mer de sable du Sahara” (Courrier International, 27); “[...] il faut protéger notre langue, protéger
le fait français en Amérique du Nord, dans une mer de 280 000 000 d’habitants” (Le Monde, 4);
– а також із абстрактними іменниками: “Je pense qu’ils sont amateurs de Dalida:
paroles et paroles et paroles, M. le Président, mer de paroles dans peu d’idées” (Journal des
débats de l’Assemblée Nationale, 16).
Проте unе mer має ряд комбінаторних обмежень [Dictionnaire Robert de la langue
française: 795]. Метафорична мотивація великої кількості в даному випадку пов’язується
зі “статичною” інтерпретацією, тому що unе mer розуміється як нерухома поверхня, незважаючи на те, що насправді море є надзвичайно рухливим, особливо при штормі. Таким чином, якщо unе mer позначає велику кількість, ознака “рух води” ігнорується. Тому,
unе mer як квантифікатор зустрічається в статичних, а не в динамічних контекстах. Крім
статичності квантитативні конструкції з іменником unе mer вимагають наявності певного
місця, так званої точки відліку, звідки можна спостерігати неозначено-велику кількість.
Таким чином в основі лексичної семантики слова unе mer як квантифікатора знаходиться
ознака дейктичної організації простору: “[…] on est en train d'être engloutis sur une mer de
déchets à l'heure actuelle” (Journal des débats de l’Assemblée Nationale, 10).
Слова unе mer і un océan як метафоризовані назви ємності є близькими, але не можна
говорити про їх абсолютну дискурсну взаємозамінюваність. Певною мірою конкретизуючи уявлення про невизначену множинність, unе mer та un océan по-різному концептуалізують ідею неозначено-великої кількості.
Метафоризоване значення іменника un оcéan як і значення лексеми unе mer, використовується як квантифікатор завдяки семній ознаці “безмежність”, але відрізняється від лексеми unе mer ступенем граматикалізації. Un océan не може вживатися в контексті, в якому зорове просторове значення втрачається, як, наприклад, в *océan d’affaires, *océan de fables.
До іменних конструкцій неозначено-великої кількості відноситься також конструкція,
до складу якої входить метафоризований квантифікатор une avalanche. Наприклад: “Suite à
une coulée de boue une avalanche d’autobus traînait sur la chausée” (Marianne, 14).
У даній конструкції une avalanche позначає впорядкований рух об’єктів, що рухаються в одному напрямі один за одним. Ознака “керованість / контроль руху” є тут неважливою, але неозначено-велика кількість, що рухається, складається із об’єктів, які
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переміщуються безперервно та послідовно. Une avalanche сполучується також з назвами
рідин: “Cinq personnes ont trouvé la mort sous une grande avalanche de pluie” (Courrier
International, 31); “Et dès le lendemain, ce fut l’avalanche de larmes, de témoignages: radios,
télés et journaux faisaient leur miel de ce sauvetage heureux” (Le Figaro, 7).
У французькому публіцистичному дискурсі une avalanche сполучується не лише з
конкретними іменниками, але також із абстрактними назвами на позначення неозначеновеликої кількості, як-от: “[...] où des abonnements ficellent les clients en échange de prix
réduits, où les repères disparaîssent sous une avalanche de promotions” (Marianne,45); “Son
récit fournit une avalanche de détails sur la préparation de l’attentat, le plus spectaculaire
que l’Inde ait jamais connu” (Le Nouvel Observateur, 23); “Une avalanche de révélations sur
les notes de frais embarrassantes de certains députés et membres du gouvernement a provoqué
un tollé dans le pays et porté un nouveau coup à la réputation du premier ministre Gordon
Brown” (Courrier International, 24); “Ce qui se traduit dans leurs discours par une avalanche
de notions financières [...]” (Capital, 51).
Значення метафоризованого квантифікатора une vague наближається до значення
іменника une avalanche. Як показують текстологічні спостереження, в складі іменної
квантитативної конструкції квантифікатор une vague сполучується:
– з абстрактними іменниками: “Ce symptôme est causé par un stress: hausse des
températures ou vague de froid, luminosité trop forte, et les zooxanthelles migrent, privant le
corail de nourriture et de couleur” (Ça m’intéresse, 45);
– з назвами конкретних об’єктів: “[... ] c’est une immense vague de tissu rouge qui
s’écoule dans l’espace [...]” (Label France, 13).
Проте, хоча une vague і une avalanche мають спільну семну ознаку “стрімкий рух”,
квантифікатор une avalanche відрізняється від квантифікатора une vague не тільки сполучуваністю, але й класифікуючою семантикою. Une avalanche має більш складне значення, ніж une vague, оскільки крім концепту “стрімкий рух” для une avalanche важливим
є також напрямок руху / кінцева точка [19; 20]. Нерелевантними для une vague є напрям
/ кінцева точка (ціль). Інакше кажучи, для квантифікатора une avalanche крім ознаки
“стрімкий динамічний рух” неабияку роль відіграє також ознака “направленості” руху
до кінцевої точки. Тобто, квантифікатору une avalanche властивий дейксис.
Якщо природні імена une vague і une avalanche концептуалізувалися на основі руху
по горизонталі, то квантифікатор une pluie – на основі поняття руху по вертикалі.
Значущість дейктичного компоненту в семантиці квантифікаторів зростає при концептуалізації на базі руху по вертикалі: людина (спостерігач) знаходиться на землі, тобто
внизу по відношенню до природніх явищ. В цьому відношенні une avalanche займає проміжне місце, між une vague і une pluie, близьких до квантифікаторів виключно переміщення. Для квантифікатора une pluie важлива кінцева точка руху і дейктичний компонент
значення:“Et ainsi de suite, jusqu’au final où toute l’équipe, 70 personnes de 16 nationalités
différentes, en blouse blanche, à l’image des ateliers de haute couture, forme une joyeuse
fanfare sous une pluie de pastilles argent comme des gouttes de pluie” (Le Monde, 27); “Les
manifestants se dispersaient sous une pluie de coups et de pierres” (Courrier International,
38); “Nous avons visité le restaurant panoramique de la Tour Eiffel “Le Jules Verne” où il y a
une merveilleuse pluie de lumière la journée et la nuit une splendide pluie d’étoiles ainsi que
le scintillement féérique de la Tour” (Marianne, 18).
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Метафоризований квантифікатор un tsunami в деяких своїх аспектах схожий на
une avalanche. Для un tsunami як і для une avalanche центральною семою є “стрімкий
рух”. Проте, іменні квантитативні конструкції, до складу яких входять un tsunami і une
avalanche, не тотожні. Зазначимо, що з точки зору класифікуючих ознак при граматикалізації для іменника un tsunami важливе питання часу. Якщо у квантифікатора une
avalanche важливе те, що у контексті з une avalanche рух є послідовним, то у контексті
un tsunami – те, що рух об’єктів відбувається раптово і одночасно.
Квантифікатору un tsunami властивий понятійний компонент “інтенсивність дії” з експресивною конотацією: “Benjamin Biolay reçoit au Studio de la Seine, où il a enregistré “la
Superbe”, son meilleur disque: une superproduction flamboyante et saturnienne, solennelle et
dérisoire, un tsunami de spleen et de Nambutal, d’amours jaunes et de filles comestibles aux
cheveux orange, de violoncelles, de flugelhorn et de rythmes hip-hop” (Le Nouvel Observateur, 8).
На особливу увагу заслуговує квантифікатор un nuage. У прямому значенні він асоціюється із більш чи менш швидким переміщенням великих повітряних мас. В ролі ж
квантифікатора – на основі зорового образу (“темне велике скупчення”), що містить негативну конотацію, оскільки темний (чорний) колір асоціюється в нашій уяві з неприємністю, загрозою. Тому un nuage в поєднанні з абстрактними словами вживається для
позначення нещасних випадків, катаклізмів, які відбуваються або вже відбулися, наприклад, пожежі в місті: “Après l’incendie un nuage de fumée apparaîssait dans le ciel” (Le
Nouvel Observateur, 15).
У багатьох контекстах квантифікатор un nuage в складі іменної квантитативної конструкції вживається з предикатами, які позначають предмети / істоти, які можуть рухатися вертикально, мається на увазі різкий та швидкий рух у напрямку до спостерігача /
розповідача. В цьому випадку un nuage метонімічно застосовується до множини дрібних
легких предметів, частинок, що створюють величезну масу в повітряному середовищі
– un nuage de sable, un nuage de poussière, а також до хмари комах або до зграї птахів
– un nuage d’abeilles, un nuage d’oiseaux: “La foule franchit les barricades et arrive sur
le spectateur, brandissant les armes dans un nuage de poussière” (Ça m’intéresse, 38);“En
Australie lors de fortes chaleurs on pouvait observer des nuages de sauterelles dans l’immense
plaine de la banlieue de Melbourne” (GEO, 112). Ця кількість un nuage de poussière, des
nuages de sauterelles подібна краплям, які утворюють хмару як природній об’єкт і стрімко
падають вниз у вигляді дощу. Квантифікатор un nuage не вживається в складі іменнної
квантитативної конструкції на позначення руху по горизонталі.
Первинне значення слова un abîme (прірва безмірної глибини) дозволяє припустити,
що прямою ознакою, яка лежить в основі його значення, є “глибина”. Даний концепт не
пов'язаний із реальним зоровим образом. Іменник un abîme не містить прямого значення конкретного зорового образу, але є лише метафоричним виміром неозначено-великої
кількості. Наприклад, “En dix ans, le trou de 10 milliards de francs s’est transformé en abîme
de ... 10 milliards d’euros” (Marianne, 60).
Висновки. Для французької мови притаманними є іменні квантитативні конструкції
із значенням неозначено-великої кількості. У своєму складі іменні квантитативні конструкції містять предметні імена передусім із первинним значенням природніх об’єктів,
які зазнають семантичного зміщення в контексті, де йдеться про велику кількість. Завдяки частковій граматикалізації в іменній квантитативній конструкції встановлюється
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відношення відповідності між іменними квантифікаторами та злічуваними іменниками.
Причини виникнення іменних квантитативних конструкцій будуються по-різному. Як
показують текстологічні спостереження, основою може бути зоровий образ, пов'язаний з
природними явищами: unе montagne, unе vague, unе avalanche.
Таким чином, у французькій публіцистичному дискурсі існує сукупність синонімів,
що набувають еквівалентного значення в складі іменних квантитативних конструкцій
на позначення неозначено-великої кількості. Без розуміння семантичних відмінностей
всередині цієї сукупності неможливий її адекватний лінгвістичний опис.
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ІДІОМАТИЧНІСТЬ МОВИ І МОВЛЕННЯ ЯК
ЛІНГВОКОГНІТИВНА УНІВЕРСАЛІЯ
У статті розглядається проблема операційного тлумачення базової лінгвокогнітивної категорії ідіоматичності мовних одиниць та її дискретного членування на складові
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частини – переінтерпретацію значення, семантичну непрозорість та прагаматичну
рестрикцію, які є частковими проявами ускладненої вказівки на денотат. Ідіоматичність тлумачиться як універсалія та один з типів загального феномену нерегулярності
мовної системи.
Ключові слова: ідіоматичність, універсалія, переінтерпретація, непрозорість, прагаматична рестрикція, денотативна ускладненість, нерегулярність.
В статье рассматривается проблема операционального толкования базовой лингвокогнитивой категории идиоматичности языковых единиц и ее дискретного членения на
составляющие – переинтерпретацию значения, семантическую непрозрачность и прагаматическую рестрикцию, являющиеся частными проявлениями усложненного указания на денотат. Идиоматичность толкуется как универсалия и один из типов общег
феномена нерегулярности языковой системы.
Ключевые слова: идиоматичность, универсалия, переинтерпретация, непрозрачность, прагаматическая рестрикция, денотативная усложненность, нерегулярность.
The article deals with the problem of the operational interpretation of the basic linguistic
and cognitive category of idiomaticity of the linguistic units and their discrete division into
constituents – reinterpretation of meaning, semantic non-transparency and pragmatic restriction, which are explications of complicated denotation. Idiomaticity is considered as universal
and one of the types of general phenomenon of irregularity of the linguistic system.
Key-words: idiomaticity, universaly, reinterpretation, non-transparency, pragmatic restriction, complicated denotation, irregularity.
І. Вступ
Досліджуючи фразеологічні одиниці германських та слов’янських мов у сенсі культурної специфіки семантики, ми зіткнулися з неоднозначним і розмитим тлумаченням
базової категорії ідіоматичності. Його різні інтерпретації можна умовно поділити на
три групи. По-перше, у вузькому лінгвістичному розумінні, канонічним стало визначення у дусі В. Фляйшера [1], згідно з яким ідіоматичність є властивістю передовсім
фразеологізмів у вузькому розумінні і тлумачиться як неможливість вивести актуальну
семантику ідіом із семантики її складових лексем, тобто, значення фразеологізму не є
арифметичною сумою значень його складників. Інакше кажучи, в українському виразі
“на городі бузина, а в Києві дядько” не йдеться ані про ботаніку, ані про українську
столицю чи близьких родичів, в німецькому “ins Gras beißen“ („простягнути ноги“,
„зіграти в ящик“) відсутній образ кусання трави, в синонімічному англійському „to
kick the bucket” ніхто не стусає ногами відро. Одразу зазначимо, що тут не йдеться
про вживання окремих лексем у переносному значенні, хоча механізми метафорикотропеїчного характеру і присутні при переосмисленні цілісного образу, але, як ми
продемонструємо нижче, відіграють у ньому далеко не першорядну роль. По-друге,
у тривіально-повсякденному розумінні, вислів “ідіоматичне мовлення” означає мовлення образно насичене, художньо і метафорично багате, нестандартне і небанальне
за добором мовних виражальних засобів. Вживання фразеологізмів тут є важливим,
але не єдиним компонентом [2:28]. Зрештою, по-третє, якщо концентруватися саме
на вживанні мовцями фразеологічних одиниць, то його відносно невисока пересічна
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частотність дає подекуди підстави для категоричних тверджень про маргінальність
ідіоматичності та ідіоматики як такої в усному повсякденному мовленні, їх обмеження
виключно книжним, художньо-літературним, авторським дискурсом. У лінгводидактичному сенсі така точка зору результує у претензіях на кшталт: “А навіщо взагалі вивчати і
досліджувати ідіоматику, якщо самі ідіоми переважно невідомі пересічним носіям мови
і ними практично не вживаються?” (sic!)
Очевидно, на наш погляд, що перша точка зору невиправдано звужує предмет розгляду, друга, навпаки, – трактує його надто широко, а третю взагалі неможливо операціоналізувати у суворо науковому розумінні.
Наша стаття ставить собі за мету виділити критерії та категорії цілісного опису ідіоматичності мови та мовлення для подолання наведеної дифузності її теоретичного осмислення.
Згідно з нашою гіпотезою, ідіоматичність тлумачиться як лінгвокогнітивна універсалія, в
основі якої – ментальні механізми творення мовних одиниць, рецепції та інтерпретації позамовного знання, мовної категоризації наївної, доконцептуальної картини світу.
ІІ. Основні характерні риси категорії ідіоматичності тексту
Уже при побутово-повсякденному тлумаченні ідіоматичності, ми інтуїтивно можемо
виділити як одну з її базових категорій нетривіальність мовленнєвого вибору, інакше кажучи, ускладненість, сконцентрованість та нерегулярність мовного вираження. Провідні
російські лінгвісти А. Баранов та Д. Добровольський слушно зауважили при цьому, що
ідіоматичність мовлення характеризується синтаксичним спрощенням при збільшенні
семантичного навантаження [2:28], пор. «Er radebrechte so miserabel“ / „Er sprach so ein
schlechtes und gebrochenes Deutsch, dass man ihn kaum verstehen konnte“.
Проте відзначимо, що така обернено пропорційна залежність аж ніяк не є абсолютною,
пор. „У залі було так багато людей, що не було жодного вільного місця / яблуку ніде було
впасти“. Але в чому ми цілковито солідарні з названими авторами, що для розуміння непрямих ідіоматичних мовленнєвих актів потрібні додаткові мисленнєві операції. Так для розуміння виразу „Щось похолоднішало“ у сенсі „Закрийте, будь ласка, вікно“, а виразу „Уже
пізно, а вам завтра на роботу“ у сенсі „Вам пора йти додому“ потрібні ментальні механізми, відмінні від декодування цих повідомлень як простої описової констатації фактів, а тлумачення їх як спонукально-ілокутивних актів [зазначена праця:29]. Додатковими факторами
нерегулярності ідіоматичного мовлення можуть цілком очевидно виступати пресупозиції,
інтертекстуальні та прецедентні алюзії (т. зв. „вертикальний контекст“), зрештою, гра слів і
народно-етимологічні переосмислення (пор. легендарне дослівне тлумачення російської ідіоми „собаку сьел“ у пісні В. С. Висоцького „Письмо из сумасшедшего дома“ [3:168]). Яскравим прикладом інтертекстуальної алюзії у вигляді внутрішньої цитати є уривок з роману
Г. Бьоля «Де ти був, Адаме?»: «Er wiederholte nocheinmal sein ceterum censeo“ ( із імпліцитною „відсилкою“ до крилатого вислову Публія Катона „ceterum censeo Carthago esse
delendam“, який ми звикли вживати у редукованій формі „Карфаген повинен бути зруйнований“). Недивно, що український перекладач не впорався із тлумаченням цього виразу [4:76].
Ми так само можемо лише здогадуватися, чи адекватно декодували англомовні читачі газетний заголовок статті про В. Путіна «The Spy who Came in from the Crowd”, який є алюзією на
популярний роман Дж. Ле Карре “The Spy who Came in from the Cold”.
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Найпродуктивнішими нам видаються інтертекстуальні алюзії, у яких асоціативний
зв’язок із першоджерелом не усвідомлюється мовцями на синхронному рівні і є іррелевантним для комунікації. Так заледве багато з нас, вживаючи крилаті російські вислови “счастливые часов не наблюдают»; «злые языки страшнее пистолета; «и дым
Отечества нам сладок и приятен»; «свежо предание (а верится с трудом)»; «иных уж
нет, а те далече», «служить бы рад – прислуживаться тошно»; «дистанции огромного
размера»; «в мои лета не должно сметь своё суждение иметь»; «с толком, с чувством,
с расстановкой»; «блажен кто верует – тепло ему на свете»; «а судьи кто?»; «умеренность и аккуратность» пригадує, що всі вони походять із одного й того ж літературного
першоджерела «Лихо з розуму» О. С. Грибоєдова.
Таку алюзійну гру ми виявили у заголовку публікації в авторитетному українському
тижневику «Дзеркало тижня», у якій йшлося про діяльність урядової комісії з аналізу
стану справ у енергетичній галузі: «Что за комиссией, создатель?» Заледве чи багато
читачів (а газета орієнтується передовсім на освічену читацьку аудиторію) вловили натяк
на слова грибоєдовського героя Фамусова: «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой
дочери отцом!» Даний вислів не належить до найбільш крилатих, автор публікації додатково обіграв вживання у прямому значенні лексем «комиссия» і «создатель», які в літературному оригіналі означають «проблема, морока» і «Господь». Як бачимо, адекватне
декодування прихованого змісту такого повідомлення вимагає додаткових ментальних,
когнітивних операцій, проте з комунікативної точки зору не є доконечно обов’язковим.
Ймовірно, тим же фактором пояснюється і парадоксальне явище – широке використання біблійних мотивів у офіціозній комуністичній пропаганді радянської доби – лозунги на кшталт, «Хто не працює – той не їсть». Невипадково ж перекладач «Марсельєзи» Руже де Лілля на російську мову у перших рядках замість дослівного «вперед,
сини Батьківщини !» прямо процитував Святе Письмо: «Отречёмся от старого мира,
отряхнём его прах с наших ног !», так само,як перекладач «Інтернаціоналу» Ежена Потьє, ймовірно, підсвідомо вжив біблеїзм «Кто был ничем, тот станет всем».
Нам видається очевидним, що синхронна вмотивованість вислову (категорія вкрай
суб’єктивна, критично залежна від рівня освіти конкретного мовця, див. критику концепції
В. В. Виноградова про «фразеологічні зрощення» [2]) є нерелевантною для його мовленнєвої реалізації. Як справедливо зауважують А. Баранов та Д. Добровольський, властивість
непрозорості прямо пов’язана зі знаннями адресата, як індивідуальними, так і спільними
для мовного соціуму [ibidem:32]. Ось тільки їх актуалізація у когнітивній реальності не
є, на наш погляд, незаперечною. Неможливо операційно встановити, якою мірою вирази
на зразок «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», «на блюдечке с голубой
каёмочкой» чи «ключ от квартиры, где деньги лежат» асоціюється соціумом з романами
І. Ільфа та Є. Петрова, «нельзя объять необъятное» – з легендарним Козьмою Прутковим,
а «человек в футляре» – з А. П. Чеховим. Їх можна вважати прямими цитатами лише якщо
мовець вводить додатковий кваліфікатор-відсилку: «як сказав такий-то…». Такі випадки є
усе ж не найпоширенішими у мовленнєвій практиці. Декодування інтертекстуальності, на
наш погляд, швидше необхідне для іноземця, а для носія мови є необов’язковим.
Очевидним видається висновок про те, що ідіоматичність комунікативних актів можна визначити як наявність у них більшої кількості семантичних нашарувань у змістовому
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плані тексту. Зрозуміло, що самим лише вживанням фразеологізмів вона вичерпуватися
не може.
ІІІ. Компоненти категорії ідіоматичності
Попередні міркування вочевидь потребують більш дискретної і суворої наукової операціоналізації. Ми частково приєднуємося до концепції
А. Баранова і Д. Добровольського, згідно з якою основними складовими категорії
ідіоматичності є переінтерпретація, непрозорість та ускладнення способу вказівки на
денотат [2:30].
3.1. Переінтерпретація розуміється авторами як набуття виразом зі значенням А
значення В внаслідок трансформації за принципом R [ibidem].
Зрозуміло, що в ролі відношення В переважно виступають метафоричні або метонімічні тропи, які ми звикли спрощено тлумачити як «переносне значення «, пор. «стояти
на носі корабля / біля підніжжя гір»; «die Universität zählt viele kluge Köpfe“ etc. Окрім
слушного спостереження про те, що переінтерпретація як складова категорія ідіоматичності не обмежується лише ідіомами, а включає усі види семантичної деривації, від себе
додамо, що стосовно фразеологічних одиниць переінтерпретація може бути не лише цілісною, але й покомпонентною, пор. „die schwarze Arbeit“, „schwarz fahren“, „der blinde
Passagier“. У перших двох прикладах переінтерпретація зумовлена додатково культурносимволічним конотативним навантаженням компонента-колороніма.
Крім того, метафоричний механізм переінтерпретації часто має концептуальний характер у дусі когнітивної теорії метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона [5]. Ми поділяємо
аргументи критиків когнітивної теорії метафори про те, що значна кількість концептуальних метафоричних моделей є радше суб’єктивними теоретичними конструктами, і ґрунтуються на інтуїції дослідника, надто абстрактними як для психічної реальності мовця. Проте саме існування таких, ми сказали б, „латентних“ метафор, є достатнім контраргументом
проти начебто низького рівня ідіоматичності повсякденного усного мовлення.
3.2. Непрозорість виразу визначається як наявність перепон для „розшифрування“
його значення через відсутність або правил декодування, або одного чи декількох лексемних компонентів у активному вокабулярі [2:30].
У першому випадку мається на увазі повна демотивованість мовного звороту, затемнення вихідного образу, неможливість його синхронної реконструкції без етимологічних
відомостей («дати/врізати дуба», «наплести сім мішків гречаної вовни», «наговорити
сорок бочок (арештантів)», «залити сала за шкуру», «пустити козла в город», «ні за
цапову душу», «j-m in die Pfanne hauen“; „j-n auf die Palme bringen“; „den Bock zum
Gärtner machen“). У другому – наявність у виразі унікальних лексичних компонентівархісемантиконів, архаїзованих та невживаних мовцями окремо від усталеного словосполучення („бити байдики“, „точити ляси“, „прописати їжицю“, „турусы на колесах“, „бить баклуши“, „до морковкина заговенья“, „ mit Kind und Kegel“, „gang und
gäbe“, „frank und free“, „schalten und walten“, „Hinz und Kunz“, „klipp und klar“, „angst
und bange “, „das Hab und Gut“) [ibidem:30-31].
Унікальні компоненти, на наш погляд, варто тлумачити розширено [6:136]. До них
належать не лише лексичні, але й морфологічні архаїзми – застарілі граматичні форми
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слів, вжитих у прямому значенні без будь-якої метафоричної переінтерпретації (!): «нічтоже сумняшеся»; «повернутися на круги своя», «живот положити за други своя»;
«яко тать в нощі». Неважко помітити, що джерелом цих форм знову ж виступає Святе
Письмо. Причиною наведеного явища є добре відомий науковцям факт – значно більша
залежність східнослов’янського сакрального дискурсу від староболгарського канонічного перекладу Біблії у порівнянні з романо-германським культурним ареалом, де переклади (King George’s Bible та Bibel von Marthin Luther) здійснювалися живою, народною мовою (пор. стандартно-літературні „like a thief in the night” та “wie ein Dieb in der Nacht“).
Додамо, що непрозорість такого характеру корелює із виразно ідіоматичним сприйняттям цих виразів мовцями-реципієнтами. Когнітивна лінгвістика, як уже зазначалося,
експериментально довела інтуїтивно очевидне припущення про те, що явна абсурдність
образу з одного боку, та наявність унікальних компонентів – з іншого, виступає додатковим стабілізатором виразу та накладає обмеження на його дослівне тлумачення. Актуалізація літерального значення ідіом з архісемантиконом неможлива за визначенням,
аналогічна ж процедура над виразами з повністю непрозорою мотивацією теоретично
можлива, але у обмежених літературних контекстах, можливо, постмодерністських, для
створення гумористичного, ба навіть парадоксального та абсурдного ефекту.
3.3. Ускладнення способу вказівки на денотат можна визначити як будь-яке вираження, яке наявне у мові поряд із простішим найменуванням тієї ж сутності [2:31].
Автори обговорюваної нами концепції виводять це визначення із принципу іконічності, згідно з яким складніший за формою вираз є водночас складнішим семантично,
пор. «обдурювати» vs “вішати локшину на вуха”, “забивати баки”, “пускати пилюку
в обличчя”; “пошити в дурні”; “замилювати очі”; “Москва” vs “Третій Рим”, “Америка” vs “Новий Світ”, “Санкт-Петербург” vs “Північна Пальміра”, “Одеса” vs “Південна
Пальміра”, “Ukraine” vs “Kornkammer Europas”; “Росія” vs “Старший брат”, “Північний
сусід”, “влада України” – “Печерські пагорби”, “у Росії” – “за хутором Михайлівським”,
“Hamburg“ – „Tor zur Welt“, „New York” – “Big Apple”. Незрозуміло, щоправда, як це
положення узгоджується із висловленою вище тезою про семантичну ускладненість ідіоматичного мовлення при його синтаксичній компресії. Ймовірніше за все, тут ми маємо
справу з діалектичною взаємодією двох протилежних тенденцій – прагнення до економії
мовних ресурсів з одного боку і до розгорнутих дескриптивних номінацій – з іншого.
Обидві є, з нашої точки зору, частковими проявами нерегулярності мовного устрою, про
яку детальніше йтиметься далі.
IV. Співвідношення між категоріями ідіоматичності
Вищенаведені міркування, на наш погляд, свідчать і про те, що між трьома попередньо виділеними компонентами практично відсутні дискретні розмежування.
Так значна кількість переінтерпретованих ідіом можуть бути непрозорими і водночас є ускладненими вказівками на денотат (“дати дуба”, “лика не в’язати”, “забивати
баки” – мотивуючий образ діахронічно затемнений, але ця метафора теж колись була
“живою”); так само ускладненими позначеннями є й синхронно живі метафори – “голова
розколюється”, “театр абсурду”, “війна законів”. Практично всі дескрипції є переінтерпретованими: “das grüne Herz Deutschlands“ – „Тюрінгія“; „Swan of Avon” – “Вільям
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Шекспір”; а часто і непрозорими: “des deutschen Wunders liebstes Kind“ – „Фольксваген“;
„das weiße Gold“ – „цукор, бавовна, Майсенська порцеляна“. Периферійними випадками
є денотативно-ускладнені вирази, на кшталт, „всем и каждому“, „всего ничего“, „имеет
место быть“, де редундантний плеоназм не має ознак ані переінтерпретації, ані непрозорості, а також уже аналізовані вирази з морфологічно унікальними компонентами, які є
непрозорими, але ускладненими і дослівно інтерпретованими. Тільки їх можна відносно
чітко кваліфікувати лише за однією або двома ознаками ідіоматичності.
Щоправда, і тут можливі винятки. Так ідіома „всі і вся“ окрім ускладнення квазісинонімічною редуплікацією містить морфологічний архісемантикон; „хоч криком кричи“, „на віки вічні“, „во віки віків“, „вік вікувати“, „ходуном ходити“ є виразно гіперболічно переінтерпретованими. Ймовірно, однозначно ідіоматичні лише за одною ознакою вирази є периферійними
“bad samples” даної категорії, комплексно ж мотивовані – прототиповими “good samples”.
На наш подив, автори аналізованої нами роботи кваліфікують такі вирази як “ні
сват ні брат”, “ні кола ні двора”, “вынь да положь”, “выкрасить и выбросить” як
ідіоматичні за ознакою переінтерпретації, “подколодная змея”, “путеводная нить”,
“на полном серьёзе”, “закадычный друг”, “заклятый враг” як ідіоматичні за ознакою
непрозорості, хоча перші містять явні ознаки ускладнення – риму і асонанс, а другі –
яскраво метафоричні, незважаючи на унікальні компоненти і, звичайно ж, семантично
ускладнені. Імпліцитно ця думка у авторів, звичайно присутня, коли вони ведуть мову
про те, що переінтерпретація і непрозорість переважно (за винятком морфологічних
архисемантиконів) вербалізують один і той же феномен з двох різних точок зору –
в першому випадку під кутом зору породження виразу, в другому – його розуміння
[2:32]. Ускладнення вказівки на денотат ми взагалі, на відміну від авторів, вважаємо
універсальною для ідіоматичності процедурою, пов’язаною з поетичним функціонуванням мовної системи за Р. Якобсоном, а також частковим проявом нерегулярності
мовних номінацій, про що буде сказано далі. Яскравим прикладом тут є вже згаданий
ідіоматичний синонімічний ряд до денотату «померти» – «відкинути копита», «зіграти в ящик», «дати/врізати дуба», «простягти ноги», “to kick the bucket”, „ins Graß
beißen“, „den Löffel abgeben“, „den Geist aufgeben“, „zu den Vorvätern fahren“, „in die
ewigen Jagdgründe kommen“. Окрім виразного ускладнення позначення денотата тут
ми спостерігаємо як переінтерпретацію так і суб’єктивно різний ступінь непрозорості.
Для німецької мови структурно специфічним є розряд фразем, т. зв. Paarformeln: „mit
Kind und Kegel“, „gang und gäbe“, „mit Mann und Maus“, „frank und free“, „schalten
und walten“, „Hinz und Kunz“, „klipp und klar“, „kurz und bündig“, „das Hab und Gut“,
„angst und bange “, де ми можемо виділити практично увесь спектр компонентів ідіоматичності – метафоричну та метонімічну переінтерпретацію, семантичну непрозорість (ідіоматичність у вузькому розумінні за В. Фляйшером); лексичні та морфологічні архісемантикони, але головне – яскраві ознаки ускладнення, тобто нерегулярності
– редундантний плеоназм, квазісинонімію, редуплікацію, риму та асонанс.
Ми не можемо погодитись із авторами ще в одній тезі. На їх думку, ускладнення
номінації денотата невластиве ідіомам без лексикалізованого однослівного еквівалента
на зразок „з’їхати з глузду“; „купити кота в мішку“; „випустити пару“; „випустити
джина з пляшки“; „der lachende Dritte“ etc [ibidem:47]. Фразеологічна наука давно відійшла від спрощеного уявлення про еквівалентність семантики слова і фразеологізму на
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користь їх ізоморфності і належності фразеологізмів усе-таки до лексичного, а не будьякого іншого “проміжного” рівня [7]. Таким чином, у наведених прикладах ми без зусиль
можемо реконструювати поняттєво-сигніфікативний еквівалент при спільності денотата,
а відсутність (теж далеко не очевидна – пор. “збожеволіти”, “обманутися”) монолексемного відповідника в мові не свідчить узагалі ні про що. Зрештою, “однослівний” не
означає “простіший” (пор. “відчути полегшення”, “накликати біду”, “спричинити проблеми”, “той, хто користає з чужих сварок”).
Більше того, на тій же сторінці автори фактично суперечать самі собі, слушно твердячи, що у широкому розумінні будь-яка ідіома є випадком ускладнення вказівки на денотат за наявності більш простого способу висловити той же зміст [2:47], а цей простіший
спосіб цілком може бути словосполученням без додаткових семантичних нашарувань.
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що дифузність компонентів категорії ідіоматичності, на наш погляд, свідчить про її універсальний когнітивно-психологічний
характер і про те, що вона є частковим проявом більш загального феномену – нерегулярності семантичної організації мовної системи.
V. Нерегулярність як гіперонім ідіоматичності
На думку авторів обговорюваної роботи, категорія нерегулярності належить до області
синтезу мовного вираження та визначається як використання при його формуванні менш
загального правила за наявності більш загального [2:55]. З когнітивної точки зору нерегулярність виявляється в ускладненому процесі породження мовного вираження, залученні
додаткових когнітивних процедур [ibidem]. Автори згаданої концепції вважають, що нерегулярність корелює з принципом мовної економії, щоправда не тлумачать цей зв'язок більш
детально. Нам не до кінця зрозуміло, чому автори розглядають нерегулярність передовсім як
фактор стійкості фразеологічних одиниць, що вірно далеко не завжди, а про зв'язок нерегулярності з ідіоматичністю говорять лише побіжно, у підрядковій зносці (sic!), хоча й констатують,
що ідіоматичність можна розглядати як частковий прояв нерегулярності [2:55]. Для нас же
саме ця теза видається найважливішою. Як ускладненість вказівки на денотат можна вважати гіперонімом для переінтерпретації і непрозорості, так і нерегулярність, на наш погляд, є
гіперонімом для ідіоматичності. Яскравим проявом описаного феномена вважаємо те, що у
цитованій праці назване “нестандартністю основи порівняння” [ibidem:63-64]. Очевидно, що
за інтенсивністю ідіоматичності вирази «білий як сніг», «солодкий як мед», «дзвінкий як дзвіночок» з одного боку та «берегти як зіницю ока» чи «почервоніти / цвісти як маків цвіт»;
«в боргах як в шовках», «крутитися як білка в колесі» – з іншого, суттєво різняться. Перші є
частково гіперболізовано-метафорично переінтерпретованими і ускладненими, тому можуть,
на наш погляд, вважатися маргінально, периферійно ідіоматичними, але не фразеологічними,
інакше кажучи, не ідіомами в суворому розумінні. Другі – містять додаткові ознаки непрозорості, вузької ідіоматичності – унікальні компоненти, абсурдний образ, покомпонентну переінтерпретацію. Але існує, на наш погляд, ще одна складова ідіоматичної нерегулярності, яку
цитовані нами автори взагалі залишили поза увагою, – прагматична рестрикція.
VI. Мовленнєво-прагматична ідіоматичність
Незважаючи на зовні стрункий і вичерпний характер викладеної вище тричленної
таксономії категорії ідіоматичності, на наш погляд, існує четверта складова, яку автори
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залишили поза увагою. Якщо переінтерпретацію і непрозорість як підтипи ускладнення
вказівки на денотат можна тлумачити як вияв нерегулярності у системі мови, то четвертий тип, який ми назвали б прагматичною рестрикцією, має передовсім комунікативномовленнєвий характер. Поняття “мовленнєвої ідіоматичності” продуктивно розробляється
на Заході. Його оригінальне тлумачення ми виявили у публікаціях німецького лінгвіста Г.
Файльке. Цей тип ідіоматичності тлумачиться автором у прагмалінгвістичних та когнітивних категоріях “соціальних норм висловлювання”, “виявів компетентності”, “ідіоматичного впорядкування розуміння”, “вибору між можливим і допустимим”, і навіть “здорового
глузду” (“common sense”, “gesunder Verstand“) [8]. Філософським підґрунтям такої точки
зору, на наш погляд, є знаменита максима Л. Вітгенштайна: „Значення слова є його вживанням!“ Таке розуміння ідіоматичності не має нічого спільного з традиційною дихотомією „прямого“ vs “переносного” значення. По-перше, таке протиставлення базується на
різних категоріях – “пряме” значення розрізняється за синхронно-семасіологічним критерієм, а “переносне” – за діахронно-ономасіологічним. По-друге, ідіоматичність вираження, на думку автора, мислиться як цілісний виражальний гештальт як значення вираження,
контекстуально-прагматична інтерпретація якого варіює від “можливого” до “допустимого” саме в мовленні і детермінується соціокультурними нормами концептуалізації знання,
яке у мовленні набуває конвенційного характеру. На наш погляд, при цьому доцільно вести мову про прагматичні обмеження, які широкий соціокультурний контекст накладає на
вживання виразів у тому чи іншому значенні. Прикладом таких рестрикцій є вживання
німецької прагматичної формули “das kann doch jedem passieren“ („з кожним може статися“). Попри спрощену лексикографічну семантизацію виразу як „формули вибачення“,
узус накладає на нього „одностороннє обмеження“! Такими словами можна вибачити когось за недоречні дії, але просити пробачення самому, фактично заздалегідь виправдовуючи свій вчинок, є соціально неконвенційним, хоча й теоретично можливим. Дану ситуацію
описує, поміж іншим, стаття у швейцарській газеті „Die Woche“, у якій автор справедливо
обурюється вживанням діалектного звороту “cha passiere!” нетверезим сантехніком (!) як
формули самовиправдання за невчасну і неякісну роботу. У попередніх роботах автор цих
рядків уже наводив подібні приклади щодо узуально-поведінкового, прагматичного лінгвокраїнознавчого коментаря стійких мовленнєвих формул [9:194]. Так австрійська формула «Küss die Hand!“ не лише не супроводжується відповідними діями, але й вживається
як „двостороння“ форма як привітання, так і прощання, звичайно ж, по відношенню до
комунікантів жіночої статі. А експресив „Servus!», навпаки, не тільки описує привітання і
прощання, а є ще й іронічним виразом здивування, переважно, неприємного.
На перший погляд, такі вирази справді не виявляють ознак переосмислення чи непрозорості, хоча і є, поза сумнівом, ускладненими вказівками на ситуативний денотат
(пор. згадані вище вислови: «Щось похолоднішало» і «Уже пізно, а вам завтра на роботу»). Автор називає таку особливість «зовнішньою ідіоматичністю» (а ми, як уже зазначалося, прагматичною рестрикцією). Проте явно перебільшеним є твердження, що
«ідіоми як такі не мають специфічної семантики, а тільки дещо складнішу прагматику,
аніж неідіоматичні висловлювання» [8:18].
У нас викликають заперечення ще дві тези автора. По-перше, ми не можемо погодитись із тим, що мовленнєва ідіоматичність не означає, що її мовні вирази колись мали
дослівне значення. Твердити це доказово немає жодних підстав, а інтуїтивно логічним
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видається усе ж прямо протилежний стан речей. По-друге, автор суперечить сам собі,
коли цілком слушно зауважує, що в основі прагматичних рестрикцій (термін наш – О.О.)
усе ж лежить семіотичний механізм метонімічного переосмислення «pars pro toto”. Цей
семантичний вимір на перформативному рівні виявляється у диференціюванні між
“можливим” і “конвенційним”. Але саме ця переінтерпретація та конвенціоналізування
перетворюють вираз із оказіонального чи узуального у елемент мовної системи!
Таким чином, повністю ізолювати ідіоматичність мови і мовлення так само не видається однозначно можливим. Прагматична рестрикція як компонент ідіоматичності може
корелювати із метонімічною переінтерпретацією у формі синекдохи “pars pro toto” і набувати конвенціоналізованого системно-мовного характеру.
Висновки
Загальновідомим є прикордонний статус лінгвістики – між дифузністю об’єкта вивчення (людської мови як психосоціального феномену) і необхідністю більш-менш суворого наукового, дискретного членування описуваних явищ, їх категоризації [2:64-65].
На наш погляд, саме існування явища ідіоматичності є вагомим аргументом на користь
тези про когнітивно-психологічну первинність т. зв. донаукової, наївної, в широкому сенсі – мовної картини світу по відношенню до суворо наукової, концептуальної. Ба навіть
більше – аргументом на захист т. зв. “м’якої” версії легендарної гіпотези Сепіра-Уорфа,
яку, на наш погляд, незаслужено забутий вірменський філософ Г. А. Брутян [10] сформулював у 60-і рр. ХХ ст. “езоповою мовою” у вигляді “гіпотези мовної доповняльності”.
Згідно з нею, мовна картина світу суттєво коригує поняттєву, вносячи в неї специфічні поправки, які зовсім не обов’язково є науково істинними (!), таким чином, до певної
міри “нав’язуючи” певний тип світобачення. Німецький мовознавець Г. Гіппер даний феномен сформулював у вигляді парадоксального, але дуже слушного спостереження: “Ми
давно уже думаємо як Копернік, але продовжуємо говорити як Птоломей” [11:58]. Мається на увазі універсально-архетипова, наявна у всіх відомих людських мовах персоніфікуючи метафора «сходу/заходу сонця». Вимагати від мови дзеркально адекватного, науково істинного відображення об’єктивної дійсності – абсурдно, це цілком знівелювало
б її поетико-естетичну функцію.Викладене вище дозволяє нам зробити такі висновки:
1. Ідіоматичність є складним мовним феноменом, який має характер лінгвокогнітивної універсалії. Це означає, що її не можна обмежувати ані вживанням ідіом у мовленні,
ані семантичною непрозорістю самих ідіом як елементів мовної системи.
2. Ідіоматичність є частковим проявом універсальної категорії нерегулярності, яка виявляється не лише на семантичному, але й на морфологічному та перформативному рівні.
3. Ідіоматичність є повсякденною особливістю функціонування мови, часто неусвідомленою мовцями. Її декодування не завжди комунікативно релевантне, але доконечно
необхідне при вивченні мови іноземцями.
4. Ідіоматичність – явище дискретне і дифузне водночас. Такий дуалізм виявляється, з одного боку, у можливості розчленувати його на компоненти – переінтерпретацію,
непрозорість, ускладнення вказівки на денотат, прагматичну рестрикцію. З іншого – у
неможливості провести між ними чіткі однозначні межі.
5. Чотиричленна структура ідіоматичності, за нашою гіпотезою, не має характеру ані
вертикальної ієрархії, ані горизонтально-рівневої таксонометрії. Численні зони перетину її
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складових зумовлюють радше радіально-кластерну структуру, що більше відповідає когнітивній реальності тезаурусу. Схематично ми намагались зобразити ці співвідношення
на рисунках 1 і 2.
Рис. 1. Місце ідіоматичності у мовній картині світу

Рис. 2 Співвідношення між складовими ідіоматичності
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Рисунок 1 унаочнює нашу точку зору про те, що ідіоматичність не відноситься до
мовно-поняттєвої інваріантної зони (штрихована частина), є компонентом «наївної» картини світу, частковим проявом нерегулярності у системі мови, а також, що ускладненість вказівки на денотат (навіть за умови більш простої синтаксичної організації, всупереч «принципу іконічності»), на відміну від традиційної точки зору, є гіперонімом по відношенню до
інших складових – переінтерпретації, непрозорості та прагматичної рестрикції.
Рисунок 2 є ілюстрацією відсутності чітких меж між компонентами ідіоматичності
та наявності між ними зон перетину.
Наша концепція не претендує на вичерпність, а швидше покликана стимулювати
дискусію щодо емпіричної верифікації даної гіпотези, її наповнення новим «живим»
мовним матеріалом на подальшому етапі досліджень.
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АНАЛІТИЧНЕ ФОРМОТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ДІЄСЛОВА СЛОВ’ЯНСЬКИХ
І ГЕРМАНСЬКИХ МОВ
У статті розглядаються одиниці репертуару аналітичного формотворення граматичної категорії майбутнього часу дієслова в слов’янських і германських мовах. Описано
ряд особливостей складу аналітичних форм у мовах, що зіставляються. Визначаються
спільні і відмінні риси аналітичного формотворення граматичної категорії майбутнього часу дієслова в мовах з різними типологічними ознаками.
Ключові слова: аналітична форма, граматична категорія, майбутній час.
В статье рассматриваются единицы аналитического формообразования грамматической категории будущего времени глагола в славянских и германских языках. Описывается ряд особенностей состава аналитических форм в сопоставляемых языках.
Определяются общие и отличительные признаки аналитического формообразования
грамматической категории будущего времени глагола в языках с разными типологическими характеристиками.
Ключевые слова: аналитическая форма, грамматическая категория, будущее время.
Specific repertoire features of word formation in grammatical category of the Future Tense
in Slavic and Germanic languages are analyzed in the article. A number of characteristics of
analytical forms structure in the compared languages are described. Common and distinct elements of the Future Tense grammatical category word formation in the languages with different
typological attributes are defined.
Key words: analytical form, grammatical category, Future Tense.
Питання вивчення явища аналітизму приваблювало і досі приваблює багатьох учених [1, 2, 3, 4]. Наприкінці ХХ початку ХХІ століття аналітизм як тип у мові посідає
значне місце в дослідженні слов’янських [5, 6] і германських мов [7, 8, 9]. Дослідження
явищ, пов’язаних з аналітизмом, перш за все потребує вирішення питання про засоби
утворення одиниць та їхній перелік у конкретних мовах для визначення типу мови. Важливим і основним поняттям аналітичного формотворення є аналітична форма.
Визначення репертуару аналітичного формотворення, незважаючи на досить вагомі
досягнуті результати, потребує уточнень з боку термінологічного апарату. Основною
проблемою визначення репертуару аналітичного формотворення було і досі залишається
питання кваліфікації сполучень слів як аналітичної форми чи аналітичних одиниць
інших рівнів.
Метою нашого дослідження є співвіднесення репертуарів аналітичного формотворення дієслівної словозміни категорії майбутнього часу української, російської, англійської
та німецької мов.
© Остафійчук О.Д., 2010
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У сучасному мовознавстві, що займається розглядом граматичних особливостей
окремих мов, не завжди однозначно кваліфікують утворення одиниць морфологічного
і синтаксичного рівнів. Наприклад, форма Future Indefinite англійської мови shall/will +
інфінітив [10: 250 – 252], майбутнього часу недоконаного виду української мови маю +
інфінітив.
Незважаючи на однакове граматичне значення категорії часу, що реалізується в значенні майбутнього часу, досліджувані мови мають різну кількість аналітичних форм
(див. Таблиця 1).
Аналітичні форми майбутнього часу дієслова містять одиниці доконаного і недоконаного видів.

Аналітичні
форми часу
дієслова
майбутній час
недок. вид
майбутній час
док. вид

Таблиця 1
Аналітичні форми граматичної категорії майбутнього часу дієслова
Англійська мова Німецька мова
Українська
Російська
мова
мова
буду +
інфінітив
недок. виду

буду +
shall/will + be +
інфінітив не- Present Participle
док. виду
shall/will +
інфінітив
shall/will + have
+ been + Present
Participle

werden + 1. Infinitiv
werden������������
+ 2. Parti������
zip+ haben/sein

Форма майбутнього часу недоконаного виду української мови “буду + інфінітив недоконаного виду” безсумнівно кваліфікується як аналітична. Значення форматива буду
в парадигмі форм майбутнього часу втрачає своє лексичне значення “буття, існування”.
Форма майбутнього часу недоконаного виду залучає форматив буду та лексичну основу,
яка репрезентується інфінітивом.
Суперечливим моментом щодо визначення форм майбутнього часу є форма “маю +
інфінітив”. Дієслово мати має модальне значення зобов’язаності виконання дії, тому
вживання дієслова у формі тільки теперішнього часу є вираженням майбутньої дії. Як
вже було зазначено вище, дієслово мати має значення зобов’язаності суб’єкта до виконання дії, але дії після моменту мовлення, і саме перехід від зобов’язаності в момент
мовлення до виконання дії після моменту мовлення формує значення футуральності. Але
за цих умов форма маю не може бути визначеною як форматив форми майбутнього часу,
адже форма маю зберігає своє граматичне значення теперішнього часу і відповідно лексичне значення повинності виконання дії [11: 216].
Отже, форма має не може бути визнаною формативом для вираження форми майбутнього часу морфологічного рівня. За зазначених умов наявності модального значення
форми дієслова мати та збереження лексичного значення форми маю, ця форма є виявом
аналітичної синтаксеми [12: 17].
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Форма майбутнього часу недоконаного виду російської мови “буду + інфінітив недоконаного виду” кваліфікується як аналітична [13: 56]. Але іноді вживають термін описова
форма [14: 463]. Таке визначення пов’язане зі значенням форматива буду утворюючись
від дієслова быть, який має значення виконання дії лише в майбутньому, і тому залучення інших часових форм дієслова быть до парадигми майбутнього часу є неможливим.
Форма Future Indefinite є аналітичною “shall/will + інфінітив”. Існують суперечливі
погляди щодо залучення форми Future Indefinite “shall/will + інфінітив�������������������
” �����������������
до���������������
часової�������
��������������
систе������
ми дієслова як аналітичної форми або сполучення з модальними дієсловами. Основним
аргументом на користь кваліфікації форми “shall/will + інфінітив” як сполучення, є вираження модального значення дієсловами shall та will, а М.Я. Блох зауважує, що не можна
заперечити модальне значення особливо у формі першої особи [15: 145].
О. Єсперсен висуває суперечливі судження щодо визначення аналітичних форм дієслова, і на його думку, форма Future Indefinite не є складовою системи часів англійської
мови. Його погляд ґрунтується на можливості виразити значення майбутнього часу без
допоміжних дієслів shall/will (I start tomorrow at six). Обґрунтування такого погляду є
слушним, але це стосується саме значення майбутнього часу, а не саме його форми.
У традиційній граматиці англійської мови існують правила щодо утворення форми
Future Indefinite, а саме: “shall + інфінітив” для першої особи та “will + інфінітив” для
другої та третьої особи. Але як зауважує І.П. Іванова, деякі лінгвісти вважають, що shall,
will зберігають своє модальне значення бажання, повинності, і “що чистого немодального майбутнього в англійській мові не існує” [16: 56]. О. Єсперсен відмічає, що дієслово
shall може бути близьким до поняття допоміжного дієслова, але той факт, що shall вживається не зі всіма особами, змушує його відмовитися визнати існування майбутнього часу
в англійській мові. В.Я. Плоткін зазначає, що на відміну від інших модальних дієслів,
shall, will мають аспект, орієнтований на майбутнє.
На сучасному етапі англійської мови при утворенні Fututre Indefinite відбувається
субституція shall на will [17: 61], а також вживання скороченої форми ‘ll, що не може
свідчити про модальне значення shall у даному випадку [18: 56]. Але shall зберігається
в офіційних документах, у південно-британських діалектах, а також за умови, якщо мовець виражає прохання або просить дозволу.
Майбутній час недоконаного виду німецької мови має форму “werden + 1. Infinitiv”.
Як зауважує О.І. Москальська дієслово werden не має вже свого первинного лексичного
значення [19: 54], тому є формативом аналітичної форми.
На відміну від аналітичної форми майбутнього часу недоконаного виду в російській,
українській і німецькій мовах, аналітична форма Fututre Indefinite все ще має суперечливі
погляди стосовно компонентів shall та will. Форми Futur II “werden + 2. Partizip+ haben/
sein” не мають відповідних в українській та російській мовах. Форми Future Continuous
„shall/will + be + Present Participle” властиві лише англійській мові. Аналітичні форми
майбутнього часу недоконаного виду властиві досліджуваним мовам, а аналітичні одиниці майбутнього часу доконаного виду – лише англійській і німецькій.
Зрозумілим є те, що в досліджуваних мовах аналітичні форми майбутнього часу
співвідносяться за формальними та змістовими показниками.
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МОВНА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНИ СВІТУ: ДО ПИТАННЯ
ПРО ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ
У статті в рамках антропоцентричної парадигми розглянуто шляхи взаємодії мовної та концептуальної картин світу як способів концептуалізації та категоризації дійсності та виділено основні складники, які впливають на їх формування.
Ключові слова: картина світу, концепт, мовна картина світу, концептуальна картина світу
В статье в рамках антропоцентрической парадигмы рассмотрено пути взаимодействия языковой и концептуальной картин мира как способов концептуализации и
категоризации действительности и выделено основные компоненты, которые влияют
на их формирование
Ключевые слова: картина мира, концепт, языковая картина мира, концептуальная
картина мира
The article dwells on analyzing the problem of language world view and conceptual world
view interaction as the main methods of conceptualization and categorization of reality according to modern anthropocentrism – oriented science. The article reveals the main components
that influence their formation.
Key words: world view, concept, language world view, conceptual world view
У сучасній лінгвістиці проблема взаємозв’язків «мова – пізнавальний процес» викликає особливий інтерес дослідників. Активно розвиваються такі наукові напрямки як:
психолінгвістика, етнолінгвістика, прагмалінгвістика, лінгвокульторологія, серед яких
важливе місце займає і когнітивна наука. Досліджуючи проблему пізнання та взаємодії
людини зі світом, когнітивна наука перш за все цікавиться питаннями функціонування інформативних оперативних одиниць пам’яті за допомогою яких ми систематизуємо
отриману інформацію, створюючи в своїй уяві більш-менш адекватний образ дійсності,
який і називаємо картиною світу.
Феномен картини світу (далі КС) як продукту когнітивної діяльності людини активно
досліджується лінгвістами (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, Г.В. Колшанский,
О.А. Корнілов, О.С. Кубрякова, З.Д. Попова, В.І. Постовалова, Т.В. Цив’ян). Багато праць
присвячені висвітленню окремих картин світу. Предметом особливої уваги лінгвістів є дослідження таких картини світу, як наукова (Планк 1958, Герц 1973, Степин 1994), національна
(Тарасов 2002, Попова Стернин 2003, Корнилов 2003), наївна (Апресян 1997), мовна (Арутюнова 1987, Уфимцева 1988, Кубрякова 2004, Голубовська 2004…), поетична (Freeman 2000,
Воробйова 2004), художня, чоловіча, жіноча та інші, в яких по-своєму відображається усвідомлення людиною свого бачення позамовної дійсності. Різноманітність і різноплановість
досліджень на наш погляд свідчить про складність та багатогранність даного утворення.
© Щербина С.М., 2010

162

Актуальність даної статті зумовлена наявністю багатьох дискутивних проблем
пов’язаних з дифузністю понять мовної картини світу та концептуальної картини світу
у сучасній лінгвістиці.
Метою даної статті є встановлення взаємозв’язків між мовною і концептуальною
картинами світу та окреслення основних складників їх взаємодії.
На сучасному етапі розвитку когнітивної науки картину світу визначають як:
цілісний глобальний образ світу, котрий виникає в ході всіх контактів людини зі світом
[7: 70]; як сукупність уявлень людини про явища навколишньої дійсності, які сформувались в результаті її життєвого досвіду [8: 20]; як динамічний образ світу, який лежить
в основі світогляду людини, групи, суспільства і є регулятором усіх видів діяльності
її носіїв [15: 40]. Перелік даних визначень дозволяє виокремити такі властивості картини світу як: динамічність (поява, еволюція, переосмислення, розпад), антропоцентрична спрямованість, певний спосіб мапування дійсності (за допомогою ментальних
утворень). Зазначені властивості у своїй сукупності дозволяють визначити картину
світу як динамічну систему образів і уявлень індивіда, групи чи суспільства про світ,
яка формується в результаті їх контактів зі світом та може змінюватися під впливом
соціокультурних чинників.
Матеріальною формою, за допомогою якої закріплюється й реалізується кожна із картин світу, є мова. Таким чином ця картина світу відома як мовна картина світу (МКС)
або модель світу (МС). Одразу відзначимо, що на нашу думку ототожнювати ці терміни
не варто, оскільки, між ними існують принципові розбіжності. Зокрема за визначенням
Н.К. Рябцевої, МС – це «принцип аналізу картини світу, відбір її параметрів і координат,
відображення структури світу, усвідомлення базового, доконцептуального рівня його практичної категоризації, а не механізму його внутрішнього змісту» [12: 68]. Параметричність
МС проявляється в бінарних опозиціях: верх-низ, вправо-вліво, день-ніч, життя-смерть,
добро-зло, відкритий-закритий, чоловічий-жіночий та інші, які фіксують рух людини у
світі. Основна кількість таких семіотичних пар (12 пар) перерахована у праці Т.В. Цив’ян
[13: 119], проте, на думку самої дослідниці, їх перелік може бути розширено. Таким чином
можна сказати, що МКС за своєю природою аксіологічна і складається з моделей світу та
їх ціннісних концептуально маркованих орієнтирів людини в світі.
Під цінностями розуміють специфічні суспільні визначення об’єктів навколишнього світу, які виражають їхнє позитивне чи негативне значення для людини і суспільства (добрепогане, позитивне-негативне, прекрасне-потворне) [1: 75]. У процесі предметно-практичної
діяльності людина будує свій ціннісний світ. Своє ставлення до навколишнього світу людина
виражає в оцінних судженнях, виокремлюючи таким чином позитивну і негативну значущість концептів, які виступають в ролі «ціннісних домінантів культури» (термін Карасика).
Оцінюючи світ крізь призму своєї мови, представники різних мов і культур відображають дійсність по-своєму, що призводить до виникнення національно-мовних картин
світу (НМКС). НМКС – це виражене етносом засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння, вербалізована інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу і самого
себе в цьому світі [3: 29].
Світ, який створює людина в своїй уяві є досить складним і багатогранним. Мова ж
виступає «вербальним конструктором» віддзеркалення вторинного об’єктивного світу
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в свідомості людини, який постає у вигляді концептуальної картини світу (далі ККС).
Одиницею оперування ККС є концепт, який вміщує сукупність знань і уявлень про певний предмет чи явище оточуючої дійсності, які можуть по-різному відображатись в царині мов. Як своєрідний спосіб концептуалізації дійсності МКС виникає в буденній свідомості певної лінгвокультурної спільноти і є мовним відображенням сукупності знань
та уявлень про світ, властивих саме цій спільноті.
ККС та МКС – це модель існуючого Універсуму, який формується на мисленнєвому
(концептуальному) рівні і є відображенням у мовному (вербальному) просторі людської
свідомості [11: 24] (див рис 1.).
Рис 1 Позамовне та мовне віддзеркалення дійсності

ККС оперує образами, картинками, схемами, концептами, які відображаються у мові
за допомогою складників МКС (слово, словосполучення, речення, текст, дискурс). ККС
є більш ємна ніж МКС, оскільки вербальний світ людини завжди бідніший ніж той світ,
який людина створює в своїй уяві (образний світ) [10: 142]. Не все, сприйняте і пізнане
людиною, не все, що поступає ззовні по різних каналах через різні органи чуттів у мозок
людини, має чи здобуває вербальну форму. Не все відбивається за допомогою мови і не
вся інформація, що надходить ззовні, повинна бути пропущена через мовні форми.
Мова детермінується етнокультурними аспектами. Мова – це дзеркало культури, в
якому відображається не тільки реальний світ, який оточує людину, але й свідомість етносу, його менталітет, національний характер, спосіб життя, система цінностей [7: 56].
В.І. Карасик зазначає, що «...із позицій когнітивної лінгвістики ми рухаємося від людини
до культури, а з позицій лінгвокультурології – від культури до людини» [5: 74]. Мова
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ж завжди виступає невід’ємним складником культури, а кожна культура розвивається в
середовищі певної етнокультурної мови [2: 28].
Для розуміння етно-специфічних характеристик мов кожного етносу важливим є поняття менталітету та ментальності, відмінності між якими дещо ускладнюються через
їх подібність в іноземних мовах (нім. die Mentalität, англ. mentality, фр. mentalité) та їх
ототожнення, наприклад в українській чи російській мовах. Дані феномени належать
до числа тих, що їх важко відрізнити один від одного. Оскільки дане питання є досить
суперечливим і виходить за рамки нашого дослідження, вважаємо необхідним лише зазначити, що в нашому розумінні ментальність і менталітет – це різні поняття. Зазвичай
під менталітетом розуміють особливий спосіб ставлення до світу, який визначає цінності певної спільноти, поведінку окремих її представників; включає сукупність відчуттів,
уявлень, настроїв, світобачення [16: 34]. До менталітету належать звички, традиції, символіка, що існують на рівні несвідомих психічних процесів. Ментальність ж визначається як сукупність мисленнєвих процесів, які включають у себе створення особливої
картини світу: «ментальність – це світобачення у категоріях і формах рідної мови, які
поєднують у собі інтелектуальні, духовні та вольові якості національного характеру в
його типових проявах» [7: 41].
В ході дослідження було виявлено, що взаємодія МКС та ККС включає в себе такі
складники як: менталітет, ментальність, етнос та етос ( див. рис 2).
Рис 2. Мовна та концептуальна картини світу у взаємодії
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Менталітет відтворює внутрішню організацію ментальності – склад розуму і душі
певного народу. Услід за А.М. Приходьком ми розрізняємо не лише етнічний (національний) менталітет чи менталітет окремої групи, а й менталітет особистості. Елементи менталітету різняться за цивілізаційним, регіональним і етнічним принципами, а
його носії – за віком, статтю, соціальним статусом, походженням.
Особливу увагу дослідників привертає етнічний менталітет – властивий певному
народу склад мислення [4: 98]. Етнічний менталітет визначає національну своєрідність
народів, властиві їм форми поведінки, думок, єдність культурних традицій. Те, що вважається природним для представників одного етносу є чужим для представників іншої
культури. Відповідно, різні культури – це різні цінності, форми думки про одні і ті ж
самі поняття.
Зіставлення менталітетів зазвичай проводять за допомогою дихотомії «свій – чужий» (Донець 2001, Садохин 2002, Воронин 2003, Присяжнюк 2007, Красных 2003).
«Свій світ» – рідний, зрозумілий, впорядкований та «чужий світ», де панують свої погляди на життя, внутрішні переконання, як правильно і неправильно чинити, здається
таким далеким і чужим, викликає страх і спантеличення. Щоб зрозуміти інший світ
(«чужий») необхідно зрозуміти етос свого народу.
Етос – це «етнокультурна своєрідність народу, з якою пов’язують стан і склад
його ментальності та вироблену ним картину світу [11: 136]. Етос кожного народу
характеризується своєрідними культурними стереотипами і формами мислення, які
формуються у представників етно-культурної спільноти в результаті їх предметнопрактичної діяльності та взаємовідносин з навколишнім світом.
Культурна своєрідність етносу відображається в концептах. Досліджуючи концепт «РАДІСТЬ», Ю.Ю. Шамаєва приходить до висновку, що лінгвокультурний зміст
будь-якого концепту полягає у здатності цього концепту відбивати в своїй структурі
специфіку національного менталітету [14: С. 4-8]. Кожен етнос має низку етномаркованих концептів, які є ціннісними орієнтирами для даної спільноти та формують
її національний характер.
Вважається, що кожен національний характер включає в себе сукупність соціальнопсихологічних рис, стереотипів, що допомагають відрізнити їх від представників іншої
спільноти. Зокрема Карпова К.С., досліджуючи вербалізацію національно-специфічних
концептів американського суспільства XX������������������������������������������
��������������������������������������������
– поч. XXI�������������������������������
����������������������������������
ст., виділила такі риси американського національного характеру як: freedom (свобода), individualism (індивідуалізм),
patriotism (патріотизм), social mobility (соціальну мобільність), optimism (оптимізм),
success (успіх), які найточніше характеризують представників даного етносу [6: С.
5-7]. На відміну від американського національного характеру, зрозуміти англійський
національний характер досить складно. Створивши психологічний портрет англійця
В.Г. Крисько зазначає, що причиною цього є поєднання в ньому конформізму і
індивідуальності, привітності і замкнутості, відчуження і співчуття, простоти і
снобізму [9: 54].
Отже, світ сприймається людиною через призму її картини світу, яка являє собою складний конструкт, образна і вербальна складова якого знаходяться в постійній
динаміці і взаємодії.
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Семантична еквівалентність похідних одиниць
у романських мовах
У статті розглянуто питання розвитку словотвірного гнізда з вершиною scandere
у латинській і сучасних романських мовах. На основі структурно-семантичних характеристик розглянуто еквівалентність похідних одиниць. Зафіксовано спільні та специфічні риси структури і семантики похідних одиниць.
Ключові слова: еволюція лексичної системи, стійкість і мінливість, еквівалент, словотвірне гніздо.
В статье рассмотрены вопросы развития словообразовательного гнезда с вершиной scandere в латинском и современных романских языках. На основе структурносемантических характеристик исследована эквивалентность производных единиц и зафиксированы общие и специфические черты структуры и семантики производных единиц.
Ключевые слова: эволюция, лексическая система, устойчивость и изменчивость,
эквивалент, словообразовательное гнездо.
The article considers the problems of word-formation family development with the headword scandere: Latin word in modern Roman languages. On the basis of structural and semantic characteristics we have considered cases of equivalence derivatives from verb heads of the
lexical units in contrastive languages.
Words key: lexicon evolution, lexical system, stability and changeability, equivalent, wordformation family.
І. Вступні зауваження. Зіставно-семантичне вивчення лексики споріднених мов дозволяє визначити наявність або відсутність еквівалентів мовних одиниць і належить до однієї
з центральних проблем у зіставному дослідженні лексики сучасних мов. Але спорідненні
мови (у нашому дослідженні романські мови) надають лінгвістам можливість вирішувати
питання еквівалентності не тільки у синхронному, а й діахронічному аспекті.
Романські мови давно користувались особливою увагою і постійним інтересом лінгвістів різних часів.
Найдавніше і цікаве спостереження щодо спорідненості і специфіки західнороманських мов трактат Данте Аліг’єрі «De vulgari eloquentia» (1303-1305) є першою спробою
автора визначити походження відомих поету романських мов і їх класифікація.
У XV – XVI ст. під час формування національних літературних мов у романських
країнах з’являються граматики і словники (іспанська граматика А. де Небріхі, Б. Буоматтеі «Della lingua toscana», французька граматика Л. Мегре та Р.Етьєна).
Але тільки XVII-XIХ ст. знаменується першими працями з етимології, в яких емпірично досліджується романський словниковий склад (Ф. Ренуар, Ф. Діц та інш.). Подальший розвиток романістики пов'язаний з іменами Г. Асколі, Г. Грьобера, В. МейєрЛюбке, Г. Паріса та інш.
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У ХХ столітті зіставне дослідження лексики романських мов отримало новий ступень розвитку у працях Ш. Баллі, А. Мальблана, Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне, В. Брендаля, В.Поллака, А. Доза, О. Соважо, А. Мітерана та інш.
Сучасний стан вивчення романських мов підтверджує постійний інтерес до аналізу
різних мовних рівнів (Р.О. Будагов [1], В.В. Макаров [2], Я.І. Чобану [3], О.О. Кретов [4],
В.Н. Тітов [5], С.А. Моісеєва [6], В.С. Данилич [7] та інш.).
І І . Н о в і а с п е кт и м і ж м о в н о ї е к в і ва л е н т н о с т і . Традиційно міжмовна еквівалентність розглядається як функціональна відповідність двох або більш мов у вираженні
певного контексту або максимально можлива ідентичність завдяки відсутності тотожності семантичних систем мов у процесі перекладу. Розвиваючи думки О.Ф. Лосева [8],
М.М. Маковський досліджує проблему еквівалентності у діахронічному аспекті, намагаючись прослідити розвиток значень слів, що базуються на їх семантичних переходах з
однієї мови в іншу [9].
Ми розглядаємо міжмовну еквівалентність як семантико-дериваційний розвиток лексичної одиниці, у ході якого вона збагачує свій семантичний потенціал або навпаки втрачає щось. Залучення значної кількості лексикографічних джерел мов, що зіставляються,
надає можливість визначити семантичні зрушення на міжмовному рівні. У такому аспекті вивчення міжмовної еквівалентності не є новою справою. Значні за лінгвістичною
цінністю спостереження знаходимо у працях Р.А. Будагова. Досліджуючи типи відповідностей між значеннями слів у споріднених мовах, романіст зазначав: «Лексичні відповідності, як і невідповідності між спорідненими мовами виступають проблемою історично
і лінгвістично більше конкретною, більше очевидною. Разом з тим ця проблема така
складна через її нерозробленість » [10: 230].
ІІІ. А ктуа л ь н і с т ь пропонованої статі зумовлена необхідністю подальших розробок вивчення лексики романських мов у їх еволюційному русі. Незважаючи на те, що
проблема розвитку латинської мови і формування на її основі сучасних романських мов
має певні традиції, у романістиці деякі аспекти недостатньо розроблені. Більшою мірою
досліджуються окремі лексико-семантичні групи або семантичні поля (В.В. Макаров
[2], Н.Г. Алексєєва [11]), або лексична система у межах однієї мови (Т.Б. Алісова [12],
В.В. Пилакіна [13]). Діахронічних робіт, в яких досліджується лексична система декількох мов, небагато (Р.О. Будагов [1], З.І. Раду [14], М.Є. Капітан [15]).
Наявність достатньої лексикографічної і текстової бази латинської і сучасних романських мов дозволяє лінгвістам простежити значну частину історії мовних одиниць як
власне латинської мови, так і розвиток їх у сучасних романських мовах, в яких латинська
лексика становить основний словниковий фонд. Специфікою пропонованого дослідження є те, що до зіставлення залучено похідні одиниці словотвірних гнізд (далі СГ) з вершиною дієслово, що належить до групи verba movendi у латинській мові scandere і його
відповідні еквіваленти у західнороманських мовах. Вважаємо, що межі СГ дозволяють
отримати нові результати щодо еволюції комплексного словотвірного угрупування та
семантико-дериваційного потенціалу дієслів-вершин.
Ме т а дослідження полягає у дослідженні семантичної еквівалентності похідних
одиниць СГ у латинській і сучасних романських мовах. Досягнення мети передбачає
вирішення таких з а вд а н ь : визначити склад похідних одиниць СГ scandere у латин169
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ській мові і простежити їхній розвиток у західнороманських мовах; описати семантичну
структуру похідних одиниць СГ scandere, скласти семантичний інвентар і зіставити семантичну структуру похідних одиниць СГ; виявити семантичні еквіваленти у мовах, що
зіставлюються. П р ед м е том пропонованої статті є особливості семантичної еквівалентності похідних одиниць у латинській і західнороманських мовах. О б ’ є ктом є похідні
одиниці СГ загальною кількістю 125.
IV. С Г s c a n d e re у л ат и н с ь к і й м о в і . Латинська мова як вихідна база і лексикосемантичний еталон у вивченні романських мов є початковою стадією у історичній перспективі розгалуження романських мов і є фоном, на якому простежуються особливості
їх розвитку. Дієслово scandere, що має індоєвропейське походження (*skand-), характеризується наступними значеннями: 1) підніматися, влізати; 2) досягати; 3) возноситися; 4)
у граматиці – скандувати, розмірено читати вірша. Останнє значення є результатом алюзії, тобто містить вказівку на факт, закріплений у розмовній мові: на основі руху ногами
(піднімання і опускання) відбивають розмір. Дієслово належить до стародавнього шару
латинської мови, класичне, але рідко вживане [16: 599]. У нашому дослідженні дієслово
scandere є вершиною СГ і виступає семантичним ідентифікатором, бо містить в семантичні структурі основні ознаки похідних одиниць СГ. За семантичною класифікацією
дієслово scandere належить до дієслів просторового руху, на основі яких розвинулося
значення домінування когось на кимсь (scandere supra aliquem), що зумовлено соціальними екстралінгвістичними факторами. У порівнянні з іншими членами СГ особливістю
вершини-ідентифікатора є широкий семантичний об’єм і функціональна міцність.
Усі похідні СГ розподіляються за ступенями похідності від вершини. Кожен із ступенів похідності формує свою словотвірну парадигму, послідовність яких відображає
розгортання СГ по вертикалі; слова різних ступенів похідності пов’язані між собою відношеннями мотивації, формують словотвірні ланцюжки, які відбивають розгортання СГ
по горизонталі [ 17: 9]. Далі надаємо повну структуру СГ scandere у латинській мові.
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Структура СГ scandere у латинській мові
I ступень
II ступень
scalae, arum f pl. →
scalaris,e →
scansilis,e
scansio, onis f
scansorius,a,um
scansor
ascensibilis,e
ascensio, onis f
Ascendere →
ascensus,a,um 1
ascensor, oris m
ascensus,us m
Conscendere →
сonscensus (tardif)
conscensio, onis f

Таблиця 1.
III ступень
scalaria, ium n pl.

Descendere →

Escendere →
Inscendere →
Superscandere →
Transcendere →

descensus, us m
descendentes, ium m pl.
descensio, onis f
descensorius,a,um
escensio, onis f
escensus, us m
inscensus, (u s) m →
superscando = superscado
transcensio, onis f
transcensus, us m

inscensio, onis f

На першому ступені похідності 12 похідних одиниць, на другому 18 похідних одиниць, на третьому – дві похідні одиниці.
V. Ро з в и то к С Г scandere у з а х і д н о р ом а н с ь к и х м о ва х . Відомо, що генетична спорідненість не зумовлює автоматично структурно-типологічну подібність, хоча
романські мови успадкували з латинської разом з лексичним фондом і словотвірну систему. У західнороманських мовах мовними нащадками латинського дієслова – вершини
СГ стали окремі мови: ісп. -, іт. scendere, порт. -, фр. scander. При аналізі лексичних
кореляцій у романських мовах зазначаємо, що спільним є не тільки розвиток латинських
форм, але й їхня втрата: латинські дієслова escendere, inscendere, superscandere не успадковані жодною західнороманською мовою і відповідно не знайшли продовження. Але це
не перешкоджає провести дослідження, тому що більша частина похідних одиниць від
латинського scandere перейшла у романські мови.
Зіставлення семантично близьких слів у зіставлюваних мовах завжди дозволяє виділити семи однакові (інтегральні) і різні (диференціальні). Дієслова, що розвинулися у
західнороманських мовах на базі scandere характеризуються ознаками багатоаспектної
спільності. Ця спільність визначається у значній мірі прямим продовженням у романському матеріалі тих рис, що були притаманні відповідним мовним одиницям у мові-джерелі,
латинській мові. Структурно-семантична тотожність похідних одиниць СГ з вершиною
scandere у західнороманських мовах підтверджується наявністю семантики руху.
Як бачимо, матеріальну оболонку латинського дієслова scandere у повній формі зберегла італійська мова, і вона єдина успадкувала у повній мірі семантичний об’єм латинського дієслова. Італійське дієслово scendere є семантичним нащадком латинської форми
(сходити; спускатися; мати уклін; сходити; падати; брати початок; погоджуватися; хвилювати; принижуватися). І тому СГ scendere у італійській мові складають більшою мірою
похідні одиниці латинського походження: ascendere; ascendenza; ascendente; ascendentale;
ascendentalmente; ascensionale; ascensionalmente; ascensione; ascensore; ascensorista; ascesa;
condescendere; discendere; discendente; discendenza; discenderia; discensionale; discensione =
discesa; discensivo; discensore; scendere; scansione; scansionare; scansioscintigrafia; scandire;
scanso. Семантика італійського дієслова набагато ширша завдяки семантичній деривації:
просторове значення розвинуло значення емоційного стану та емоційного впливу.��������
Значення «скандувати» набула окрема лексична одиниця – scandire.
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Специфічною рисою іспанської мови є втрата латинської форми на базі scandere, але
розвиток інших похідних латинського дієслова. У іспанській мові префіксальне дієслово
descender має незначну частину значення, подібних латинському непрефіксальному дієслову: спускатися, падати, бути нащадком, походити, зменшуватися, звішуватися про
тканини, плити з півночі на південь; спускати, опускати. СГ scender у іспанській мові має
такий склад: ascender; ascendiente; ascension; ascensional; ascensionіsta; ascenso; ascensor;
ascensorista; condescender, condescendencia; descendencia; descendente; descendiente;
descedimiento; descension = descenso; transcendencia = trascendencia; transcendente;
trancendental = trascеndental; transcender = trascender. Семантичний об’єм іспанського
дієслова виявився найбільш повний, у нього збереглися практично всі значення латинського етимона і розвинулися нові просторові значення: «просторовий рух по твердій
поверхні» розвинутий у « просторовий рух у водному середовищі».
Подібна до іспанської мови склалася ситуація і в португальській мові: похідні від латинського scandere у португальській мові відсутні. Успадковані з латинської мови дієслова ascender, descer, transсender мають похідні одиниці, що утворюють окремі СГ: descer
– descenso; descente; descida; descendencia; descendente; ascender – ascendencia; ascensao;
ascensional; ascensionista; ascenso; ascensorista; transсender – transcencao; transcendencia;
transcendental; transcendente. У іспанській та португальській мовах слід говорити про СГ
з коренем латинського походження – scender як мовним нащадком латинського дієслова
scandere і продовжень семантичного розвитку просторових значень латинського дієслова.
За чисельністю складових СГ французької мови найбільше, тому що латинське дієслово scandere розвинулося у декілька самостійних дієслів і їх похідних одиниць –
scander (скандувати; відбивати такт, вигукувати; говорити по складах) і похідні дієслова
з коренем – scendre (- cender). Відповідно утворилося декілька СГ: scander – scansion,
scandement; ascendant – ascendance; ascension; ascenseur; ascensionner; ascensionnеl;
descendre – descente, descension, descenseur, descendant, descenderie, descendeur,
redescendre; condescendre – condescendant; condescendance; trancender – transcendant,
transcendantal, transcendantalisme, trancendance.
Таким чином, у міжмовному зіставленні еталоном виступає інвентар певних семантичних ознак і характеристик, за допомогою яких на основі змістовної тотожності визначено семантичні еквіваленти у латинській і сучасних західнороманських мовах в межах
СГ з вершиною scandere. “Перевага аналізу по семам в тому, що він дає можливість чітко
і повно надати увесь об’єм значень і змістовну структуру мовних одиниць, а також визначити зв’язок між різними значеннями однієї одиниці, а також між різними” [18: 2].
Надамо у вигляді таблиці мовні одиниці латинської мови і їх продовження у західнороманських мовах.
Таблиця 2.
Еквіваленти похідних одиниць СГ scandere у латинській і романській мовах
Латинська мова Іспанська мова Італійська мова Португальська Французька
мова
мова
Ascendere
Ascender
Ascendere
Ascender
Ascendens
Ascendiente
Ascendant
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Ascensio, onis f
Ascensus
Conscendere
Descendere
Descendens
Discensio
Discensus
Scansio
Transcendere
Transcendens

Ascension
Ascenso
Condescender
Descender
Descendente
Descension
Descenso
Transcender =
trascender
-

Ascensione
Discendere
Discendente
Discensione
Discensivo
Scansione
-

Ascensao
Ascenso
Descer
Descendente
Descension
Descenso
Transсender

Ascension
Condescendre
Descendre
Descension
Scansion
-

-

Transcendente

Transcendant

V I . В и с н о в к и т а п е р с п е кт и в и д о с л і д же н н я . Процес становлення романських мов відбувався у різних історичних умовах, що пояснює особливості і його
темп у кожній з мов. Для СГ з вершиною scandere у романських мовах характерні
риси як різноманітної спільності, так і своєрідності. Перш за все ця спільність визначається у значній мірі прямим продовженням на романському матеріалі відповідних мовних одиниць з мови-джерела – латинської мови. Похідні одиниці латинської
мови, що збереглися у всіх західнороманських мовах не так численні, наприклад: лат.
descendere > ісп. descender, іт. discendere, порт. descer, фр. descendre. Еквівалентна
семантична структура надають риси спільності цим мовах, що проявляється не тільки на матеріальному, а й функціонально-семантичному рівнях. Сформувавшись з одного джерела латини слова споріднених мов потім починають функціонувати у кожній мові настільки своєрідно, що не дає права говорити про семантичну і стилістичну
єдність лексем. На основі суто просторових значень латинського дієслова і його похідних, які у повній мірі перейшли у західнороманські мови, розвинулися значення морального, емоційного стану і впливу, соціального статусу, родинних відносин,
одоративна лексика. Дослідження похідних одиниць СГ scandere у латинській мові
показало, що не всі одиниці збереглися у новороманських мовах ( збереглося 12 одиниць, це становить 34 %). У перспективі слід дослідити семантико-морфологічний
розвиток кожної похідної одиниці латинської мови і причини збереження або її втрати у західнороманських мовах.
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Відродження мов, що зникають, як одна з проблем
еколінгвістики
Стаття присвячена актуальній проблемі еколінгвістики, проблемі відродження міноритарних мов, яким загрожує зникнення. Розглядаються шляхи здійснення ревіталізаційної політики в умовах білінгвальної спільноти у Новій Зеландії.
Ключові слова: відродження мови, міноритарна мова, ревіталізаційна мовна політика, мовне планування.
Статья посвящена актуальной проблеме эколингвистики, проблеме возрождения
миноритарных языков, которым грозит исчезновение. Рассматриваются пути осуществления ревитализационой политики в условиях билингвального общества в Новой
Зеландии.
Ключевые слова: возрождение языка, миноритарный язык, ревитализационная языковая политика, языковое планирование.
The article is concerned with a vital ecolinguistic problem, the problem of reviving endangered languages. The ways of carrying out the revitalization policy in the conditions of
bilingual New Zealand society are described.
Key words: language revival, minority language, revitalization language policy, language
planning.
Серед нових наукових напрямів, що з’явилися в останні два-три десятиліття, особливе місце займає еколінгвістика, яка вивчає взаємодію між мовою та її середовищем. При
цьому справжнім середовищем є суспільство, яке використовує мову як один із своїх кодів. Еколінгвістичним розвідкам присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як О. Бондар, А.Н Молодкін, А.П. Сковородников, Л.Н. Скворцов, A. Fill, E. Haugen,
W. Mackey, B. Spolsky, P. Mühlahausler та ін. [1 – 13; 18]. Дослідження проводяться у трьох
напрямах. Перший, традиційний, пов’язаний з вивченням культури мовлення, стилістикою, риторикою. Він включає дослідження порушень правильності, ясності, логічності
й інших комунікативних характеристик мовлення. Мета таких досліджень – запобігти
регресу, деградації мови (представники: А.П. Сковородников, Л.Н. Скворцов) та сприяти
реабілітації мовної системи. Другий напрямок пов’язаний з вивченням білінгвізму та полілінгвізму як середовища функціонування окремої мови і з проблемою зникнення мов,
а звідси – зменшення лінгвістичного розмаїття на Землі. Мета цих розвідок – зберегти
мови для наступних поколінь (представники: А.М. Молодкін, В.Н. Ярцева, В.М. Алпатов, О.Е. Раєвська та ін.). Третій спрямований на дослідження використання одиниць,
засобів та реалій однієї мови, однієї культури в контексті із засобами іншої мови, що
належить іншій культурі (це цитування іншомовних мікротекстів, практика перекладу з
однієї мови іншою). Завдання цих пошуків – сприяти “діалогу культур”, “міжкультурній
комунікації” (представник А.А. Бердичевський).
© Герман Л.В., 2010
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Наше дослідження виконано в руслі другого напряму, воно стосується збереження міноритарних мов, які тривалий час співіснують в одному білінгвальному або
полілінгвальному комунікативному просторі з мажоритарними мовами і перебувають на
межі зникнення.
У цей період у світі існує близько 6 900 мов, які характеризуються різним ступенем
своєї життєздатності. Поміж них учені виділяють: «здорові мови», «хворі», «мови, яким
загрожує загибель, зникнення» та «відроджені мови» [11; 16]. Особливої уваги лінгвістів
потребують мови, яким загрожує вимирання, і, таким чином, зникнення з лінгвістичної
карти світу. Цим мовам властиві такі характеристики в межах мовної системи: наявність
великої кількості запозичень, які часто до невпізнанності змінюють саму мову; вплив
структури речення, характерної мажоритарній мові у цьому суспільстві, на структуру
міноритарної; втрата цією мовою деяких морфологічних характеристик тощо; під час її
функціонування: зниження соціального статусу мови і скорочення сфер вживання, зменшення кількості носіїв цієї мови, відносно низький рівень мовної компетенції молоді,
причиною чого є небажання батьків навчати своїх дітей міноритарній мові, яка має
відносно низький соціальний статус та ін.
Відомо, що смерть мови – це смерть цілої культури, історії певного народу. Цим зумовлена культурно-історична цінність кожної мови, а звідси випливає історична місія
лінгвістів – описати, зафіксувати для історичної пам’яті людства кожну мову незалежно
від кількості її носіїв і тривалості її існування як засобу комунікації, а також вишукати
шляхи оздоровлення мови з метою її відродження.
Мови зникали протягом усієї історії людства. За даними ЮНЕСКО, у 2000 р. зникло
10 мов. Така ж доля найближчим часом очікує ще близько 400 мов. Передбачається, що до
кінця ХХІ ст. з наявних 6 900 мов залишиться лише 10 %. Як пояснюють деякі лінгвісти,
інтенсивність процесу зменшення мовного розмаїття пропорційна інтенсивності процесів
міжнародної інтеграції та глобалізації в економіці, соціальному устрої спільнот, а також
процесу політичної, економічної і воєнної поляризації світового суспільства.
Об’єкт нашого дослідження – процес відродження маорійської мови (ММ), спрямований на її оздоровлення, підвищення рівня її життєздатності. Ця мова, контактуючи з
мажоритарною англійською у новозеландському суспільстві протягом тривалого періоду,
втратила свою значущість як засіб спілкування і опинилася на межі зникнення.
Предмет дослідження представлений розглядом шляхів реалізації ревіталізаційної
мовної політики в цій країні.
Ця проблема актуальна у зв’язку з указаними вище причинами і є перспективною
для її подальшої розробки, оскільки позитивні результати відродження мов можуть бути
успішно застосовані у ревіталізаційній практиці інших країн.
Під терміном «відродження мови» ми розуміємо зусилля, спрямовані на додання лінгвістичних форм або соціальних функцій міноритарним мовам для збільшення
їх користувачів та сфер використання. Зазначимо, що проблема відродження мов почала плідно розроблятись у 90-ті роки ХХ ст. зарубіжними та вітчизняними вченими
[5 – 6; 15], які у своїх працях розробляли теорію «мовного відродження» та описували
отримані позитивні результати ревіталізаційної політики, пропонуючи ту чи іншу модель мовного відродження як перспективну для впровадження. У цей же час створюється
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ряд організацій, які опікуються цією ж проблемою. Їх внесок у загальну справу захисту
міноритарних мов та у збереження мовного розмаїття є доволі значний («Terralingua»,
«Foundation for Endangered Languages», «The Endangered Language Fund», «Linguistic
Organization of America», «The Taura Whiri I Te Reo Maori» та ін.).
Як зазначалося в наших попередніх роботах [14], ММ у 60 – 70-ті рр. ХХ ст. була
на межі зникнення з ряду причин. Серед них найбільш вагомими ми вважаємо такі
чинники: урбанізація, а звідси – дисперсне розселення маорі і розпад маорійських мовних спільнот; велика кількість змішаних шлюбів; відсутність у маорійців почуття своєї
національної ідентичності; небажання самих маорі спілкуватися рідною мовою через її
низький престиж; мовна освіта в школі, яка здійснювалася засобами англійської мови;
небажання батьків навчати своїх дітей рідній мові, що призводить до розриву передачі
мови від покоління до покоління, що особливо небезпечно для міноритарних мов. Використовуючи розроблену Дж. Фішманом шкалу [15] для оцінки рівня занепаду мови,
ми визначаємо стан ММ як такий, що відповідає сходинці № 8, де користувачі ММ, що
зникають, соціально ізольовані. Для того, щоб відродити ММ і повернути її користувачам, в першу чергу, маорійцям, необхідно було відповідним органам (Міністерству
маорійського розвитку, Міністерству освіти, Маорійській мовній комісії та ін.) провести
мовне планування, визначивши основні напрями для здійснення мовної політики. Мовне
планування було спрямоване на зворотну зміну мови, на забезпечення таких умов і дій,
які б сприяли відродженню мови: її просуванню від сходинки № 8 – стадії найбільшого
розриву передачі мови від покоління до покоління – до стадії № 1, де встановлюється
механізм природної репродукції мовної спільноти.
Мовне планування включало три компоненти: планування статусу мови, її корпусу та
планування процесу вивчення ММ. Перша складова мовного планування є зовнішньою
стосовно мови. Планування статусу мови передбачає офіційне визнання ММ як засобу
комунікації у різних сферах життя і визначення сфер функціонування цієї мови у новозеландському суспільстві.
Надання ММ статусу офіційної відбулося у 1987 р. з прийняттям урядом Нової
Зеландії «Маорійського мовного закону», який передбачав оголошення ММ офіційною
поряд з англійською у новозеландському суспільстві та надавав право широкому колу її
носіїв користуватися цією мовою у різних ситуаціях, узаконював створення Маорійської
мовної комісії та визначав її функції. Ця комісія спрямовувала свою діяльність на
зміцнення офіційного статусу ММ, створення умов для її відродження, процвітання та
використання як засобу комунікації. У 1987 р. було створено Міністерство маорійського
розвитку, яке у співпраці з Маорійською мовною комісією реалізує мовну політику.
Міністерством розроблено ряд рішень, які відображені у таких офіційних документах,
як Maori Language Act, 1989; Education Act, 1989; Broadcasting Act, 1989 та ін. Пізніше,
у 1997 р., новозеландський уряд намітив п’ять основних завдань, які стосуються відродження ММ: 1) збільшити кількість користувачів ММ та покращити умови її вивчення;
2) підвищити рівень володіння ММ; 3) збільшити можливості для її використання; 4)
розвивати ММ для всебічного її використання як засобу комунікації у новозеландському
суспільстві; 5) сформувати у новозеландського населення (як у маорійців, так і немаорійців) позитивне ставлення до маорійсько-англійського білінгвізму.
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Планування статусу тісно пов’язане з плануванням корпусу мови. Останнє спрямоване на стандартизацію, кодифікацію морфологічних і орфографічних особливостей мови,
створення нових термінів та загальновживаної лексики та ін. Як показали наші спостереження, воно стосувалося таких сфер, як внесення орфографічних змін до правопису ММ;
розширення та модернізація словника; підготовка матеріалів для забезпечення навчального процесу (словників, підручників; художньої літератури, періодики тощо).
Характеризуючи згадані вище складові, зазначимо, що Маорійською мовною комісією було розроблено орфографічну конвенцію, яка являє собою набір правил правопису. Мета прийняття цього документа – стандартизувати ММ, адже до цього часу на
території країни існує три діалекти: два – на о. Північний (східний і західний) і діалект
о. Південний, які мають ряд відмінностей, що стосуються вимови слів та їх написання.
Прийняття цієї конвенції дасть змогу стандартизувати ММ, що забезпечить сталість норми літературної мови та сприятиме формуванню грамотності маорійського населення.
Стандартизації підлягали такі аспекти: написання складних слів окремо, через дефіс та
разом; позначення довготи голосних з використанням макрону в словах маорійського
походження та запозичених; написання слів з великої літери тощо.
Друга сфера, де було багато зроблено, – це модернізація словника за рахунок термінологічної та загальновживаної лексики. Ці лексичні одиниці створювалися з урахуванням вимог
Маорійської мовної комісії, яка регулює процес словотворення. Необхідно зазначити, що для
цього періоду її діяльності характерний пуристичний підхід, який полягає у забороні використання слів іншомовного походження (особливо з англійської). Пропонується здійснювати
словотворення за рахунок власних мовних ресурсів із застосуванням таких найбільш продуктивних способів, як парафраза, редуплікація, словоскладення, афіксація. Уся новоутворена лексика відображена у словниках, які нещодавно вийшли: Ryan P. «The New Dictionary of
Modern Maori», Ngata H. «Ngata English-Maory Dictionary» тощо і на веб-сайтах Маорійської
мовної комісії, яка надає списки лексичних новоутворень та версії електронних словників
(наприклад, електронний словник «Te Matatiki» включає 5 500 нових слів).
Важливою складовою планування корпусу мови є випуск простих граматичних довідників, посібників з розвитку навичок мовлення, навчальних програм для різних рівнів навчання. Значну роль у нормуванні, стандартизації ММ відіграє художня література
ММ, яка розширює сфери її використання (у 2002 р. вийшла збірка оповідань та роман
“Makorea”, автор Mataira Katarina; збірка поезій, підібрана Sir Apirana Ngata та ін.). Триває випуск газет і журналів.
Третій компонент мовного планування, а саме планування процесу вивчення ММ,
реалізується, в першу чергу, через систему освіти, яка включає три рівні:
1) дошкільний (з 1981 р. було введено вивчення ММ у дитячих садках «kohanga reo»;
з 2 таких закладів у 1982 р. їх кількість була збільшена до 704 у 2002 р.);
2) шкільний:
– у двомовних державних та приватних школах (їх кількість у 1995 р. дорівнювала
близько 350);
– в одномовних «kura kaupapa Maоri», які працюють за методикою “повного мовного
занурення”, де вивчається ММ і культура маорійців (у 1990 р. було відкрито 6 шкіл, а в
1997 р. їх кількість нараховувала 59).
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3) у вищих та середніх спеціальних закладах освіти (коледжі, інститути, університети,
де продовжується вивчення ММ). При університетах та інститутах організовані курси для
дорослих для вивчення або вдосконалення ММ.
Зазначимо, що відродження мови здійснювалося у двох напрямах: у сім’ї і маорійських
мовних спільнотах. Що стосується першого напряму, то міжпоколінна передача мови
– найефективнішій спосіб мовної ревіталізації із забезпеченням високого рівня мовної
компетенції. Так, за даними Міністерства освіти, серед маорійців, які мають «дуже високий рівень» володіння мовою, 80 % чули цю мову від своїх батьків і тільки 6 % виросли у тому оточенні, де не звучала ММ. Важливу роль у цьому процесі відіграють
маорійські мовні спільноти, які представлені: типово сільськими, сформованими навколо традиційних центрів племен, де підтримується використання ММ у спілкуванні;
новоутвореними, що локалізуються у містах та приміських зонах. За даними того ж
Міністерства, утворено три таких спільноти. Переважна більшість членів цих спільнот
– студенти, які продовжують вивчати ММ у ВНЗ після закінчення kohanga reo та шкіл, і
які поза стінами навчальних закладів спілкуються ММ.
Розширилися сфери функціонування ММ. Крім використання ММ у сім’ї, маорійських
мовних спільнотах, навчальних закладах, вона застосовується як засіб спілкування на деяких
робочих місцях, у релігійних організаціях, земельних корпораціях, спортивних клубах тощо.
Велику роль у відродженні ММ відіграли ЗМІ (радіо, телебачення, преса). На цьому
етапі збільшилася кількість періодичних видань; функціонує близько 30 радіостанцій,
які ведуть передачі ММ (як навчальні, так і розважальні), збільшилася кількість телеканалів, на яких відводиться від 5 до 50 % ефірного часу залежно від концентрації маорійського населення у цій місцевості).
Отже, описані в роботі шляхи проведення ревіталізаційної мовної політики виявилися ефективними для оздоровлення і збереження ММ. Подана модель мовного відродження, на наш погляд, може бути застосована у світовій ревіталізаційній практиці.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ОКАЗІОНАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ
( на матеріалі українських та російських поетичних текстів
60-х років ХХ століття)
У даній статті розглядаються оказіональні іменники, виявлені у поетичному дискурсі 60-х років ХХ століття. Звертається увага на те, що семантична місткість таких утворень зумовлена впливом кількох складових: словотвірної моделі, за якою вони
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утворені, словотвірних афіксів, які використовуються при створенні оказіональних
іменників, а також контексту.
Ключові слова: оказіоналізм, словотвірна модель, іменник, контекст, поетичний
дискурс.
В статье рассматриваются окказиональные существительные, выявленные в современной поэтической речи. Обращается внимание на то, что семантическая ёмкость
таких лексических единиц в поэтическом дискурсе обусловлена влиянием нескольких составляющих: словообразовательной моделью, по которой они образуются, словообразовательными аффиксами, которые используются при образовании окказиональных существительных, а также контекстом.
Ключевые слова: окказионализм, словообразовательная модель, имя существительное, дискурс, контекст.
The occasional and potential lexical units which are found in modern poetic works, are investigated in the article, also their role in poetic discourse is examined. In the work the analysis
of author's poetic innovations is carried out in the view of their belonging to different parts
of speech. The rate of use of innovations is established at creating new formations, and also
structurally semantic connections and relation between occasional words and their motivating
base is considered.
Key words: poetic discourse, occasional words, productive and un productive model of
formation, individual word -formation.
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки на одне з перших місць виноситься
дослідження індивідуально-авторських новотворів – позасистемних мовних явищ, які
мають індивідуальне контекстне значення. В останні роки в українській мові відбулися
значні зміни, які у більшій мірі торкнулися лексичного рівня. Мова стала більш вільною,
більш насиченою, більш образною. Одним із шляхів такої зміни можна вважати саме
активізацію�������������������������������������������������������������������������
оказіонального����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
словотворення��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. Потреба
������������������������������������������
у формуванні і самовираженні власного світовідчуття знаходить своє розв’язання в утворенні нових слів, спроможних обслуговувати новий світ ідей автора.
Джерелом різноманітних мовних інновацій є саме поетичне мовлення, у якому
найвиразніше розкриваються всі можливості мови. Індивідуально-авторські новотвори
посідають помітне місце в сучасному поетичному мовленні, і, досліджуючи розвиток поетичного мовлення, новаторство у ньому взагалі, в першу чергу треба говорити саме про
нетривіальні одиниці. Завжди, навіть створені оказіонально, нові слова відображають певні
тенденції розвитку мови, її словотворчі можливості. Пошуки поетів у галузі індивідуального
словотвору розширюють межі образної системи поезії, збагачують систему поетичного
мовлення, мають вплив на творення нових лексем за певними словотвірними типами та на
збагачення оказіональною лексикою поетичного мовлення інших поетів.
Питання оказіональності не можна віднести до розряду маловивчених. Індивідуальноавторські новотвори були предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних
лінгвістів на різних мовних рівнях: лексико-семантичному ( Г.Й.Винокур, О.С.Кубрякова,
Е.Ханпіра та інші) [1; 2; 3; 8], словотвірному (В.А.Чабаненко, И.С.Улуханов,
В.Н.Виноградова, В.П.Ковальов, І.С.Олійник та інші) [4; 5; 6; 7] та стилістичному
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(В.М.Виноградова, Чабаненко В.А.) [6; 5]. Проте за такої великої кількості наукових
праць інтерес до вивчення індивідуально-авторських новотворів не згасає, а, навпаки, з
кожним днем росте, бо поява новотворів – безперервний процес, який вимагає постійної
уваги та вивчення. Нові оказіональні одиниці, що постійно виникають, потребують різнобічного досліду. У нашій статті ми зупинилися на структурно-семантичному аналізі
оказіональних іменників поетичних творів поетів-шістдесятників у зіставному аспекті,
що стало метою нашого дослідження. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 1) розглянути лінгвістичну природу оказіональних іменників
у російськомовному та україномовному поетичному дискурсі вказаного періоду ; 2) за
допомогою словотвірного аналізу виявити структурно-семантичні зв’язки між оказіональним іменником і його твірною базою; 3) розглянути семантику іменників-новотворів
як особливих засобів вираження авторської думки.
Звернення поетів до індивідуального словотвору як одного із засобів максимального використання виражальних можливостей мови – досить поширене явище, адже у
більшості випадків оказіоналізми повинні виражати значеннєві відтінки та експресію,
для вияву яких у мові немає спеціальних засобів, або відновлювати стерті відтінки семантичного та стилістичного характеру у загальновживаних словах. Новотвори, як
нетривіальний засіб виразності, виконують роль нового, незвичайного словесного образу і разом з іншими мовними засобами сприяють реалізації художнього задуму твору.
Виступаючи лише фактами мовлення, а не мови, використані для обслуговування
лише однієї мовленнєвій ситуації, індивідуально-авторські новотвори вирізняються
з-поміж узуальних одиниць своєю смисловою структурою, незвичайною організацією
змісту слова, сукупністю компонентів його семантики у їх зв’язках. Також слід зауважити, що на зміст оказіоналізма слід дивитися, по-перше, з боку автора, який вводить
подібні одиниці у текст, і по-друге, – з боку реципієнта, який повинен зрозуміти і адекватно сприйняти авторську інтенцію. І у цьому випадку вагомим фактором, який визначить правильне сприйняття новотвору, є контекст.
Час 60-х років ХХ століття відзначався падінням загального інтересу до мовного експериментаторства. Поетам рекомендували, не чекаючи зрілості та мудрості, наслідуючи чужі приклади, «впасти у нечувану простоту». Лише деякі поети змогли уникнути
цього, не зламавши при цьому природу свого поетичного таланту. Серед цих небагатьох – Євген Євтушенко, Бела Ахмадуліна, Роберт Рождественський, Микола Вінграновський, Дмитро Павличко, Ліна Костенко. До творення неологізмів удаються майже усі
поети-шістдесятники. Найбільшу групу оказіоналізмів у поетичному дискурсі 60-х рр.
ХХ ст.. становлять іменники, що виникають за допомогою афіксів. Провідні словотвірні
морфеми тут – це найпродуктивніші у мові, тобто ті, що активно беруть участь у створенні нових слів. Найбільше зустрічається оказіоналізмів суфіксального творення. Вони
представлені іменниками віддієслівного походження в українській мові з суфіксами
–анн(я), -енн(я), -инн(я), -інн(я), -ітт(я): страшне сніння (Д.Павличко), золотаве звечоріння (Л.Костенко), звулканення; живе безупиння (М.Вінграновський); у російській
мові використовуються суфікси: -е, -аи(-ие): неверье (Є.Євтушенко, Р.Рождественський);
воспринимание (Є.Євтушенко); вечернье дня (Є.Євтушенко); злорадное нераденье
(Б.Ахмадуліна). Зустрічається також російський суфікс –льн-, що спричиняє утворення
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нового віддієслівного іменника жральня (від «жрать») за аналогією до «спать – спальня». Активно використовують поети у своєму творчому доробку інновації, створені за
допомогою продуктивного суфікса –ств(о): дуренство безкрає (Д.Павличко); тщемальство тщенародів (М.Вінграновський). В російському поетичному дискурсі це і відонімні утворення: фетство, пескарство, пиночетство і віддієслівні, що означають дію:
«Как безудержны мы в лести, в лобызательстве! Мы безудержны и в мести и в лизательстве» (Є.Євтушенко). Іменники, що мотивуються прикметником з цим суфіксом
мають значення «предмет, явище, що характеризується ознакою мотивуючого слова»:
«Допотопство – иначе сказать не могу – допотопство» (Є.Євтушенко). Також з цим
суфіксом зустрічаються похідні, мотивовані іменником, які мають зневажливу експресію:
«…дух жилой полубратства и полухолопства» (Є.Євтушенко), «Пришли иные времена, Они толкаются, бегут, Они врагов себе пекут, приносять неудобства и вызывают
злобства» (Є.Євтушенко).
З малопродуктивним суфіксом –от- в українських поезіях новотвори зустрічаються частіше порівняно з російськими: мертвотна руйнота (М.Вінграновський); бабота
(І.Драч); журбота сушена (І.Драч); верхота, седота (Є.Євтушенко).
З українським суфіксом –інь у поезіях функціонують інновації, що утворені від іменників: далінь палаюча (Д.Павличко), від прикметників: дивінь (І.Драч). У російській
поезії використання суфікса –ынь виявляється не таким активним і такі приклади
поодинокі: жарынь (Р.Рождественський). Певну кількість разів зустрічаємо у віршах
оказіоналізми на укр. –я та рос. -е. Ці утворення з’явилися за зразком відомих слів з
давніми –нє, -ьє: міжбрів’я, безголов’я, білогруддя, чорнобров’я, чорнокрилля (І.Драч);
каміняччя, незгоддя, закличчя (М.Вінграновський); передгроззя (В.Симоненко); безконеччя (Д.Павличко); сладкогласье (Б.Ахмадуліна). Також зустрічаються й поодинокі
утворення з суфіксами –в(а), -в(о), але тульки в українській мові: світле сниво, бурво
океанне (М.Вінграновський); панує мрява (Д.Павличко).
Помітною рисою поетичного мовлення 60-х рр.. ХХ ст.. є широке використання в обох
мовах новоутворених іменників з абстрактно-книжними суфіксами –ість в українській
мові та –ость в російській мові. Цей суфікс є дуже продуктивним в оказіоналізмахіменниках зі значенням абстрактної якості. Він легко приєднується до основ прикметників
не тільки якісних, але й відносних. У російській мові суфікс –ость – це єдиний продуктивний суфікс, який регулярно використовують поети, утворюючи іменники з абстрактним
значенням. Майже від кожного прикметника можна утворити такий іменник. Мотивуючими виступають суфіксальні прикметники, ускладнені іноді префіксальними афіксами
бес-, без – : «Чья-то бессовестность» (Є.Євтушенко); «…моей улыбки безобидность»
(Б.Ахмадуліна); недолгость встреч, расставания недобрость (Є.Євтушенко); «…вітру
знадлива голість» (Д.Павличко); добра дібровість, срібна дніпровість (Л.Костенко);
тиха причалість, легка печальність (М.Вінграновський).
Українські новотвори голість та печальність, так само як і російські безобидность,
недобрость, недолгость, бессовестность створені за живим і продуктивним типом:
іменники на –ість в українській мові та на –ость в російській мові потенційно можуть
утворюватись від будь-якого якісного прикметника або відносного, який отримує якісне
значення у контексті. Через те, що в поетичному мовленні, з його метафоричністю та
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образністю, можливості переходу відносних прикметників у якісні є особливо широкими, розширюється й можливість утворення нових іменників зі значенням абстрактної
якості. Лідером у творенні таких слів є Євген Євтушенко: муравьиность, тихость, великость, зубатость, безбольность, русскость, украинскость, небесность, столичность, таёжность, женскость, мальчишескость, железность, лунность, новомодность, слезность, сонность, глыбастость, безэховость тощо.
Відомо, що в узусі за кожним афіксом закріплене певна словотворча функція. В
оказіональному словотворенні ця закономірність порушується. Слова з певним афіксом
тут можуть «народжуватися» від слів іншої частини мови, ніж зазвичай у мові. А якщо
змінюється частиномовна належність мотивуючого слова, – змінюється й сам словотворчий тип, утворюється новий тип, нова (оказіональна) модель. Так, наприклад,
Ліна Костенко використовує новотвори дібровість та дніпровість, Бела Ахмадуліна
– безобидность, а Євген Євтушенко – бессовестность, недобрость. З погляду мови
це незвичайні слова, які утворені від іменників (діброва, Дніпро, совість, доброта) за
допомогою суфіксів, що виступають у мові тільки у відприкметникових утвореннях
(свіжий – свіжість, уверенный – уверенность) і дуже рідко у дієслівних. У цьому випадку відбувається порущення узуальних норм словотвору, створення нової моделі, а відтак,
такі слова є цілком унікальними у структурно-семантичному відношенні. Іменники, що
творяться за допомогою цих суфіксів означають стан: «О, кто-нибудь, приди, нарушь
чужих людей соединенность и разобщенность близких душ!» (Є.Євтушенко).
Не чужі поетичному доробку ряду поетів і новотвори зі зменшено-пестливими та
збільшено-згрубілими суфіксами. У такий спосіб поети визначають своє суб’єктивне
ставлення до зображуваного. Зустрічаємо суфікси: -ат-, -ят-, -оньк-, -еньк-, -ечк-,
-ин-, -ячк- у творах українських поетів-шітдесятників, і суфікси –ишк-, -инк-, -оньк-,
-ищ-, -ок- у творах російських поетів. Вони утворюють лексеми а) відіменникові:
вітренята, вербенятко (Д.Павличко); дівулиня, бабулиня, соненько, жайворіненько
(І.Драч); сосеняточко, тебенько, крилечечко (М.Вінграновський); надеждинка, сердчишко (Є.Євтушенко); соник; Катька, Катышок, Катюха (Р.Рождественський); б)
віддієслівні: літатенятонько; моя прилиненько; витребеньочка (М.Вінграновський);
побіганнячко, посіданнячко (І.Драч); в) відад’єктивні: чорнячка (І.Драч); слабинка
(Є.Євтушенко). Лексичні одиниці літатенятонько, побіганнячко, прилинонько, витребеньочка є унікальними, адже створюється нова словотвірна модель, за якою можливим є утворення пестливих іменників від дієслів, що суперечить узуальним нормам
української мови.
Цікавими новотворами є слова з поезії Р.Рождественського «Реквієм» ластынька,
глазыньки та новотворів Є.Євтушенка слезыньки , що утворені за допомогою суфікса
–ыньк, якого в сучасній російській мові взагалі не існує, але він зустрічається інколи у
фольклорі і, як бачимо, у поезії для збільшення експресивного навантаження.
Відомо, що суфікси –ат-, -ят- за правилами української мови служать для творення
слів на позначення маленьких живих істот, проте у віршах шістдесятників зустрічаємо
такі лексичні одиниці як вітренята та вербенятко, що утворені від іменників неістот
вітер, верба, отже в цих новотворах суфікс –ят- не тільки надає зменшено-пестливого
забарвлення, але й служить засобом уособлення, тобто переводить іменники з категорії
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неістот у категорію істот. У російській мові до такого незвичного прийому уособлення
вдається Є.Євтушенко і творить маленьку живу істоту від іменника неживої природи
сон за допомогою суфікса –ик: «Пусть сонники тихо в глаза заселяються». Натомість,
російський суфікс –як служить у ліриці для назви послідовників, прибічників того чи
іншого діяча: «Мне дорог Фет, хоть есть поэты лучше, но, как на расплодившихся котят, с тоскою натыкаюсь я на кучи мурлыкающих сереньких фетят» (Є.Євтушенко).
«Для меня Гитлер и все гитлерята всегда были воплощением посредственности»
(Є.Євтушенко). Безперечною є авторська негативна характеристика цих обох слів. Виразна енергія слова відчувається у новотворах із російським суфіксом –инк-, який утворює
експресивні назви якостей, властивостей та ознак, які притаманні людині у маленькій
кількості, неповно: «Ты хочешь помогать всем тем подонкам с фашистинкой, до времени прикрытой…» (Є.Євтушенко); «И такая воскресла во мне пацанинка, словно вынырнет финка, упершись в живот» (Є.Євтушенко).
За допомогою суфіксів –изн-, -ищ-, -ат- утворено: блакитна далечизна (Д.Павличко);
пузище, ганьбище, ляковище (М.Вінграновський); толпища (Є.Євтушенко); снежатина (Р.Рождественський).
Новотвори із суфіксом –ич- не є багато численними, але вони присутні. Серед
них такі: «Білоперса Леда, снігоперса Лада, Ой чорнявич чи білявич зі мною ізвлада»
(І.Драч). У цих прикладах оказіональних новотворів бачимо порушення узуальних норм
української мови. Це виявляється в тому, що суфікс –ич- використовується для утворення слів на позначення територіальної приналежності (Москва – москвич), а у даному випадку ми маємо лексичні одиниці, утворені за допомогою цього суфікса, який вказує на
приналежність людини до чорноволосих та світловолосих людей. У російських авторів
схожу ситуацію бачимо у рядках: «Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно в нем
умирала ты, и я в нем умирал» (Є.Євтушенко). За допомогою суфікса –ун- в російській
мові утворюються іменники зі значенням особи за дією, тобто вказує на дію, характерну
для певної особи (бегун, болтун), але у Є.Євтушенко цей суфікс показує дію не особи,
а неживого предмета – дому, через що, власне, і створюється оказіональність. Те саме
можна сказати й про використання суфікса –тель, який утворює незвичні новотвори:
жалетели, горлодратели, улюлюкатели, науськиватели (Є.Євтушенко).
Серед новотворів російських поетів-шістдесятників зустрічаємо слова із суфіксом
–изм. Такі слова стають дуже влучними через свою суперечливість, яка виникає під
час їх творення: книжний суфікс –изм, що використовується для визначення різних
напрямків суспільно-політичного, наукового та культурного життя (наприклад, нигилизм, фоормализм, акмеїзм), додає до основ розмовно-просторічного забарвлення. Така
сполука не сполучуваного і надає новотворам яскравого експресивного забарвлення і
навіть – сатиричної направленості: дундукизм аристократов, надменный чистюлизм
(Є.Євтушенко). Така ж ситуація і з іменниками, що містять грецький формант –лог: «Уверяют советологи: «Погублен…» Улыбаются товарищи: «Живу!» (Р.Рождественський).
Префіксальних іменникових новотворів в обох мовах значно менше. Для їх творення використовуються переважно українські та російські препозитивні афікси, часто
маловживані або невживані в сучасній мові, що актуалізує відповідні словотвірні моделі,
посилює стилістичну виразність оказіоналізмів: префікс пра-: трудове пракоріння;
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праглибина (І.Драч); префікс пре-: переяр, перечекаяність (М.Вінграновський); перед(пред-): предсвет (Б.Ахмадуліна); сверх-: сверхсекреты (Р.Рождественський).
Спостерігається потяг поетів-шістдесятників до творення іменників безафіксним
способом. Така модель є досить перспективною для індивідуально-авторського словотвору і зручною для поетичного дискурсу, оскільки характеризується багатими виражальними можливостями: незначна видозміна у структурі слова зумовлює істотні
зміни у семантиці. Варто зазначити, що велику роль відіграє контекстуальне оточення
таких новотворів, у якому і розкривається їх значення. Серед безафіксних оказіональних
іменників з поезій шістдесятників зустрічаються такі: «На володаря тоді сказь напала
дика»; «…і голий плач, і гола щастя звабінь»; «..промінням проб’є темноти не проглядь»; «…мозольної тверді найменший сколих»; «Загинем, як гине у непогідь цвіт!»;
«…земля приймає на спочин коротку ту силу...» (Д.Павличко); «А там, дивись, дніпрова
тонь піском на сніг перебіліє»; «Білий побіл над лиманом» (М.Вінграновський); «…ты
просто враль» (Б.Ахмадуліна); «Я оборву струну жестокого романса, гитару пополам
– к чему ломать комедь! (Є.Євтушенко) тощо.
Значний масив новотворів становлять складні іменники, утворені за допомогою: а)
поєднання іменникових і дієслівних основ: вушкодерник, вирнигори (І.Драч); серцезнавець (М.Вінграновський); стихослагатели, стиходелание, вечномерзлотность
(Є.Євтушенко).
Окремо слід відзначити множинні форми, утворені від власних імен. У цьому випадку множина не позначає окрему групу предметів, а використовується зі значенням символу, тобто з метою надання рис окремої відомої людини групі інших людей. Наприклад:
Гегемони, Гарбарчуки, Парфенони, Сар’яри, Ван Гоги, Родени, Ейнштейни, Моцарти, мазепинці (І.Драч); Афродиты, Венеры. Веги, Сириусы (Р.Рождественський).
Досліджуваний матеріал дозволяє констатувати, що в творах поетів-шістдесятників
представлений увесь спектр розрядів іменників сучасної української мови. Одиниці цих
лексичних груп не тільки виступають фоном у зображенні предметів, подій, явищ, а й використовуються як образне їх змалювання і як засіб передачі індивідуального ставлення
авторів до описуваного.
Разом з цим дослідження показало, що в системі вжитих іменників зберігають активність загальномовні слова конкретного й абстрактного значення з їх усталеною семантикою. Додаються лише окремі слова на позначення нових реалій і понять, пов’язаних
переважно з подіями відповідного десятиліття і своєрідно інтерпретованих поетами.
Представлене дослідження не вичерпує усього кола питань, пов’язаних із структурносемантичними особливостями оказіональних слів у поетичному мовленні, і потребує
більш глибокого опису, тому в подальших наукових розвідках ми плануємо продовжити
роботу над аналізом індивідуально-авторських новотворів зазначеного періоду на семантичному та функціональному рівнях.
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СПЕЦИФИКА ОККАЗИОНАЛЬНОГО СЛОВОТВОРЧЕСТВА В
ОБЛАСТИ ВНУТРИГЛАГОЛЬНОЙ ДЕРИВАЦИИ
(на материале детской речи и произведений русских поэтов,
писателей и публицистов)
Стаття присвячена особливостям окказіональної словотворчості в сфері внутрішньодієслівної дерівації. Моделі дитячої словотворчості порівнюються з моделями, які
використовуються письменниками, поетами та публіцистами.
Ключові слова: окказіонализм, дієслівний, словотворча модель, мотивація, мовна
норма, порушення норми.
В статье рассматриваются особенности окказионального словотворчества в области внутриглагольной деривации. Модели детского словотворчества сравниваются с
моделями, используемыми писателями, поэтами и публицистами.
Ключевые слова: окказионализм, глагольный, словообразовательная модель, мотивация, языковая норма, нарушение нормы.
This article is a study of specific features of nonce words creation in the sphere of inverbal derivation. Children’s models are compared with the models used by poets, writers
and journalists.
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Словотворчество, конечным продуктом которого являются окказионализмы, характерно как для детской речи, так и для речи взрослых (спонтанная устная речь, творчество
писателей, поэтов и публицистов, речь иностранца, овладевающего русским языком).
Однако нужно подчеркнуть, что причины, вызывающие окказиональные образования
в разных речевых сферах, совершенно различны. Окказиональные словоформы в речи
человека, изучающего второй язык, являются, как правило, результатом интерференции
со стороны родного языка; причина окказионализмов разговорной речи – стремление к
ломке привычных стереотипов, к усилению экспрессии. В свою очередь, употребление
окказионализмов писателями связано с особенностями их творческой манеры, обусловлено потребностью выявить скрытые ресурсы и потенции языка, его стилистические
возможности, создать необходимый эффект. Для писателей, поэтов и публицистов словесное творчество является самоцелью, когда происходит намеренное порождение окказионального слова для создания образности и экспрессии.
Причина образования окказионализмов детьми заключается в особенностях усвоения
языка, в сложности и многоступенчатости этого процесса, обусловленного сложностью
устройства самого языкового механизма, его противоречивостью. В данном случае словотворчество представляет собой отдельный этап становления грамматически оформленной и правильной речи. Известно, что нормативный язык включает в себя систему
(набор языковых единиц, а также правила их конструирования и употребления) и норму
(конкретно-историческую реализацию системы). А нормативный речевой факт порождается следующим способом: система – норма – речь. Согласно С. Н. Цейтлин, система
усваивается детьми гораздо раньше, чем норма [1: 6]. Путем экспериментирования со
словами и их частями (морфемами), существующими в языке, дети познают правила их
употребления. Со временем имеющийся в их памяти инвентарь единиц словообразования упорядочится, и у детей сформируется понятие языковой нормы.
Окказиональное словотворчество как у детей, так и у писателей характеризуется
многообразием деривационных моделей и способов их образования. Представляется
интересным сопоставить две группы моделей образования окказионализмов с целью выявления специфики словотворчества у детей и взрослых.
Цель данной статьи – выявить особенности внутриглагольного словообразования,
которое осуществляется следующими способами: путем суффиксации, префиксации,
постфиксации, а также префиксально-суффиксальным, префиксально-постфиксальным
и префиксально-суффиксально-постфиксальным способами. Разнообразие способов и
моделей деривации дает широкую базу для сопоставительного изучения окказионализмов детей и взрослых (писателей, поэтов, публицистов).
Рассмотрим каждый способ и деривационную модель в отдельности. В детской речи,
чаще всего путем суффиксации, создаются окказиональные глаголы, имеющие значение «однократное совершение действия, названного мотивирующим глаголом», которые образуются при помощи суффикса -ну-. Согласно языковой норме, в качестве мотивирующих выступают глаголы несовершенного вида, преимущественно со значением
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действия, состоящего из ряда однократных актов (глаголы, обозначающие конкретные
действия; глаголы речи и звучания, глаголы зрительного восприятия) [2: 305]. В нормативном языке их число невелико и ограничивается традицией. Однако в детской речи
круг потенциально возможных производящих глаголов данного типа значительно расширяется. Это можно объяснить тем, что многие глаголы окказионально интерпретируются детьми как многоактные. Чаще всего таким способом возникают окказиональные
дериваты в сфере глаголов звучания: лайнуть, гуднуть, сопнуть, скульнуть, дуднуть и
т.д. Кроме того, следует отметить расчлененное восприятие детьми таких действий, как
«пить», «ходить», «болеть», «рисовать» и т.д.: пивнуть, ходнуть, больнуть, рисовнуть, развязнуться (о шнурке), расплетнуться (о косе) и т.д.
В речи взрослых окказиональные глаголы с суффиксом -ну- встречаются также довольно часто: щебетнуть (Ю. Олеша), паникнуть (Тут Мещеряков и подумал: вдруг белые
паникнут, дрогнут? С. Залыгин), реквизнуть (И были прекрасные гардины. Новехонькие
– реквизнул, честно признаться, в логове врага. Ю. Герман), грехануть (П. Ребрин), кружнуть (…кружнул вокруг поляны… А. Ярушников), пикирнуть (В. Астафьев), имплантнуться, протезнуться (из рекл. теста). В данном случае мы, как и в случае детского
словотворчества, наблюдаем расширение производящей базы указанной деривационной
модели (ср. паниковать, реквизировать, пикировать и т.д.). Кроме того, в речи взрослых
встречаются окказиональные образования с формантом -ну-, не имеющие аналогов в детской речи: памперснуть (воспользоваться подгузником «Памперс»), пиццернуть (съесть
пиццу), сникерснуть (съесть «Сникерс») [3]. Следует отметить, что отличительной чертой
данных окказионализмов является то, что они имеют двоякое толкование, т.к. возникает
вопрос о частеречной принадлежности мотивирующей основы. Можно утверждать, что
выше приведенные окказиональные глаголы образуются непосредственно от основ имен
существительных, т.к. в нормативном языке отсутствуют глаголы несовершенного вида,
которые могли бы выступить в качестве производящей базы. Однако в русском нормативном словообразовании отсутствует деривационная модель образования отсубстантивных
глаголов с суффиксом -ну-. Образование указанных выше глагольных дериватов осуществляется чересступенчатым способом, при котором формально минуется словообразовательная ступень глаголов несовершенного вида, хотя предполагается их потенциальное
существование (ср. памперсить, пиццерить, сникерсить).
Активное образование окказионализмов описанного типа объясняется высокой
языковой активностью данной деривационной модели. Активность прослеживается,
главным образом, в разговорной речи и просторечии, а образованные дериваты имеют
соответствующую помету: ср. грызнуть (разг.), тормознуть (разг.), нюхнуть (прост.),
сыпнуть (прост.) и т.п.
В детском словотворчестве весьма продуктивным способом образования окказиональных глаголов является префиксация. Все окказионализмы, образованные префиксальным способом, могут быть разделены на две большие группы: с приставками пространственных значений и с приставками количественно-временных значений. Глаголы с
приставками пространственных значений обозначают различные направления процесса,
где можно выделить несколько семантических групп. Глаголы приближения образуются в большинстве случаев при помощи приставки при- (притолкнуть), в то время как
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глаголы удаления характеризуются наличием формантов от-, с- (отскользать, сгрохнуть (о сосульке)). Кроме того, следует выделить глаголы соединения, образуемые с помощью при-, с- и по- (вторичный префикс) (прицементировать, приасфальтировать,
прикрасить (приклеить краской), скричать – собрать в кучу, посдвинуть), и глаголы
разъединения, образуемые с помощью формантов рас-, от- (распрятать, отшить). В
свою очередь, приставки в-, вы-, иногда из- обозначают движения, направленные внутрь
и, соответственно, наружу: впрятать, высолить, вытонуть, вышагать откуда-либо,
изгрузить. Движение, направленное вокруг чего-либо, чаще всего выражается префиксом
об- (обсесть (сесть вокруг), обкрасить, обкрыть, обпачкать, обстелить, облюбить
(обнять)), а движение сквозь что-либо – приставкой про- (прощекотать через одеяло).
Многообразна группа глаголов, объединенных характером совершения действия
во времени. Приставка за- обозначает начало действия (залюбить, забаловаться, зауметь, заупрямствовать, зарассказывать, заесть – начать есть), а приставка от- образует глаголы окончания действия (отрадоваться, отсигналить). Ограниченность
действия отрезком времени выражается приставкой по-: поотдохнуть. Глаголы, обозначающие полную исчерпанность, истощение предмета действием, где предполагается
явный результат, образуются при помощи приставок ис- / из-, вы-, на-: исторопить,
изворовать, исполоть, испотеть, выкапризничать, нашпионить, нашутить. Неполнота действия передается приставкой при-: притонуть, притишить, придохнуть
(стать более дохлым – ср. похудеть). Приставка об- выражает превосходство одного
исполнителя действия над другим: обрасти (ср. перерасти).
В словотворчестве писателей, поэтов и публицистов префиксация как один из способов
образования окказиональных глаголов также сохраняет свою продуктивность. Однако следует отметить, что в данном случае мы наблюдаем бóльшее семантическое многообразие
окказионализмов по сравнению с детской речью. Так, группа окказиональных глаголов,
обозначающих локальные модификации действия, представлена несколькими семантическими группами. Глаголы приближения образуются при помощи формантов под- и при-:
подмаршировать (Тендр.); подсеменить (Ю. Крелин), подхромать (В. Конюшев), приплясать (Мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной
бородача его платье. М. Булгаков). Глаголы удаления образуются при помощи приставок
у- и с-: утанцевать (В. Солоухин), утарахтеть (В. Распутин), сшататься (с лестницы)
(В. Катаев). Велико количество окказиональных глаголов со значением действия, направленного вокруг чего-либо, которые образуются с помощью формантов о-, об-: охлопать
(Сидишь, глазами буржуев охлопана… В. Маяковский), опетлить (Тропа опетлила скалистое двухолмие. Ю. Нагибин), обцапать (ср. обцапанный сапог Ю. Нагибин), обвыть (В.
Маяковский), обшептать (Е. Евтушенко). В словотворчестве писателей, поэтов и публицистов, также как и в детской речи, достаточную продуктивность проявляют префиксы в- /
во- и вы-, указывающие на движение внутрь и наружу: вдышать что-либо (Уже не услышит / ни Баха, ни джаз, / и в душу не вдышит / ни Братск, / ни КамАЗ… Е. Евтушенко), высверкнуть (Она теперь закутывала голову в платок так сильно, что только выделялись
глаза. Высверкнет вот так смоляным светом и исчезнет. В. Битюков), выснять (Она
[фотография] выснята из групповой фотографии. М. Светлов). Приставка про- образует
глаголы со значением действия, направленного сквозь что-либо: прорыжеть (Прорыже190

ла горькая болотная вода. Л. Леонов), прозолотить (Надину голову окружали прозолоченные через окно слегка косматые волосы. К. Федин), прободнуть (Новый месяц прободнул
небо острыми рожками. В. Астафьев).
Однако следует отметить, что писатели, поэты и публицисты нередко образуют окказионализмы по деривационным моделям, не имеющих аналогов в детском словотворчестве. Так, высокой продуктивностью обладают префиксы из- / ис- и о-, образующие окказионализмы со значением действия, распространенного в разные стороны: исщупать
(Каспий, Красноводск, пустыня вокруг Казанджика, долина Атрека – как я их излазил,
исщупал, еще сидя в Москве. Ю. Трифонов); испрострелить (После четырех ранений,
весь испростреленный, весь израненный… В. Астафьев), охолить, отрогать (Каждый
камень, каждое дерево охолены, отроганы руками. В. Овчинников).
При образовании префиксальных глаголов, обозначающих временные и количественные модификации действия, для словотворчества писателей, поэтов и публицистов
характерна синонимия префиксов, в результате которой общее деривационное значение
может приобретать некий дополнительный оттенок. Так, при помощи формантов за- и
вз- обозначается начало действия, выраженного мотивирующей глагольной основой; однако, префикс вз- передает еще интенсивность начала: зарусофильствовать (В. Маяковский), заразмножаться (В. Маяковский), залиловеть (Н. Снегова), заподпрыгивать
(устн. речь), запрезирал (Ю. Герман), запредлагать (В. Битюков); заукладывать, заодевать (Девушки заукладывали корзины, заодевали кофточки. В. Белов), взрычать (о
моторе) (К. Федин), взгудеть (Л. Леонов), взбулькнуть (о волнах) (В. Конецкий), всхохотнуть (В. Битюков). Высокая активность префикса за- в речи взрослых и детей объясняется тем, что данная деривационная модель является продуктивной и в нормативном
словообразовании. Согласно Е. А. Земской, подобные глагольные дериваты относятся к
потенциальным образованиям, т.к. они легко образуются, и их значение без какого-либо
труда выводится из значений составляющих их частей [4: 55]. В свою очередь, отсутствие префикса вз- в речи детей можно объяснить трудно выговариваемым сочетанием
согласных звуков, которые дети стараются избегать.
Значение окончания действия выражается при помощи формантов от-, до-, пере(последний подчеркивает длительный характер действия до момента его окончания):
отмигать (Отмигал избяными огоньками вечер. Ф. Абрамов), оттрепетать (Оттрепетали те тетерева, / перепелов война испепелила… Б. Слуцкий), отсказать (Р. Рождественский), отпророчить (В. Высоцкий), отхрипеть (В. Высоцкий), отбатрачить
(В. Высоцкий), дохранить (десятилетия подряд храненное и дохраненное до нынешнего
дня… М. Цветаева), дострелить, доистребить (В. Высоцкий), пересердиться (Н. Дубов), перелюбить (Е Евтушенко).
Интенсивность выполнения действия передается при помощи приставок от-, на-,
раз-: отдышать (Отдышали в лесах кабаны… Н. Асеев), наипроизносить (Напроизносила этих слов дурацких достаточно. Л. Лиходеев), назаквашивать, набеззаконничать (В. Тендряков), наобнимать (Ф. Абрамов), расказнить (Пусть меня потом хоть
расказнят. М. Булгаков).
Незначительная интенсивность выполнения действия выражается приставками
под- и по-: подклянчить (Ю. Аракчеев), подвыпустить (Мать подвыпустила фитиль
191

лампы. В. Конецкий), поосвободиться (В. Панова), позаглушить (Голод несколько позаглушил горе. Л. Леонов).
Глаголы, обозначающие полную исчерпанность предмета действием образуются с помощью приставок за-, из- / ис-, про-: затеоретизировать (М. Львовский), засидеть (Свой
талант инженера я засидел в канцеляриях. Л. Волынский), замрачнеть (Семен замрачнел
наглухо. Ю. Скоп), издышать, испеть (Этого воздуха просто не хватает на всех – издышат, испоют… А. Рекемчук), просентиментальничать (о жизни) (М. Булгаков).
При помощи префикса недо- передается значение неполноты выполняемого действия:
недоблагословить (В. Ходасевич), недорасследовать (А. Алексин), недозвучать, недошутить, недораспробовать, недопригубить, недоспешить, недорешить (В. Высоцкий).
Нередко писатели, поэты и публицисты образуют окказионализмы по деривационным
моделям, не имеющих аналогов в детском словотворчестве. Велико количество глаголов с
приставкой пере-, имеющих значение многократного поочередного действия, распространенного на многие объекты: переухаживать (За четыре дня он успел переухаживать за
всеми самойловскими девчатами. В. Солоухин), перевлюбиться (М. Годенко) и т.д. Для
публицистических текстов характерно частое использование префикса де- для образования
дериватов со значением «совершить действие, противоположное действию мотивирующего глагола» (детренировать мускулатуру, деконкретизироваться и т.д.) и префикса
со-, имеющего значение совместно совершаемого действия (сопечалиться, сорадоваться,
соразмышлять). Отсутствие выше указанных приставок в детской речи вызвано их принадлежностью к книжному стилю. Книжная маркированность префикса пред- со значением «заблаговременно совершить действие, названное мотивирующим глаголом» также объясняет
его отсутствие в словотворчестве детей: предслышать (Все непременным чередом идет, /
двадцатый век наводит свой порядок, / подрагивает, словно самолет, / предслыша небо
серебром лопаток. Б. Ахмадулина), предучесть ( Г. Бакланов) и т.п.
В свою очередь, отличительной чертой детского окказионального словотворчества в
области образования префиксальных глаголов является употребление детьми префиксов
в несвойственной для них функции. Так, приставки от- и раз- / рас- употребляются детьми для обозначения противоположного действия, названного мотивирующим глаголом.
Производные глаголы являются своего рода детскими антонимами узуальных глаголов с
приставками за- и по-: отпачкать (запачкать), отстилать (застилать), отсорить (засорить), отразиться (заразиться), отнавесить занавески (занавесить), расстеклить
(застеклить), разгрязниться (загрязнить), раздружиться (подружиться). Данный способ образования можно назвать заменительной деривацией, т.к. один аффикс заменяется
другим с противоположным значением, образуя при этом антонимическую пару.
Постфиксация как один из способов деривации часто используется детьми для
производства окказиональных глаголов различных лексико-грамматических разрядов: собственно-возвратные, действия которых «возвращаются на самого субъекта»
(лизаться (о кошке), накормиться (накормить себя)); общевозвратные со значением
действия, замыкающегося в самом субъекте и выражающего внутреннее или внешнее
состояние субъекта (разбудиться (ср. проснулся), сглупиться); взаимно-возвратные,
обозначающие действие, производимое двумя и более субъектами по отношению друг к
другу (помниться (помнить друг друга), любиться); качественно-возвратные глаголы
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со значением активного или пассивного действия (сесться, урониться, поставиться,
гаснуться, уютиться).
В словотворчестве писателей, поэтов и публицистов использование чистой постфиксации для образования окказиональных дериватов не наблюдается. Чаще всего постфиксация сопровождается префиксацией и суффиксацией. Так, интенсивное начало
действия выражается при помощи префиксов вз-, раз- в сочетании с постфиксом -ся:
взбубниться (о злобе) (В. Маяковский), взглядеться (Г. Бакланов), разгрипповаться
(У нас тут ползавода разгрипповалось. Г. Николаева), развольничаться (В. Тендряков), располыхаться (о пожаре) (К. Федин). Значение окончания действия передается
формантом от- + -ся: откукарекаться (Н. Носов), оттопаться, отдрожаться, отмокнуться (Ни перед кем тянуться не надо, всё: оттопался, оттянулся, отдрожался,
отмокся. П. Сажин). Длительный характер интенсивно протекающего действия выражается при помощи формантов за- + -ся, об- + -ся, на- + -ся: запраздноваться (А. Ковтун), загастролироваться (В. Фролов), обрыдаться (А. Борщаговский), накочеваться
(К. Симонов). В свою очередь, префиксы до-, ис-, с-, у- в сочетании с постфиксом -ся
выражают нежелательное состояние субъекта как результат длительно выполняемого
им действия: доворожиться (К. Федин), исхалтуриться (Д. Гранин); исзавидоваться
(В. Шукшин), спьяниться (Б. Васильев), смолчаться (Теперь совсем смолчишься, – пророчествовали женщины. В. Ермолова), уреветься (А. Яшин).
В детской речи форманты об- + ся и ис- + ся также проявляют продуктивность для
выражения выше описанного деривационного значения: обоспаться, исспориться, искапризничаться. Кроме того, префикс об- в сочетании с постфиксом -ся используется детьми
для выражения ошибочного, неудачно совершенного действия, что противоречит языковой
норме: обсесться (неудачно сесть), обойтись (идти навстречу и не встретиться).
В целом явное нарушение языковой нормы характерно для большинства зафиксированных в детской речи окказиональных дериватов, образованных с помощью двухморфемных
формантов и наиболее выражено в окказионализмах префиксально-суффиксального
типа [1: 25]. Лингвисты трактуют их как образования по окказиональным моделям, которые сложились на основе комбинации узуальных моделей: ср. «Я не хромаю, а так,
дохрамываю»; «Пора костер растушивать»; «Платье из-под пальто вытарчивает».
Лишь небольшое количество моделей имеют аналоги в узуальном словообразовании.
Так, с помощью форманта под- + -ива/ -ыва-, образуются глагольные дериваты со значением «слабо, с небольшой интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим глаголом со значением звучания»: поднывать, подгавкивать, подкрикивать,
подскуливать, подхрюкивать.
В словотворчестве писателей наблюдается бóльшая регулярность и подчиненность
префиксально-суффиксальных моделей образования окказиональных глаголов существующим в языке нормам словообразования. Слабая интенсивность совершаемого
действия выражается с помощью формантов по- + -ива-, под- + -ива-, при- + -ива-: повоевывать (С. Герасимов); попыливать (о дороге) (Э. Казакевич), попинывать (от гл.
«пинать») (В. Тендряков), подголадывать (К. Паустовский); подзнабливать (Ю. Герман), приборматывать (Э. Казакевич) (ср. постукивать, подкашливать, пританцовывать). Формант от- + -ива- передает значение интенсивного действия: отшлепывать
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(Л. Волынский) (ср. отплясывать). В свою очередь, приставка раз- и суффикс -ива- образуют дериваты со значением длительного действия: разбаливать (Долго разбаливать
некогда. Л. Леонов) (ср. раздумывать, рассиживать) и т.д.
Из существующих в нормативном языке узуальных моделей префиксальносуффиксально-постфиксального типа как взрослыми, так и детьми активно используется лишь одна – с формантом пере- + -ива- + -ся, который добавляется к основам
глаголов звучания и речи [2: 374]. Дериваты имеют значение «обмениваться действием,
которое названо мотивирующим глаголом»: перелаиваться (дет.), перекаркиваться
(дет.), перекашливаться (дет.), перечирикиваться (о воробьях) (Я. Брыль), перебрехиваться (В. Чернышев). Высокая продуктивность данной деривационной модели в области окказионального словотворчества объясняется ее активностью и регулярностью в
разговорной речи: ср. перекрикиваться, перестукиваться, перезваниваться и т.д.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что в словотворчестве детей и взрослых
наблюдаются как одинаковые, так и отличительные тенденции. К общим деривационным моделям можно отнести использование суффикса -ну- со значением однократного
действия, образование дериватов с помощью префиксов за- и от-, обозначающих начало и окончание действия. Продуктивность данных моделей в окказиональном словотворчестве объясняется высокой активностью их употребления в нормативном языке. Кроме
того, для словотворчества детей и взрослых характерно использование таких формантов,
как об- со значением действия, направленного вокруг чего-либо, при-, обозначающего
слабую интенсивность действия, ис- / из- (в речи взрослых в сочетании с постфиксом
-ся) для выражения исчерпанности действием, пере -+ -и- + -ся со значением попеременно выполняемого действия и т.д.
К отличительным чертам детской речи можно отнести активное образование окказиональных глаголов постфиксальным способом, а также случаи заменительной деривации.
Кроме того, в словотворчестве детей наблюдается использование окказиональных моделей, относящихся по большей части к префиксально-суффиксальному типу. Для словотворчества писателей характерна бóльшая системность и регулярность моделей образования окказионализмов, что объясняется наличием подобных моделей в нормативном
словообразовании. К особенностям взрослой речи можно отнести использование книжных
формантов де- со значением противоположного действия, со-, обозначающего совместно
исполняемое действие, пред- для выражения заблаговременного действия и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

194

Цейтлин С. Н. Окказиональные морфологические формы в детской речи: учеб. пособие
/ С. Н. Цейтлин; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л.: ЛГПИ, 1988. – 77 с.
Ефремова Т. Ф. Толковый словрь словообразовательных единиц русского языка:
ок. 1900 словообразоват. единиц / Т. Ф. Ефремова. – 2-е изд., испр. – М.: АСТ:
Астрель, 2005. – 636,[4] с.
Пацула Ю. Н. Окказионализмы новейшего времени: структурно-семантический
и функционально-прагматический аспекты: автореф. дис. …канд. филол. наук:
10.02.01 / Ю. Н. Пацула. – Ростов-на-Дону, 2005. – 23 с.

4.

Земская Е. А. Как делаются слова / Е. А. Земская. – М.: Изд-во Акад. наук. СССР,
1963. – 93 с.

УДК 811.161.2’373

Муляр І.В.
(Дніпропетровськ, Київ)

СИСТЕМНІСТЬ ЗВ’ЯЗКІВ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ НАЗВ
МЕБЛІВ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються типи системних парадигматичних відношень, представлені у назвах меблів житлового приміщення.
Ключові слова: парадигматична система, парадигматичні відношення, словесні
опозиції, гіпонім, гіперонім.
В статье рассматриваются типы системных парадигматических отношений,
представленные в названиях мебели жилого помещения.
Ключевые слова: парадигматическая система, парадигматические отношения,
словесные оппозиции, гипоним, гипероним.
In article types of system paradigmatic relations of dwelling house which are looked
through in furniture names.
Keywords: paradigmatic system, paradigmatic relations, verbal opposition, giponim,
giperonim.
Основні теоретичні аспекти системного опису української побутової лексики
пов’язані з вивченням її внутрішньосистемних відношень, типів опозицій та моделей
семантичної структури лексикону, динаміки семантичних процесів, лінгвокультурних
компонентів лексичної семантики.
Можна сказати, що сучасна вітчизняна семасіологія зосередила свою увагу на трьох
основних напрямах: структурно-семантичному аналізі; вивченні системних зв’язків слів;
розробці семантичної класифікації лексики. Всередині цих взаємопов’язаних напрямів й
аналізуються парадигматичні групування лексики.
Вивчення лексико-семантичної системи мови передбачає аналіз окремих груп та розрядів слів з точки зору їх складу та структурно-семантичної організації. Для аналізу об’єднань
слів лексикологами визначаються такі групи: логічні (А. І. Смирницький), тематичні
Дослідження лексичної семантики необхідне для вивчення лексико-семантичної системності, виділення та класифікації інтегральних та диференційних семантичних ознак,
які характеризують великі групи лексики. Основними методами такого дослідження служать компонентний та структурний методи, а також постулати теорії семантичного поля
та мовної номінації й референції (ономасіології).
© Муляр І.В., 2010
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Як відомо, під семантичним полем розуміємо мовну (та відповідну їй когнітивноментальну) структуру, що утворюється багатством одиниць та системою їх змістових
опозицій, підпорядкованих загальному значенню
Тематичні групи визначаються як об’єднання слів конкретної лексики, які пов’язані
спільною семантичною темою (найменування меблів, посуду та ін.), об’єднані в одному
семантичному полі. Семантичні відношення характеризують одиниці як сигніфікативних, так і денотативних групувань лексики, розрізнюючи лише мірою структурування.
Тематична група «меблі» характеризується внутрішньою структурою, у якій виокремлюються «різні рівні абстракції, зокрема, суперординатний, базисний та субординатний» [2, с. 5]. У категорії «меблі» суперординатний рівень представлено родовими
найменуваннями меблевих реалій. Когнітивний компонент значення лексеми створює її
змістове ядро, що відображає «найбільш загальні онтологічні властивості, такі як одиничне, загальне, ціле» [2, с. 6]. Відповідно, родове поняття «меблі» може розглядатись
як одиничний предмет меблів стіл, меблі взагалі, меблі як сукупність – гарнітури: зала,
кухня, дитяча, спальня, вітальня, ванна та ін.
У названій тематичній групі відношення між різними підгрупами спільних найменувань складаються в основному за типом ієрархії та парадигми. Такі лексичні одиниці
характеризуються синтагматичними, дериваційними, темпоральними, стильовими та
частиномовними ознаками, а також ознаками діалектними та регіональними. Наприклад, частина номінацій характеризується темпоральною маркованістю: бар, підставка
під CD(сучасні), лава, мисник, піл (застарілі), частина стосується окремого стилю: стіл,
прикрашений ієрогліфічним письмом; ложе з узголов’ям, прикрашеним фігурами давніх
божеств (давньоєгипетський); меблі, декоровані слоновою кісткою чи сріблом, маленькі
скриньки, обідній стіл із трьома бронзовими опорами у вигляді звірячих лап (античний);
меблеві модулі (хай-тек).
Рефрентами служать усі предмети меблів, які стосуються відповідного поняття, однак
серед них трапляються лексеми із особливим функціонуванням. Напр., нари (з тюремної
лексики) – «будь-яке ліжко», стилістично марковане, емоційно забарвлене, порівняно з
первісним значенням нари (застар.) – «дерев’яний настил, поміст із дощок для спання», койка (розм.) – «будь-яке ліжко», порівняно із значенням койка (військово-морська
лексика) – «підвісне ліжко на судні», (медична лексика) – «ліжко в лікарні; гуртожитку;
казармі»; люлька, люля (розм.) – «будь-яке ліжко», порівняно із первинним люлька (застар.) – «підвісна колиска».
Досліджуючи побутову та зокрема меблеву лексику, насамперед розмежуємо поняття
«термін» та «номінація».
У процесі аналізу мовного матеріалу як основне ми використовуємо поняття «номінація», під яким розуміємо найменування, якому властива закріплена позиція у лексичній системі [1, с. 338]. Номінація відрізняється від терміна тим, що необов’язково має
наукову дефініцію. На думку А.А. Уфімцевої, між ними відношення загального та часткового: будь-який термін – номінація, та не кожна номінація – термін [5, с. 5 – 85]. Між
терміном та номінацією немає чіткої межі, оскільки в деяких авторів окремі побутові
найменування трапляються в переліку термінів (праці Н. І. Мандебура, В. Н. Прохорова,
О.М. Трубачова), а значить, наділені їх основними ознаками.
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Поняття «номінація» за логічною структурою співвідносне з поняттями «лексема»,
«найменування», «назва», що дозволяє без істотної смислової різниці використовувати й
такі значення, як «меблева лексика», «назви меблів» та ін. Фундаментальним для мовної
номінації фактором, зумовленим організацією мови в цілому, є здатність мови фіксувати
та передавати всю безмежність людського досвіду. У плані номінації, на думку Д. М.
Шмельова, ця здатність виражається в тому, що «членування світу відбувається не тільки
на словесні знаки, що матеріально відрізняються один від одного, але також і на смислові
трансформи одних і тих же знаків, інакше кажучи, матеріальне втілення наших знань про
світ виражається не просто в словах, але в словах, багато з яких (а потенційно всі) мають
здатність передавати не одне, а декілька значень, тобто поперемінно виступати в ролі
різних одиниць номінації» [6, с. 888].
Наприклад, меблеве значення лексем стіл, куток, бібліотека, бюро, пенал, контейнер співіснує з іншими значеннями тих же слів (харчове – дієтичний стіл; просторовогеометричне – куток, кут; заклад – бібліотека, організація – бюро, канцелярське – пенал, транспортувальне – контейнер). Саме слово меблі є найменуванням зі складною
семантичною структурою, воно входить в окремий лексико-тематичний ряд, займає
окреме місце у відповідному семантичному просторі. Тому багатозначність слів та різнооформленість значень необхідно враховувати при визначенні особливостей лексики
тієї чи іншої тематичної групи, того чи іншого семантичного поля.
Отже, терміном «номінація» науковці (Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак) розуміють процес найменування та його результат. «Номінація [від лат. nomination – (на)йменування]
– створення мовних одиниць, які характеризуються номінативною функцією, тобто служать для назви та виокремлення фрагментів дійсності і формування відповідних понять
про них у формі слів, сполучень слів, фразеологізмів та речень. Цим терміном позначають і результат процесу. Н., значущу мовну одиницю» [3, с. 336-337].
Лексика, як відомо, виражає фундаментальні риси мовної структури, що зумовлюють
собою максимально широку сукупність окремих ознак – координат інших рівнів. Наші дослідження стосуються конкретної лексики, репрезентованої так званими словами – денотативами, до яких належать і найменування меблів житлових приміщень, комплектів меблів
за призначенням, частин меблів та ін. Очевидно, що такі лексеми заслуговують на увагу,
зокрема, з погляду співвідношення діагностичних та типових ознак, які складають зміст
таких слів, за законами номінації, а також з погляду мовних системних зв’язків. Ці зв’язки
характеризують позиції окремих підсистем лексичних одиниць у відношенні одна до одної
та залежать від місця, яке займає дана лексична сфера в культурі певного суспільства.
Відомо, що історична система лексики складалась як закономірна, хронотопна (послідовна в часі та лінгвогеографічному положенні) сукупність парадигматичних об’єднань.
Тому опис історії лексики в поняттях парадигматики потребує деяких уточнень. Адже
опис рядів слів, загальних за значенням, із виокремленням назв ряду (гіперонімів) віддзеркалює сучасну класифікацію мовного матеріалу, який не збігається з внутрішньою
історією цих парадигм. Різні лексичні парадигми розвивались несинхронно та відносно
автономно у своїй лінгвістичній історії. Спочатку з’явились, як свідчать етимологічні
дослідження, видові найменування (гіпероніми). При цьому є істотна різниця між значенням вихідного елемента та сучасного слова. Напр., слово лава первісно виступає як
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гіперонім до назв меблів (лава – «поміст, помісток», «довга дошка, прикріплена біля
стіни»; лавка, лавиця; лежанка – «довгий виступ біля печі або біля стіни для лежання»;
нари – «поміст із дощок для спання»; ложе – «спеціальні спальні лави, які замінювали
ліжко»; піл – «нари в сільській хаті», «лава для спання» з різною функцією – «дерев’яний,
прикріплюваний до стіни, нерухомий настил у сільській хаті, на якому спали, сиділи, виконували різні господарські роботи»). У сучасному мовленні слово лава фіксуємо вже як
гіпонім відносно гіпероніма меблі для сидіння, який уточнюється семами «з будь-якого
матеріалу, не обов’язково з дерева», «використовується переважно у ландшафтній, вуличній архітектурі, у громадських приміщеннях, але не в житлових ».
Критерієм відбору лексичних одиниць тематичної групи меблів житлового приміщення слугує наявність у них семантичної ознаки ‘належність до меблів’ – 1) назви меблів; 2) меблеве оздоблення, їх виготовлення, дизайн. Для об’єднання лексем всередині
цієї тематичної групи звичайно використовується слово-дескриптор меблевий, меблі,
меблеві частини і складові, меблеве оздоблення та ін. Тим самим дане коло предметів
відмежовується від інших предметів, визначених за допомогою тих чи інших лексем – гіперонімів, оскільки інкрустація, різьблення, декоративне фрезування, вибивка, вишивка
можуть бути не тільки меблевими.
Дослідивши системні зв’язки в семантичній структурі назв меблів житлового приміщення, ми дійшли таких висновків: 1) проблема історичної тотожності мови залишається недостатньо вивченою, у тому числі – у плані лексикології. Основну увагу необхідно
спрямувати на вивчення розвитку семантики та системних зв’язків таких тематичних
груп лексики, які складають та віддзеркалюють базові поняття матеріальної та духовної культури народу. Історична система лексики складалась як закономірна, хронотопна (послідовна в часі та лінгвогеографічному положенні) сукупність епідигматичних та
парадигматичних об’єднань; 2) проблема парадигматичних відношень у лексиці тісно
пов’язана із проблемою семантичної організації лексичних одиниць, тобто семантичні
групи впливають на розвиток та організацію значень слів, які є її складником, та одночасно перебувають під впливом семантичних елементів значень слів.
Таким чином, досліджувані лексико-семантичні групи не існують ізольовано одна
від одної та від інших груп лексико-семантичної системи мови: полісемантичні слова
окремими значеннями входять до різних мікрогруп. Це пояснюється головним чином
наявністю у різних реаліях ідентичних ознак, що знаходить своє відображення в лексиці
та визначає її системний характер. Усередині лексико-семантичних груп спостерігається
цілий ряд лексико-семантичних єдностей такого ж характеру, що стосуються одне одного як парадигми різних ступенів. Відношення між компонентами цих парадигм являє
собою в основному відношення включення. У той же час внаслідок «неоднолінійності»
парадигматичних відношень у лексиці деякі з парадигм різних ступенів можуть одночасно бути в залежності чи перехрещуватись. Кваліфікаційною ознакою групи виступає або
взаємозамінність на одному семантичному рівні, або протиставлення на іншому.
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СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВЖИВАННЯ
СУБ’ЄКТА – ДІЮЧОЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена розгляду типологічних особливостей репрезентації означено-,
неозначено-, узагальнено-особового суб’єкта – агенса в українській та англійській мовах
(семантичний і прагматичний аспекти).
Ключові слова: специфікований / неспецифікований суб’єкт, дейксис, анафор, референція, пропозиція, дескрипція, семантичні ролі.
Статья посвящена рассмотрению типологических особенностей репрезентации
определенно-, неопределенно-, обобщенно-личного субъекта – агенса в украинском и английском языках (семантический и прагматический аспекты).
Ключевые слова: специфицированный / неспецифицированный субъект, дейксис,
анафор, референция, пропозиция, дескрипция, семантические роли.
The article deals with the typological peculiarities of representation of a definite-, indefinite-, generalized-personal subject – the agent in the Ukrainian and English languages (semantic and pragmatic aspects).
Key words: specified / unspecified subject, deixis, anaphora, reference, proposition, description, semantic roles.
Вибір теми дослідження зумовлений зростанням інтересу до вивчення спільного і
відмінного в досліджуваних мовах, зокрема, способів репрезентування узагальненості /
неузагальненості та означеності / неозначеності суб’єкта – діючої особи в українській та
англійській мовах в семантико-синтаксичному і прагматичному аспектах.
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Переважна більшість вітчизняних і зарубіжних лінгвістів займаються проблемами
синтаксичної семантики, а останнім часом і прагматики, серед них Арутюнова Н.Д., Падучева Є. В., Степанов Ю.С., Fillmore Ch. Jaszczolt K.M., які вивчають цю проблему на
матеріалі однієї мови. Проте залишається поза увагою дослідників вивчення конструкцій
в зіставному аспекті. На основі аналізу художніх творів англійських, американських та
українських авторів та творів фольклору, зокрема, прислів’їв та приказок, нами було виявлено як спільне, так і відмінне в особливостях семантичних, контекстуальних та інших
способів репрезентування узагальненості / неузагальненості та означеності / неозначеності в українській та англійській мовах.
Тема дослідження безпосередньо базується на основних положеннях категорії означеності / неозначеності, яка знаходить своє відображення в різних мовах, але типологія,
тобто, сукупність класифікацій цих способів, по-різному реалізується в зіставлюваних
мовах. Категорія означеності / неозначеності відрізняється в українській і англійській
мовах за своєю внутрішньою структурою та функціональною семантикою способів вираження. Наприклад, в неартиклєвих мовах, до яких належить українська мова, – це порядок слів, означене / неозначене ім’я , вказівні / неозначені займенники, контекст; в
артиклєвих мовах, до яких належить і англійська мова, специфічним є вживання означеного або неозначеного артикля. У межах висловлювання означеність / неозначеність
нерідко є тісно пов’язаною з актуальним членуванням речення – з дейктичністю, модальністю, контекстуальним наповненням мовних одиниць (далі – МО), з наративністю,
анафоричністю та іншими типами референції [1:349].
Означеність / неозначеність може розповсюджуватись і на вислослювання в цілому.
Засоби їх актуалізації – референційні МО, порядок слів, мікроконтекст, мовленнєва ситуація [2:29]. Одним з типових способів репрезентування понять узагальненості / неузагальненості та означеності / неозначеності є опозиція означеність / неозначеність діючої
особи, суб’єкта дії – агенса, який належить до глибинної структури речення і знаходить
своє відображення в поверхневій структурі в ролі підмета, у вигляді власного імені (Peter,
Петро), іменника (people, люди), іменних фраз (The man in a grey hat. Людина в сірому
капелюсі.), особових займенників ( I, you, he, she, we, they, я, ти, ви, він, вона, ми, вони),
займенником one, який стоїть осторонь унаслідок його семантики.
Суб’єкт як один з головних репрезентацій зазначеної семантики реалізується, насамперед, як категорія логіки, граматики, семантики, прагматики [3:30; 4:323-331]. Граматичний суб’єкт, який належить до синтаксичної (поверхневої) структури речення і виступає в ролі підмета, розглядається в зіставленні поверхневої структури речень двох
порівнюваних мов.
Проте, як свідчить наше дослідження, при однаковій поверхневій структурі порівнюваних МО, речення можуть виражати різні ступені узагальненості / неузагальненості, означеності / неозначеності діючої особи – суб’єкта і речення (пропозиції) в цілому. Тому вважається за доцільне додатково розглянути детермінативи, тобто, актуалізатори (this, that,
these, those, цей, той, ці, ті), дейктичні опозиції часу (now – then, зараз – тоді та ін.), місця
(here, there, тут, там), структурну побудову речення, його мовне наповнення, роль контексту у визначенні ступеня означеності / неозначеності, узагальненості / неузагальненості
суб’єкта – діючої особи при типологічному дослідженні англійської і української мов.
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Семантичний суб’єкт, який належить до змісту речення / пропозиції, його глибинної
структури (агенс, експерієнцер, бенефіціант, патієнт та ін.) [5:16] слід розглядати при розмежуванні понять узагальненості / неузагальненості, означеності / неозначеності пропозиції в суб’єктно-предикатній конструкції з урахуванням семантики предикатів обох порівнюваних мов. Тож, наявність або відсутність детермінативів впливає на ступінь , означеності /
неозначеності, узагальненості / неузагальненості суб’єкта і пропозиції в цілому.
Для визначення семантики суб’єкта і пропозиції речення, частково утвореної семантикою суб’єкта, використовується теорія референції, зокрема референція синтаксичних конструкцій до реальності; семантична референція, яка вивчає слова і речення; прагматична позамовна референція, яка вивчає взаємодію співрозмовників, їх наміри і допомагає розкрити
імпліцитну інформацію, що допоможе диференціювати означені і неозначені МО, особові і
неособові МО, узагальнені і неузагальнені МО, семантичні суб’єкти і пропозиції.
Дослідження, проведені на основі індуктивного та дедуктивного методів у вивченні семантичної референції виявляють референтні вирази, до яких належать власні імена, означені дескрипції, іменні фрази, особові займенники, вказівні дескрипції, а також
дейктичні одиниці місця і часу. Вони є основою для визначення означеності семантичного суб’єкта і пропозиції в цілому [6:1-10].
Неозначеність / узагальненість семантичного суб’єкта і пропозиції в цілому за певних
умов репрезентується вищезазначеними референційними МО, але в їх нереференційному
/ атрибутивному вживанні, а саме – особовими займенниками ( I, you, he, she, we, they,
я, ти, ви, він, вона, ми, вони), займенником one, а також прономінальними, частково десемантизованими іменниками в загальному аспекті їх семантики без ситуативного референта (a man, people,людина, люди). Вони в суб’єктно-предикатній структурі на рівні
речення / висловлювання, за допомогою контексту, дейктичних чинників набувають семантику означеності, або за відсутності цих чинників – семантику неозначеності, узагальненості. Але семантичної референції може виявитись недостатньо для виявлення
ступеня нереферентності семантичного суб’єкта і пропозиції. Дослідження їх значення
проводиться шляхом від конкретного до загального з урахуванням прагматичної референції, яка вивчає взаємодію співрозмовників, їх наміри, і допомагає розкрити імпліцитну інформацію, здійснити повну / часткову референцію суб’єкта до денотата в реальному
світі за допомогою максим кількості, якості, способу, релевантності.
Слід також проаналізувати мовний матеріал: слова, словосполучення, конструкції
з неозначено-особовим та узагальнено-особовим суб’єктом дії в українській та англійській мовах задля визначення його специфічних і спільних рис;
– розглянути категорію означеності / неозначеності в контексті означеності / неозначеності / узагальненості суб’єкта діючої особи в суб’єктно-предикатній структурі, експліцитні способи його репрезентування;
– виявити фактори, що впливають на ступінь вияву означеності / неозначеності та
узагальненості / неузагальненості суб’єкта і конструкції в цілому;
– розкрити семантику зазначених структур, використовуючи теорію семантичних
ролей суб’єкта, семантичну та прагматичну референцію для розрізнення конструкцій
ідентичних на поверхневому рівні, але різних за своєю семантикою;
– визначити фактори, що впливають на набуття суб’єктом та конструкцією семантики означеності / неозначеності / узагальненості;
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– довести, що семантику суб’єкта слід розглядати в суб’єктно-предикатній структурі,
де семантика предиката впливає на семантику суб’єкта і навпаки. Цей взаємовплив обумовлює ступінь означеності / неозначеності суб’єкта.
Необхідний комплексний підхід до розв’язання зазначених понять, а саме, у намаганні
визначити межі семантики означеності / неозначеності, узагальненості / неузагальненості
та мовних засобів їх репрезентації; комплексний підхід до визначення суб’єкта як предмета аналізу опозицій логіки, граматики, семантики, прагматики; в розкритті його глибинної
семантики, його семантики в суб’єктно-предикатній структурі на рівні речення, контексту;
взаємодії семантики суб’єкта і предиката у визначенні ступеня означенності / неозначеності
речення / вислослювання.; застосуванні концепцій семантичної і прагматичної референції.
Актуальність питання зумовлена його спрямованістю на інтеграцію зіставнотипологічного, семантико-синтаксичного і прагматичного підходів до аналізу способів
репрезентування узагальненості / неузагальненості, означеності / неозначеності в українській та англійській мовах, що дозволяє з’ясувати спільні закономірності і розбіжності
в зовнішній і внутрішній формах МО порівнюваних мов. Дослідження спрямоване на
зіставно-типологічне вивчення неблизькоспоріднених мов, яке в такому аспекті проводиться вперше і пов’язане з розширенням лінгвокраїнознавчих контактів України, зростанням інтересу до вивчення мовної картини світу і способів експлікації означеності
/ неозначеності, узагальненості / неузагальненості в різних мовах. Актуальність дослідження визначається і зростанням інтересу до вивчення спільного і відмінного в сткуктурі МО, зокрема, речення та лексичного наповнення цих структур двох типологічно
досліджуваних мов; факторів, які впливають на ступінь означеності / неозначеності, узагальненості / неузагальненості суб’єктів і речень в цілому, способів їх перекладу.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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ВЗАМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА МЕДІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ
АНГЛІЙСЬКОГО СПОРТИВНОГО ТЕЛЕРЕПОРТАЖУ
У статті розглянуто взаємодію вербальних та медійних компонентів англійського
спортивного телерепортажу на прикладі спортивних телерепортажів матчів між командами Дербі Каунті та Квінз Парк Рейнджерз (футбол) та Барберіанз та Ол Блекс
(регбі). Розроблено класифікацію принципів формування впливу тексту англійського
спортивного телерепортажу на глядача.
Ключові слова: спортивний телерепортаж, вербальні компоненти, медійні компоненти, принципи формування впливу на глядача.
В статье рассматривается взаимодействие вербальных и медийных компонентов
английского спортивного телерепортаж на примере спортивных телерепортажей
матчей между командами Дерби Каунти и Квинз Парк Рейнджерз (футбол) и Барберианз и Ол Блэкс (регби). Разработана классификация принципов формирования влияния
текста английского спортивного телерепортажа на зрителя.
Ключевые слова: спортивный телерепортаж, вербальные компоненты, медийные
компоненты, принципы формирования влияния на зрителя.
The article considers an interaction of verbal and media components in sport TV reportage.
Examples are taken from the football and rugby matches BBC TV reports (“Derby County” vs.
“Queens Park Rangers”; “Barbarians” vs. “All Blacks”). The article contains a classification
of the principles of the formation of the influence on the audience.
Key words: sport TV reportage, verbal components, media components, principles of the
formation of the influence on the audience.
В умовах масової комунікації традиційне сприйняття тексту набуває зазвичай нового
виміру, оскільки до його лінійного тлумачення як об’єднаної спільним смислом послідовності вербальних знаків, додається об’ємність і багатошаровість. Ця його нова якість
зумовлюється за рахунок суміщення вербальної частини тексту з медійними елементами
того чи іншого засобу масової інформації.
Цілком зрозумілим уявляється і значна актуальність досліджень проблем сполучуваності, взаємодії та взаємовпливу вербальних та медійних компонентів тексту, створеного
для розповсюдження через різні засоби масової інформації. Науковий інтерес до зазначених питань зростає внаслідок того, що кожен засіб масової інформації характеризується
особливим набором медійних ознак, які суттєво впливають на лінгвоформатні властивості тексту [1: 56]. Проте, на даний час не повною мірою з’ясованими залишається ряд
питань щодо систематизації принципів та механізмів формування впливу англійського
спортивного телерепортажу на глядача.
© Тіщенко О.В., 2010
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Тому метою цієї статті є аналіз та систематизація принципів і механізмів взаємодії
вербальних та медійних компонентів англійського спортивного телерепортажу.
Проведений нами огляд основних напрямків досліджень тексту у сучасній лінгвістиці свідчить, що він і досі залишається предметом досліджень багатьох галузей лінгвістики: фонетики, лексикології, граматики, стилістики. При цьому лінгвістичні дослідження тексту розгалужуються на два основних напрямки: у межах першого текст
вважають одиницею спілкування, вербально опосередкованим фрагментом комунікації
(Т.С.Ляшенко, О.П.Брандес, О.А.Селіванова, В.А.Сизоненко та інш.), другий має за
мету дати визначення тексту, виявляючи закономірності його внутрішньої організації
(З.Я.Тураєва, В.В. Різун та інш.).
З позицій комунікативного напрямку досліджень, текст прийнято розглядати як цілісну знакову форму організації мовлення, що одночасно є посередником, засобом, процесом і ціллю комунікації [2: 25-26], певним чином впорядковану множину речень та
послідовність образів, об’єднаних спільністю комунікативного завдання [3: 11], а також
комплексну мовленнєву дію, за допомогою якої відправник тексту намагається встановити певний комунікативний зв’язок з реципієнтом [4: 12].
Разом з тим, текст як певна глобальна система має ідейно-тематичний зміст, що є глибинною структурою, та лінгвістичну форму, яка виконує роль поверхневої структури [5:
56-57]. Саме тому структурованість, як сутнісна ознака тексту, дозволяє використовувати
його у загальній інформаційній системі соціуму в якості дієвого засобу впливу на цільову
аудиторію [6: 45].
Відомо, що з початком активних досліджень питань, пов’язаних з функціонуванням
мови у сфері масової комунікації, наприкінці другої половини ХХ століття з’являються
наукові публікації, у яких ці тексти розглядаються з точки зору соціолінгвістики, функціональної стилістики, теорії дискурсу, контент-аналізу, когнітивної лінгвістики, риторичної критики. Внаслідок цього виникла нова галузь лінгвістики – медіа лінгвістики, яка
об’єднала широкий спектр досліджень мови засобів масової інформації. Проте її головною теоретичною складовою, на думку Т.Г.Добросклонської, слід вважати особливу концепцію медіа тексту, суть якої полягає в тому, що ключове для традиційної лінгвістики
визначення тексту у сфері мас медіа значно розширює свої рамки.
Розглядуваний безпосередньо в обсязі започаткованого нами дослідження текст, створюється для транслювання в ефірі за допомогою телебачення таким чином, що він послідовно розгортається на вербальному рівні, на рівні відеоряду та звукового супроводу і
утворює єдине ціле. Отже його сприйняття забезпечується не лише мовними одиницями,
але і необхідним комунікативним фоном, сукупністю умов і особливостей створення,
розповсюдження і сприйняття медіа тексту [1: 43-48].
При цьому вербальні компоненти тексту спортивного телерепортажу представлені
його словесним наповненням, впорядкованим граматично та стилістично відповідно до
вимог інформаційно-публіцистичного жанру. Щодо особливостей викладу спортивної
інформації, Г.Я.Солганик окреслює дві її вагомі риси: перша – поліфонічність викладу,
що досягається шляхом аналізу, синтезу, опису, оповіді, роздуму, оцінки, а друга – динамізм викладу матеріалу [7: 146].
На добір мовних засобів, манеру викладу та стиль мовлення у спортивному телерепортажі значною мірою впливають певні характерні риси, серед яких варто виокремити
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дух змагання, конкуренція; творчість; пошук резервів, нових методів досягнення високих спортивних результатів; динамізм боротьби, подолання труднощів (фізичних, моральних, психологічних); масовість, популярність, привабливість; естетичність (краса,
емоційність) [7: 143].
На лексичному рівні для експресивного і емоційного опису події використовують
синоніми, антоніми, багатозначні слова, омоніми, фразеологізми, жарти та каламбури [8:
178], залучаються різноманітні метафори – музичні, наукові, технічні, юридичні.
Органічними компонентами лексичного наповнення репортажу є спортивна термінологія (the center of midfield, referee, the football league), розрахунки, передбачення результату змагань, спортивна символіка або опис погодних умов, за яких відбуваються
змагання [9: 111]:
…It was the most beautiful crisp winter’s day until lunchtime. It’s cloudy all over since then
but providing it does not rain it should be a game of continuous glorious heritage…[14].
Цілком природнім стає також вживання військової лексики, адже спортивне суперництво
легко асоціюється з полем бою [10: 205]: come into the defense, victory, defeat, defender.
Використання тропів є поширеним методом підсилення дієвості репортажів на спортивну тематику, який допомагає у створенні живого мовлення [8: 158], оскільки вони
забезпечують точність та емоційність впливу на глядача та слухача. Крім того, найважливішим джерелом виразності мови спортивної журналістики постає розмовне мовлення,
наближене до масової комунікації своєю загальнодоступністю і здатне привернути увагу
аудиторії динамізмом і гостротою [7: 155-156]: be dropped to the bench.
Важливим з точки зору лексикофразеології є вживання слів та словосполучень на
позначення екстралінгвістичних чинників, які відображають культурно зумовлені особливості певного мовленнєвого соціуму. Як будь-який інформаційно-аналітичний текст
– англійський спортивний телерепортаж містить як правило значну кількість лексичних
одиниць на позначення реалій життя суспільства, для розуміння яких потрібні відповідні фонові знання. У проаналізованих текстах репортажів футбольного матчу та матчу з
регбі прикладом цього типу слів і словосполучень витупають Poppy Appeal та Haka.
Зміст наведеного прикладу може бути декодовано лише за наявності у слухача відповідного знання, згідно якого матч з футболу між командами “Дербі Каунті” (“Derby County”) та
“Квінз Парк Рейнджерс” (“Queens Park Rangers”) відбувся 24 жовтня 2009 року, в останній
тиждень жовтня, коли у Великобританії розпочинається щорічна благодійна кампанія Poppy
Appeal (від англійського слова “poppy” – мак), у межах якої у 2009 році збиралися кошти на
допомогу британським військовослужбовцям у Афганістані. Традиційно щороку впродовж
трьох тижнів у кінці жовтня на початку листопаду жителі країни носять на одязі червоні паперові маки як пам'ять про солдат, що загинули у війнах, та приносять вінки з червоних паперових маків до пам’ятників та меморіалів по всій країні [11]. Тому, перед початком матчу,
підчас привітання команд суперників, глядачі спостерігають церемонію вшанування вінком
з червоних маків, який на кілька хвилин виноситься у центр поля ветераном збройних сил
Великобританії та супроводжується відповідним текстом коментатора:
…That’s the two teams shake hands and in the center of the pitch we will now have the
laying of a wreath by a Naval officer of the Royal British Legion. Derby County’s beginning the
commemoration and fund-raising support for this year’s Poppy Appeal. And now the salute to
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all four poles of the ground. The Poppy Appeal is very prominent here today both on the T-shirts
given away to all of the spectators and all the shirts of the home team as well... [12]
У наведеному нижче прикладі репортаж про матч з регбі між командами “Барберіанз” (“Barbarians”) та “Ол Блекс” (“All Blacks”) привертає увагу глядачів не тільки
яскравим коментарем самої гри, але і цікавим виступом команди Нової Зеландії перед
початком. За давньою традицією перед кожним матчем команда виконує танець хака,
запозичений у представників племені Маорі, що проживало на території Нової Зеландії.
У часи виникнення цей танець виконували чоловіки перед важливими битвами, сьогодні
він символізує повагу до гостей, демонструє велич господарів і є невід’ємною частиною
офіційних церемоній шанування поважних гостей [13].
…Good afternoon and welcome to Twickenham. Jo Rokoco of New Zealand in the
Barbarian’s shirt will now line up to face the haka. Should be interesting for him…[14].
Як бачимо розглядувані вище культурно-специфічні лексичні одиниці вживаються у текстах інформаційно-аналітичного типу для позначення реалій та виконують
експресивно-описову функцію [1: 148].
Одним із ефективних прийомів пропаганди спорту слугує поєднання спортивного
репортажу з інтерв’ю, спрямоване на підсилення уваги глядача за рахунок зближення
репортажу з іншими жанрами. Крім того введення елементів аналізу спортивної події,
що відбувається, так званих відступів, значною мірою підсилює суб’єктивацію тексту, а,
отже, є прийомом підсилення виразності [9: 112-119].
Проаналізовані таким чином та інші відомі з лінгвістики прийоми, що є за своєю
суттю вербальними компонентами англійського спортивного телерепортажу, формують
його вплив на глядача у тісному взаємозв’язку з відповідними медійними компонентами.
На думку Т.Г.Добросклонської, вони можуть сполучатися один з одним на основі різних
принципів: доповнення, підсилення, ілюстрації, виділення, протиставлення, уточнення
тощо [1: 52]. За таких умов звукові та німі кадри можуть співпадати, не співпадати, переплітатись у різних необхідних сполученнях, оскільки структура телевізійного телерепортажу створюється поєднанням різних семіотичних систем – зображальної та словесної –
і є прикладом існування двох мов – мови зорових образів та мови словесних образів, які
формують два контексти – екранний та лінгвістичний. У конкретних випадках залежно
від типу телевізійної передачі, смислове навантаження переміщується на той чи інший
елемент, змінюючи при цьому співвідношення між екранним контекстом та лінгвістичним [17: 189-190]. Найчастіше зображення слугує фоном, на якому звучать слова. Так,
при ідентичності змістової інформації, що міститься у мовленнєвому ряді та зображенні,
більше смислове навантаження припадає на слово, а відеоряд відіграє допоміжну роль.
Якщо відеоряд забезпечує вичерпну інформацію, засоби мовного коду містять значно
менше пояснень, описів, найменувань тощо. Мовленнєвий ряд у цьому випадку може передавати додаткову інформацію, інколи навіть протилежну тій, яку створює зображення.
Глядач може порівнювати сказане телекоментатором і те, що насправді відбувається на
полі і, відповідно, оцінювати слова коментатора, моделюючи образ цього учасника комунікації [18: 177-178; 17: 198]. Використання технічних можливостей для повторного перегляду фрагментів змагань («рапіди») сприяє уточненню смислу трансльованої події.
Застосування особливостей впливу на глядача смислової єдності, контрастів, доповнення, уточнення дозволяє створювати новий зміст у загальному телевізійному контек206

сті: в одних випадках його створення відбувається з опорою на мовленнєвий контекст і
доповнюється зображальним, в інших навпаки [17: 200-201].
Аналіз, проведений нами на основі викладеного вище лінгвістичного знання показав,
що основним інструментарієм реалізації впливу англійського спортивного телерепортажу на глядача є механізм та прийоми його формування, які застосовуються у двох варіантах: у першому відео ряд слугує засобом супроводу змісту звукоряду, в іншому звукоряд
є йому підпорядкованим. При цьому було також встановлено, що (див. рис.1) незалежно
від того чи є відео ряд або звукоряд провідним у трансляції, процес формування механізму впливу англійського спортивного телерепортажу на глядача підпорядковується, як
правило, трьом провідним принципам (виділення, уточнення, інтеграція), які реалізуються за допомогою відповідних прийомів.

Рис. 1 Класифікація принципів формування впливу тексту англійського спортивного
телерепортажу на глядача.
Що стосується медійних компонентів, то до них відносять графічне оформлення (тип і
розмір шрифту, використання кольору, розміщення матеріалу на сторінці), ілюстративний
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матеріал, звуковий ряд, аудіо ряд (музика, шумові ефекти, фонетичні та тембральні властивості мовлення), відеоряд. Кожен із ЗМІ характеризується особливим набором медійних
ознак. [6: 56]. Зазначимо також, що сучасне телебачення значно збагатило свій потенціал
завдяки інтенсивному розвитку технічних засобів: кольорове зображення, використання
стоп-кадру, уповільненого повтору, анімаційних прийомів моделювання епізодів спортивного змагання дозволяють перетворити трансляцію події на справжнє видовище.
На телеекран можна сьогодні виводити на екран не тільки візуальне зображення перебігу самої події, але і графічну та цифрову інформацію. Телеоб’єктив має здатність
показати емоційний стан спортсмена за допомогою крупного плану, а розміщення камер
на спеціальних платформах та вежах дає можливість вести зйомки із будь-яких найвіддаленіших куточків стадіону чи спортивного майданчику [15: 68].
Прийом трансляції миттєвого повтору гри став одним з визначальних нововведень,
яке дозволило переглядати один і той самий момент гри на різній швидкості з різних
точок. Крім того, з середині 80-х років прийом миттєвого повтору став частиною експерименту, що мав на меті довести можливість впливу на рішення суддів. Сучасні технічні
засоби дозволяють монтувати трансляцію, вирізаючи нецікаві моменти змагань, а самі
змагання транслювати в ефірі пізніше, додавши коментар журналіста. Такі прийоми найчастіше використовуються для висвітлення перебігу Олімпійських ігор.
Розвиток кабельних і супутникових технологій дозволив збільшити ефірні години
спортивних програм. Деякі спортивні ігри знайшли своє місце на комерційних каналах.
У бейсболі, наприклад, є багато перерв – змін періодів у грі – це забезпечує можливість
показу рекламних роликів. У американському футболі та баскетболі перерв значно менше, але часто трапляються випадки тайм-аутів та лунають свистки за порушення правил,
що також дає змогу переривати трансляцію для показу рекламних роликів. Таке рішення стає вдалим з комерційної точки зору, але трапляються випадки, коли через показ
реклами глядачі пропускають цікаві моменти гри. Нова технологія «вікон» допомагає
уникнути таких ситуацій, оскільки дозволяє бачити на екрані телевізора кілька «вікон»,
одночасно спостерігати гру і дивитись рекламу чи іншу супровідну інформацію, що в
цей час передається в ефір [16].
Таким чином конструктивний принцип телевізійного мовлення визначається потрійною взаємодією зображення, звуку та мовлення. Оскільки поєднання слова і зображення
є взаємодією засобів різних семіотичних систем – візуальної та звукової, аудіо елементи
та візуальні елементи повинні утворювати єдине ціле [17: 185].
Обґрунтована нами класифікація принципів формування впливу тексту англійського
спортивного телерепортажу на глядача дає чітке розуміння сутності механізмів їхньої
реалізації та прийомів, що при цьому використовуються. Методологічне значення класифікації полягає у тому, що вона здатна слугувати теоретичним підґрунтям для здійснення
систематизації всіх відомих на даний час елементів чи компонентів звукоряду (мовні:
інтонаційний, лексичний, граматичний, стилістичний; звукові: музика, природні звуки)
та відеоряду (кольорове зображення, використання стоп-кадру, уповільненого повтору,
анімаційних прийомів моделювання епізодів тощо) у їхньому чіткому співвіднесенні з
відповідними принципами та прийомами.
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КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
РЕЛИГИОЗНЫХ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ
В статье исследуются виртуальные сообщества религиозных интернет-ресурсов
как потенциальный объект манипулятивно-лингвистического воздействия, автором
анализируются когнитивно-прагматические принципы организации языковой картины
мира такого типа сообществ.
Ключевые слова: языковая картина мира, виртуальное религиозное сообщество,
суггестивно-лингвистическое воздействие.
У статті досліджуються віртуальні співтовариства релігійних інтернет-ресурсів
як потенційний об'єкт маніпулятивно-лінгвістичного впливу, автором аналізуються
когнітивно-прагматичні принципи організації мовної картини світу співтовариств такого типу.
Ключові слова: мовна картина світу, віртуальна релігійна спільнота, сугестивнолінгвістичний вплив.
Virtual network societies of religious Internet-resources as the potential object of linguistic
and manipulative influence are described in the article. The author analyses the cognitive and
pragmatic principles of organizing linguistic view of the world of such kind of network societies.
Key words: linguistic view of the world, virtual religious society, suggestive and linguistic
influence.
Языковая картина мира современного глобального общества может быть описана
при помощи таких понятий, как информационно-коммуникационный обмен, информационное пространство, виртуальное общение, виртуальное пространство, виртуальная
личность, виртуальный мир, электронный носитель информации, интернет-ресурс,
что свидетельствует о новом этапе его развития – информационно-коммуникативном.
Исследования языковой картины мира приобретают особую актуальность, поскольку
параметры, ее формирующие, не только постоянно обновляются, но и приобретают
транскультурное значение.
© Шашков И.А., 2010
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Цель нашей статьи – исследовать когнитивно-прагматические принципы организации языковой картины мира сообществ религиозных интернет-ресурсов.
Задачи статьи: 1) описать параметры формирования языковой картины мира виртуального сообщества религиозных сайтов; 2) исследовать суггестивно-лингвистические
техники, применяемые манипуляторами для модификации языковой картины мира
религиозных интернет-сообществ.
Исследованию феномена языковая картина мира посвящены работы Н. Арутюновой, Ю.Апресяна, Ф. Бацевича, А. Беловой, А.Вежбицкой И. Голубовской, Ю. Караулова,
О. Кубряковой, В. Масловой и др. Считается, что термин «картина мира» впервые был
употреблен физиком В. Герцем в значении «совокупности внутренних образов внешних
объектов, служащих для выведения логических суждений относительно поведения этих
объектов» [7: 441]. Ю.Н. Караулов рассматривал языковую модель мира как «способ
существования лексики в сознании носителя». Когнитивный аспект языковой картины
мира отмечен в работах В.А. Масловой. «Языковая картина мира – коллективный продукт миропонимания отдельных языковых личностей <…> языковая картина мира предшествует концептуальной и формирует ее, потому что человек способен понимать мир и
самого себя благодаря языку» [6:161]. Е.А.Селиванова рассматривает языковую картину
мира сквозь призму этносознания. «Языковая картина мира – представление предметов,
явлений, фактов ситуаций действительности, ценностных ориентиров, жизненных стратегий и сценариев поведения в языковых знаках, категориях, в этносознании» [7:441].
По мнению И.А. Голубовской, в исследовании языковой картины мира следует принимать во внимание «такие разнородные языковые явления, как внутренняя форма
слова, культурные концепты (на лексическом уровне); общие семантические категории оценочности, модальности, агентивности и т.д.» [2:6]. Полагаем, что при изучении
принципов организации языковой картины мира виртуальных сообществ особую актуальность приобретает идея Ф. Бацевича о наличии коммуникативного кода в языковом
сознании определенного сообщества. «Языковая картина мира – отображенные в категориях, единицах и формах языка как коммуникативного кода представления определенного языкового коллектива о строении, элементах, процессах и т.д., происходящих
в объективной действительности. Целостное изображение языком всего того, что существует в объективной действительности»[1:327].
Все приведенные замечания значимы при исследовании суггестивных лингвистических манипуляций, способных модифицировать базовые составляющие языковой картины
мира как отдельной личности, так и целого сообщества. Суггестивные лингвистические
технологии предоставляют манипуляторам широкие возможности регуляции поведения
адресата, побуждая или запрещая действие с целью изменить намерения адресата совершить определенное действие и т. п.
Мы полагаем, что среди иллокутивных установок создателей религиозных интернетресурсов манипулятивное воздействие на сетевое сообщество, модификация базовых
параметров его языковой картины мира занимают ведущее место. Поскольку «языковая
картина мира Сети позволяет описывать образ мира говорящего человека, его сознание,
референтные группы и возникающие социумы» [5:50], мы предлагаем следующую методику исследования языковой картины мира религиозных интернет-сообществ:
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1. Иллокутивные установки виртуальных языковых личностей, определяющие их
интерес к религиозным ресурсам и речевое поведение. Коммуникативная компетенция
манипуляторов, исследование ими иллокутивных установок посетителей религиозных
ресурсов, определяют избираемые тактики и стратегии воздействия на языковое сознание и языковую картину мира религиозных интернет-сообществ. Наше исследование
религиозных ресурсов позволило выделить следующие иллокутивные установки членов
религиозных сообществ: а) переживание состояния человека-неудачника, который переживает необходимость получить еще один шанс реализовать себя в жизни и «Бог дает
нам уникальную возможность» (Центр Христиан Веры евангельской «Ковчег спасения».
–http://hve.narod.ru); б) состояние одиночества и социальной невостребованности. «Ради
нас, человеков, и ради нашего спасения» (Центр Христиан Веры евангельской «Ковчег
спасения». – http://hve.narod.ru/Verouchenie.htm); в) чувство вины. «Возрожденный и
спасенный по благодати христианин, посредством Слова Божьего, научается ответственности и отвечает за свою жизнь и поступки перед Богом» (Центр Христиан
Веры евангельской «Ковчег спасения». – http://hve.narod.ru/Verouchenie.htm); г) ощущение собственной греховности. «Таким образом, все люди, будучи грешниками по своим
поступкам и по божественному определению нуждаются в спасении (1Кор.15:45-47;
1Кор.15:22)»; «Избранные Богом грешники Духом Святым через Слово Божие, которое
живо и действенно (Евр.4:12), возрождаются к новой жизни веры, любви и послушания
Богу (Иоан.3:5; Иоан.1:13), познают свои грехи и свою виновность, раскаиваются в них
и обращаются ко Христу» (Центр Христиан Веры евангельской «Ковчег спасения». –
http://hve.narod.ru/Verouchenie.htm); д) чувство разочарования в жизни и нравственнных
ценностях. «Он дает человеку силу для хождения по духу, ведет его по пути возрастания в полноту образа Христова и облекает силой свыше ((1Пет.1:11; Рим.8:9)» (Центр
Христиан Веры евангельской «Ковчег спасения». – http://hve.narod.ru/Verouchenie.htm).
2. Социальный статус посетителей религиозных интернет-ресурсов, который определяет их «языковой круг», что предполагает актуализацию следующих параметров:
интересы, цели, мотивация языковых личностей; языковое пространство, в котором
пребывает человек, его опыт и потребности, круг общения и особенность мировосприятия. «Языковая личность представляет собой срединное звено между языковым сознанием – коллективным и индивидуальным активным отражением опыта, зафиксированного
в языковой семантике, с одной стороны, и речевым поведением – осознанной и неосознанной системой коммуникативных поступков, раскрывающих характер и образ жизни человека, с другой стороны» [3:70], лингвокультурологические доминанты, которые
определены средой общения. Комфортное пребывание в религиозной дискурсивной
среде предполагает соблюдение посетителями коммуникативных норм, заданных этой
средой. «Освящение означает моральные (Рим. 6:11,14) и реальные (Рим. 6:13-14; Рим.
6:18) изменения личности и поведения христианина. Разрыв с грехом приводит к переориентации внутренних мотивов и желаний христианина, так что в его жизни больше не остается преобладающей любви к греху (Рим.6:17-18)» (Центр Христиан Веры
евангельской «Ковчег спасения». – http://hve.narod.ru/Verouchenie.htm). В религиозном
сетевом сообществе можно наблюдать тенденцию к «сглаживанию» действительного социального неравенства, упразднению возрастных, гендерных и социальных признаков.
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«Люди в церкви должны служить друг другу, ну а церковь должна служить обществу.
Ведь именно этому учит нас Священное Писание» (Библейский Центр «Новая Жизнь».
– http://www.newlife.kz/?unit).
Статусные характеристики посетителя религиозных ресурсов формируются в оппозиции концептов зло – добро, грех – искупление. Сглаживание статусных характеристик и
определение новых параметров идентификации – манипулятивная техника, нацеленная
на понижение значимости человека. «Характерной особенностью религиозного дискурса в Христианстве является максимальное понижение собственного индивидуального
статуса человека, который себя должен именовать «раб божий» и «грешник». Особенно
важным является обращение к Богу. Это обращение очень детально кодифицируется в
различных вероучениях» [3:222]. В формате религиозного сетевого сообщества прослеживается реализация статуса, который «выражается в «погашении» индивидуальных
характеристик человека, занимающего определенную позицию, и в актуализации отношений неравноправия между участниками» [4:14]. Его основу формируют речевые стратегии «быть как все», «получить искупление». «Благодарю Тебя, что ты принял меня
и дал мне право быть чадом Божьим через веру в Тебя. Благодарю тебя за то, что все
обещания Бога стали реально принадлежать мне» (Библейский Центр «Новая Жизнь».
– http://www. newlife.kz/?unit).
3. Коммуникативно-грамматческие средства, выражающие отношения между посетителями сетевого сообщества. «Вербальное выражение неравенства в языке реализуется на интонационном уровне (просящая или приказывающая, вежливая или категоричная интонация), на грамматическом уровне (сфера грамматической стилистики – виды
модальности, вводные конструкции, разновидности императива, определенные виды
инверсии), на словообразовательном уровне (некоторые уменьшительные суффиксы),
на лексическом уровне (специальные слова и выражения, обозначающие статусное неравенство, например, уважительные обращения, и слова, имеющие те или иные коннотации социального статуса) [4:5]. Коммуникативно-грамматические средства формируют языковую картину мира религиозного ресурса на всех языковых уровнях. На уровне
лексики – слова и ассоциативные ряды, определяющие сферу концепта вера: спасение,
искупление, возрождение души, радость, всякая благость, праведность и истина, святость, искупительная жертва (в виде молитвы, служения, пожертвований); на уровне
морфологии – а) собственные имена существительные, характеризующие уникальность
религиозного субъекта: Спаситель, Творец, Господь, истина Божия на Земле, Бог Всевышний, Вседержитель, Дух Святой, Священное Писание, Его слово, Его благодать,
Своих детей, Святые Дары и т.д.; б) имена прилагательные превосходной степени, эмоционально перенасыщающие дискурс: «сверхъестественный образ, всемогущий, преестественно восхищенный, преславный, всесильная благодать, пречудный, предивный,
великодаровитый, всещедрый и т.д.» (Персональный Сайт Корнеевой Веры, посвященный святому пророку Илии. – http://www.clublady.narod.ru/molitv.html). На синтаксическом уровне наблюдаются конструкции, обладающие суггестивным потенциалом: а)
перформативы (я верю, я знаю, я обещаю, я призываю, я прошу, я молю и т.д.); б) повелительное наклонение (Воззови к Спасителю! Обратись! Приди в Храм Божий! Познай
Слово Божье! Искупись через молитву! Приди к Богу!); в) модальные слова (поистине
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чудо, христианин должен, Вам следует, нельзя, мог бы/ не мог бы, необходимо и др.);
г) обстоятельственные конструкции (зачастую такие обстоятельства уже предлагаются
самим говорящим), определяющие условия передачи информации от адресанта к адресату (Бог готов помочь тебе при всех обстоятельствах…); д) придаточные предложения
времени и условия («Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и
сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься (Римлянам 10:9-10,
13)»; «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с
ним, и он со Мною (Откровение 3:20)» (Библейский Центр «Новая Жизнь». –http://www.
newlife.kz/?unit).
4. Концепты, значимые для формирования единого когнитивного пространства религиозного сетевого сообщества (Абсолют, Бог, чудодейственная сила, спасение, избавление от греха с помощью обращения, служения и пожертвований Богу, убедительная
установка на веру во спасение и на вечную жизнь): «Если по Промыслу Божьему человека постигла болезнь, то для верующего это всегда является поводом для усиленной
молитвы, исправления своего жития и обращения к Богу за помощью и исцелением , ибо
всё – жизнь и здоровье в Его власти. Он – первый целитель. Он – Врач страждущих.
Его Имя – святое лекарство…» (Дивеевские чудеса исцеления. – http://divodi.orthodoxy.
ru/index3.htm).
5. Характеристика языковой картины мира сетевого сообщества сквозь призму
ассоциативных рядов, формирующих концептуальные системы языковой личности и речевого сообщества. Ассоциативные ряды религиозных интернет-ресурсов представлены
следующими единицами: вера в Бога – спасение – жизнь – удача – вечная счастливая
жизнь и т.д.; неверие – неудача – грех – зло – страдания и т.д. «Итак, наблюдайте, как
вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то,
что он думает иметь»; «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет во век. Веришь ли сему?» (сайт
Церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов «Миссия Благая Весть». – http://www.
mbv.spb.ru). Ассоциативные ряды выстраиваются по антонимическому принципу. На уровне подтекста посетителям сайта задается суггестивная установка – «круг своих» поможет
тебе избавиться от проблем. «Одиночество, сомнения, страх, депрессия, пустота, отчаяние, горе не дают человеку понять смысл происходящего и найти выход. Вы чувствуете
себя загнанным в угол, брошенным и выбившимся из сил? Доверьтесь Господу и «найдёте
покой душам вашим». Звоните нам на линию доверия, мы оказываем психологическую помощь; примиряем людей с Богом; объединяем людей различных конфессий в общем труде;
привлекаем к служению людей, бывших в зависимостях; предоставляем информацию о
социальных службах, церквях и служениях нашего города; подготавливаем консультантов и душепопечителей» (сайт Церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов «Миссия Благая Весть». – http://www.mbv.spb.ru/ministries.html).
6. Суггестивные коммуникативно-лингвистические стратегии (обобщения, деперсонализация, повествование, опосредованное ретранслятором, представление историй о чудодейственных свойствах богослужения, молитв, призывы к пожертвованиям,
рассказы о мучениках, формирование образа героя) нацелены на изменения языковой
картины мира посетителей религиозных интернет-ресурсов. «Поэтому, пожалуйста,
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будьте так великодушны и сделайте пожертвование на воплощение описанной выше
цели и пролейте, таким образом, на меня свою милость» (Проект Самадхи. – http://harikatha.org/samadhi); «Продолжая расти в Божьей любви, мы хотим, чтобы все люди на
Земле, начиная с наших семей, друзей, коллег по работе, соседей и т.д. пережили Божью
любовь и были счастливы с Богом уже здесь на Земле и, тем более, с Ним в вечности»;
«Господь осуществил план искупления человечества через рождение на земле Иисуса
Христа – Сына Божьего, в котором открылся Небесный Бог. Господь Иисус Христос
взял на себя все наши грехи, беззакония, проклятия, вину, немощи и болезни, т.е. приобрел нам полное спасение, осуществив искупление через смерть на кресте и оправдание через воскресение из мертвых (Рим. 4:25)»; «Каждый человек, кто верит в жертву
Иисуса Христа, принесенную за него, исповедует это своими устами и кается в своих
грехах, получает их прощение и жизнь вечную. …всякий, кто призовет Имя Господне –
спасется (Рим. 10:9-13)» (сайт Церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов «Миссия Благая Весть». – http://www.mbv.spb.ru/about_church.html). Например, суггестивный
вид тактики обобщение, реализующийся через употребление слов и словосочетаний: все
наши грехи…; всякий, кто призовет Бога; дал нам способность; свет ваш пред людьми; ваши добрые дела и т.д. «Мы верим в излияние Божьего Духа на всякую плоть и в
действие Даров Духа Святого в жизни людей, принявших спасение верой в жертву Иисуса Христа» (сайт Церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов «Миссия Благая
Весть». – http://www.mbv.spb.ru/about_church.html).
7. Технологии распространения информации, тактики и стратегии общения внутри
религиозной коммуникативной среды по принципу агент → клиент (В.И. Карасик) с
учетом религиозно-проповеднического стиля подачи информации. Мы рассматриваем
религиозные ресурсы как целенаправленно формируемые дискурсы по принципу от одного → многим, от одного→ к одному. «Фактор Адресата одинаково важен для речевого
и текстового общения. Он побуждает Говорящего и Пишущего к выбору и определенных
языковых знаков, а также знаков и иных коммуникативных кодов, и определенного способа подачи информации, и определенного стиля поведения» [8:91]. По мнению В.И.
Карасика, религиозный дискурс формируется следующими составляющими: «1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе, ключевой концепт), 5) стратегии,
6) материал (тематика), 7) разновидности и жанры, 8) прецедентные (культурогенные)
тексты, 9) дискурсивные тексты» [3:221]. Полагаем, что данный список может быть
дополнен рядом суггестивно-манипулятивных тактик, используемых в религиозных
интернет-дискурсах. Следует отметить, что Бог, именно тот, «к которому обращены
молитвы, псалмы, исповеди в ряде конфессий» [3:221] тоже является участником религиозного дискурса, но суггестивные тактики в адрес клиентов применяются непосредственно пророком-ретранслятором, «материальным носителем высшего божественного
содержания», «всевышний в религиозном дискурсе распадается на две сущности: собственно Бог и тот, кому он открылся, т.е. пророк» [3:221].
Выводы. Языковая картина мира виртуального сообщества религиозных сайтов
– параметр, позволяющий, с одной стороны, оценить особенности мировосприятия,
иллокутивные установки, когнитивно-коммуникативные особенности формирования
категории «свой круг» посетителей этих ресурсов, с другой, – дающий возможность манипуляторам вносить когнитивный диссонанс в языковое сознание отдельной личности
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и сообществ, меняя концептуальную систему, присущую той или иной нации, формируя
необходимое речевое поведение. Нами были определены коммуникативные техники манипуляции, используемые создателями религиозных интернет-ресурсов: 1) коммуникативная компетенция манипуляторов, их умение оценить языковую личность потребителя информации, причины, приведшие человека в Сеть; 2) использование иллокутивных
установок виртуальных языковых личностей для формирования необходимого речевого
поведения; 3) модификация языковой картины мира посетителей религиозных ресурсов на основе суггестивно-лингвистических техник; 4) использование коммуникативного потенциала грамматики с целью формирования манипулятивного дискурса; 5)
эксплуатация концептуальной системы нации с манипулятивными целями, наполнение
традиционных концептов новыми ассоциативными связями. Полагаем, что лингвистическое исследование языковой картины мира виртуальных религиозных сообществ позволит противодействовать суггестивно-лингвистическим манипуляциям в Сети.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ
КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
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У статті визначено сутність поняття «проектна діяльність», «проект», ефективність застосування при виконанні курсової та дипломної роботи. На основі аналізу
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науково-педагогічних джерел розроблено концептуальний підхід до впровадження педагогічних технологій у практику навчально-виховного процесу технікумів.
Ключові слова: проект, діяльність, творчість, уміння, процес.
В статье определена сущность понятия «проектная деятельность», «проект», эффективность применения при выполнении курсовой и дипломной работы. На основании
анализа научно-педагогических трудов разработан концептуальный подход по внедрению
педагогических технологий в практику учебно-воспитательного процесса техникумов.
Ключевые слова: проект, деятельность, творчество, умения, процесс.
The conception “project activity” and “project” has been determined in the article. Based
on analysis of works on pedagogy, the conceptual approach to the introduction of pedagogical
technologies into practice of teaching and education process in colleges has been worked out.
Key words: design, activity, creation, ability, processes.
Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок з важливими науковими та
практичними завданнями. В умовах модернізації ринку праці особлива увага приділяється підвищенню якості підготовки молодших-спеціалістів будівельників, що відповідає
вимогам проектної технології навчання, яка сприяє підвищенню чинників та зростання
попиту на висококваліфіковані кадри. Перед науковцями України стоїть завдання розробки нових методик для покращення та удосконалення формування молодших-спеціалістів
будівельників як творчо – винахідливих, котрі поєднують глибокі фундаментальні теоретичні знання та практичну підготовку. Особливого значення набуває проблема якісної
підготовки випускників будівельних технікумів у зв’язку з їхньою майбутньою участю
у розвитку постіндустріального суспільства та впровадження ними нових технологій у
виробництві будівель та споруд.
Необхідність застосування методики проектної діяльності в будівельному технікумі
зумовлена на основі нової парадигми педагогіки з усвідомленням очевидних тенденції
й потреб суспільства у фахівцях до повноцінного розвитку особистості студента та формування особистісна значущих цілей. Дана методика спрямована на розвиток та вдосконалення у міцному засвоєнні матеріалу інженерно-технічного проектування, морального
розвитку студентів, їх самостійності, доброзичливості, а також комунікабельності та
компетентності, бажання виконувати нові творчо – експериментальні проекти.
Актуальність проблеми реалізацій методу проектної діяльності при виконанні курсової
та дипломної роботи визначається, насамперед, соціальним замовленням: до чого повинні
готувати у сучасних соціально-економічних умовах молодших спеціалістів будівельників,
які будуть в майбутньому конструкторами чи архітекторами, працюючи над проектом механізму чи будівлі та споруд? Що повинно змінитися у змісті, структурі та функціях підготовки студентів при одержанні знань та формуванні вмінь до професійної діяльності? У
цьому зв’язку необхідною є розробка нової концепції педагогічної освіти, яка розглядає
методику проектної діяльність як системний елемент педагогіки, що має свій зміст, структуру і функції. Такою діяльністю є проектування і його головне завдання – проект.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковане вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Реалізація методу проектної діяльності дозволяє використовувати інтеграційний підхід, який базується на застосуванні різних
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дисциплін на різних етапах навчання, в процесі роботи над проектом, що забезпечує
активізацію самостійної творчої діяльність студентів під час виконання проекту.
На сьогодні в теорії та практиці вищої педагогічної освіти накопичено значний досвід. Особлива увага приділяється пошукам шляхів удосконалення навчального процесу,
який охоплює проблеми формування професійної готовності студента будівельного технікуму до проектної діяльності, організаційним формам, методам та технологіям навчання присвячені такі роботи Колодійчук Л.С., Башинська Т.С., Коберник О.М., Балабанов
П.І., Кримський С.К., Кайнова В.П., Гур*є Л.О. та інші [1-7].
Недостатня теоретична розробленість проблеми і практична потреба її вирішення
обумовили пошук нових концептуальних підходів до формування проектної діяльності у
майбутніх молодших спеціалістів будівельників та спричинили подовжити дослідження
у цьому напрямку.
Мета та завдання статті. Мета дослідження полягає у розкритті значущості проектної діяльності, науковому обґрунтуванні, теоретичній розробці змісту, методів та форм
проектування, визначення сутності проектної діяльності при виконанні курсової та дипломної роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Методологічний підхід проектної діяльності навчання вимагає глибоких знань та високого професіоналізму педагогів спецдисциплін. Тому що від них залежить творче розкриття студентів, тобто відмова від консерватизму та впровадження
нового, нетрадиційного, де необхідно провідним фахівцям координувати процес роботи
над проектом. На основі даної концепції створюється середовище, в якому можливо запропонувати спосіб реалізації проблемного методу навчання, який є не емпіричним, а
теоретичним, що дозволяє досліджувати загальні властивості та ознаки об’єктів шляхом створення проектів оригіналів та його зміненої моделі. При постановці завдання
моделюється проблемна ситуація з урахуванням існуючих факторів, які не узгоджуються
з теоретичними знаннями придбаних раніше. В якості експериментального проекту, на
прикладі вже існуючого об'єкта, сформульована проблема, яку докладно аналізує студент,
і тим самим окреслює плановані результати навчання та вихідні дані, намічає проміжні
завдання, шукає шлях їх вирішення, діючи, порівнює отримані результати з необхідними
змінами у подальшої діяльність.
Курсова та дипломна робота є одним із найважливіших видів навчального процесу і
виконується студентами у відповідності з навчальними планами. Дані види робіт сприяють поглибленому засвоєнню лекційного курсу та придбання навичок у галузі вирішення
виробничих завдань та ситуацій.
Вона базується на вивченні законів, постанов уряду, нормативних та методичних
матеріалів, літературних джерел, а також на практичному матеріалі, експериментальних
та статистичних даних [8,с.67].
Проектне навчання заохочує та підсилює щире прагнення до пізнання нового з боку
студентів, тому що воно:
– особистісно- орієнтоване;
– використовує безліч дидактичних підходів: навчання в справі, незалежні заняття,
спільне навчання, мозковий штурм, рольову гру, евристичне та проблемне навчання,
дискусію, командне навчання;
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– має високу мотивацію, що означає зростання інтересу та включення в роботу в міру
її виконання;
– підтримує педагогічні завдання в когнітивній, афективній та психомоторній сферах
на всіх рівнях: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез;
– дозволяє вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі [9]. Звідси,
із матеріалів вікіпедії – вільної енциклопедії «проект» (лат. projectus, «кинутий вперед»,
«виступаючий», «торчащий». рос. проект, англ. project, design, нім. Projekt n) – сукупність
документів – розрахунків, креслень, макетів, моделей тощо, необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, приладів. Проект створюється внаслідок проектування у будьякій галузі (будівництво, електропостачання тощо); план дій, задум. Тимчасовий захід,
створений з метою виробництва унікального продукту, унікальної послуги або досягнення конкретного результату. Проект може бути розбитий як на підпроекти, так і на фази.
Сукупність фаз представляє собою життєвий цикл проекту, також є прое́ктно-кошто́рисна
документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates,
designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) – комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне та конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах та
обладнанні, коштах. Зміст і обсяг документації (проектні завдання та робочі креслення,
зведення витрат, кошторисно-фінансові розрахунки тощо.) для об'єктів будівництва визначаються затвердженими інструкціями з розробки проектів та кошторисів.
Проектна методика встановлює причино – послідовні зв’язки, де необхідно уміння
прогнозувати результати та можливі наслідки різних варіантів рішень, залучати з цією
метою отримані раніше знання для створенням творчого продукту. Все це групується
на особистісно- діяльнісному підході, що означає переорієнтацією всього навчального
процесу на постановку та вирішення пізнавально-комунікативних і дослідницьких задач студентами.
У зв'язку з цим необхідно враховувати наступні цілі курсової та дипломної роботи:
– систематизація та поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної
спеціальності, їх застосування при вирішенні конкретних практичних завдань;
– придбання навичок і вмінь самостійної роботи;
– оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу.
У курсовій та дипломній роботах студент повинен показати:
– міцні теоретичні знання з обраної теми та проблемне викладення теоретичного
матеріалу;
– ����������������������������������������������������������������������������
вміння вивчати й узагальнювати літературні джерела, вирішувати практичні завдання, робити висновки та пропозиції;
– �������������������������������������������������������������������������������
навички проведення аналізу та розрахунків, експериментування і володіння сучасною обчислювальною технікою;
– вміння
������������������������������������������������������������������������������
грамотно застосовувати методи оцінки економічної та соціальної ефективності пропонованих заходів [8,с.57].
Зміст виконання проектної діяльності має враховувати тематику курсових та дипломних робіт, де відображаються існуючі проблеми в реальній діяльності підприємств та
складатися з таких етапів, які взаємозв’язані між собою та найефективніше розкривають
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послідовність розроблення та виконання проекту: організаційно–підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний.
Під час роботи студентів над проектом викладач виконує такі функції:
– допомагає студентам у пошуку джерел, необхідних їм для роботи над проектом;
– сам є джерелом інформації;
– координує весь процес;
– підтримує і заохочує студентів;
– координує застосування практичних матеріалів діяльності підприємств;
– контролює конструкторський етап проектно-технологічної діяльності.
У проекті має бути відображено:
– актуальність теми;
– теоретичне та методичні положення;
– результати проведеного аналізу, що вивчається,;
– конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або вдосконалення відповідних
процесів з обгрунтуванням можливості їх реалізації за даними порівняльного аналізу в
умовах конкретного підприємства з підтвержденям техніко-економічними розрахунками.
Перевагами застосування методу проектної діяльності є:
– розвиток ініціативи при створенні певного творчого продукту;
– забезпечує суб’єктне пробудження;
– розвиток особистості;
– розвиток індивідуальності студента;
– придбанню професійних знань.
Це дає змогу запровадити наступну схему роботи над проектом:
Перший етап: Скоординоване виконання взаємозалежних дій та створення диференційованих груп студентів, визначення проблем досліджень, а також активізація інтересу
кожного студенту у виконанні проекту. Цей етап є однією із форм організації дослідницької діяльності для вирішення спільно сформульованої задачі.
Студент має великий комунікативний потенціал, який необхідно допомогти розпізнати, зрозуміти тобто прийняти інший погляд на розв’язання проблеми проектних досліджень, що дозволили спостерігати самостійність мислення, який стимулює розвиток
спілкування між студентами на професійному рівні.
Другий етап передбачав створення умов для самостійного наукового пошуку студентів, активізував їх творчу проектну діяльність. Складання розгорнутого плану проекту, обговорення шляхів збору інформації, виконання розробок з проблеми, де вони
самостійно виконують та складають кошторисні витрати на виробництво та реалізацію
продукції; розрахунок вартості основних матеріалів, розрахунок паливо-енергетичних
витрат, фонду оплати праці основних робітників, відрахувань на соціальні заходи; кошторису загальновиробничих витрат; формування прибутку; капіталовкладення у розвиток виробництва; зниження собівартості об'єкта; висновок, де також студенти мають
можливість висловити своє ставленні до виконання проекту, приймають на себе відповідальність за хід та результати проекту, а викладач виступає у ролі консультанта. Таким
чином, розвивається дослідницька активність та вдосконалюються навички самостійної
роботи. Особлива увага приділяється такому напрямку роботи як попереднє підведення
підсумків результатів проекту, він є показником як іде опрацювання завдань.
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Третій етап. Проводиться захист проектів, його обговорення та ознайомлення з результатами дослідження, як досягнення мети проекту .
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, реалізація методу проектної діяльності при виконанні курсової та дипломної роботи
може бути успішно вирішена на теоретичному, практичному і творчому рівнях завдяки вдосконаленню інтелектуальних вмінь студентів, наполегливості у досягненні
результатів дослідження.
Представлена вище схема дослідження з використанням економічних розрахунків
– це тільки мала частина розв’язуваного комплексного методу проектної діяльності у
цілісній системі використовуваних продуктивних методів навчання. У майбутньому потребують детального розгляду такі методи рішення проектної діяльності, які пов’язані з
комбінаторною складовою мислення.
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СЕМАНТИЧНА КОМПРЕСІЯ В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей застосування компресії в
рекламних текстах. Здійснюється аналіз застосування даного засобу мовної економії на
прикладі перекладів англомовних рекламних текстів.
Ключові слова: компресія, мовна економія, рекламний текст.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей использования компрессии в рекламных текстах. Проводится анализ использования данного средства языковой экономии на примере переводов англоязычных рекламных текстов.
Ключевые слова: компрессия, языковая экономия, рекламный текст.
The article deals with some characteristic features of the compression usage in advertisements. The implementation of this means of language economy is analyzed on the examples of
translation of English-speaking advertisements.
Key words: compression, language economy, advertisement.
Стаття присвячена питанню семантичної компресії рекламного тексту. Актуальність
дослідження зумовлена низкою причин: зростаючим інтересом до текстів сфери ділового
спілкування, які недостатньо висвітлені у лінгвістиці; відсутністю у лінгвістиці єдиної
думки про мовну компресію інформації, як способу реалізації принципу мовної економії;
недостатнім вивченням питання системності компресії інформації рекламного тексту, в
тому числі семантичної компресії.
Об'єктом наукової статті є рекламний текст як особливий текст ділового спілкування.
Предметом дослідження є компресія на семантичному рівні і її актуалізація у
текстах.
Рекламний текст є вербальне текстове вираження ідеї, в якій вирішуються
маркетингові завдання. Рекламний текст представляє багатознакову систему, що має три
складові: синтактику, яка характеризує відношення одного знаку до інших; семантику,
що відзначає відношення знака до значення та прагматику на позначення відношення
знаку до змісту [1: 65].
Питання про лінгвостилістичні особливості рекламного тексту тісно пов'язане зі специфікою впливу друкованої реклами і її сприйняття споживачем. Рекламний текст розглядається як своєрідний акт комунікації: є учасники, спосіб контакту, мова, рекламна
інформація і реакція на рекламне повідомлення.
Основне завдання рекламодавця в цьому процесі – викликати певні зміни у поведінці
потенційного партнера по комунікації. Тому серед основних функцій рекламного тексту
виділяють:
© Пироженко О.С., 2010
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– впливову, що визначається як сукупність емотивної (викликає певну емоційну реакцію, мотивує), естетичної (вплив рекламної об'яви в результаті вдалої форми звертання) та функції переконання;
– інформативну, яка полягає у повідомленні необхідних даних про об'єкт реклами.
Основними завданнями рекламного тексту є: привернути увагу до рекламного засобу, викликати зацікавленість предметом реклами, продемонструвати перевагу того чи іншого товару, розкрити його специфічні властивості, популяризувати назву, марку фірми,
зберегти вплив рекламного тексту і сприяти активним діям читачів реклами.
Рекламний текст є прикладом максимально ефективного використання мовних засобів. Прагматичний аспект рекламного тексту безпосередньо виявляється у своєрідній
організації, яка передбачає вибір граматичних і лексичних одиниць, стилістичних прийомів, особливий синтаксис тощо. Текст реклами належить до тих видів текстів, які повинні впливати на аудиторію, і тому в їх побудові мусять проявлятися мовні закономірності, які співвідносяться з найбільш глибинними шарами свідомості людини.
Рекламотворчий процес як найважливіша складова рекламної діяльності передбачає,
одночасно з інтуїцією, усвідомлений вибір автором таких мовних засобів, які б сприяли
найбільш ефективному вирішенню поставлених перед ним задач. Вибір подібних засобів
та організація тексту зумовлені низкою чинників, серед яких – смислова структура твору,
видова та жанрова установка, інтенція автора, комунікативні обставини.
Створення текстів рекламної комунікації ускладнюється особливими умовами: мультимедійністю та, відповідно, семіотичною ускладненістю, швидкоплинністю, незбереженням отримувачем. Одним з найважливіших питань в організації рекламного тексту
виявляється його обсяг, що зумовлено, з однієї сторони, стрімким ростом інформаційних потоків, з іншої – загальномовною тенденцією до економії мовних та мовленнєвих
зусиль. Дана проблема є актуальною для рекламного тексту, що обмежений у часі та
просторі, функціонує в умовах жорсткої конкуренції за увагу адресата і має специфічні
жанрово-стилістичні особливості.
Обсяг рекламного тексту і ступінь його організаційної складності залежать від
комунікативного завдання, типологічної приналежності, парадигматичних характеристик його компонентів та регулюється правилами текстотворення. Умовами рекламного
текстотворення є текстова компетенція і норма текстотворення, тобто володіння тими
мовними засобами, які необхідні для вираження взаємозв'язків між елементами змісту
поряд з засобами жанрово-стилістичного втілення тексту.
Скорочення обсягу тексту здійснюється методами мовної компресії. Компресія
зумовлена законом мовної економії, вимогами жанру, особливостями інформаційного
носія, підвищенням інформативності мовних одиниць. Вона виявляється на всіх рівнях
системи мови і підпорядкована законам теорії інформації у тому плані, що компресуються зайві елементи.
Компресія розглядається як спосіб реалізації принципу економії мовних засобів, як
спрощення в процесі обробки чи створення тексту, особливо його поверхневої структури,
за рахунок підвищення інформативності мовних одиниць та елімінування тих компонентів,
які можуть бути відтворені з невербальної частини тексту, без зміни його інформаційної
сторони порівняно з вихідним текстом або нейтральною стилістичною нормою [5: 24].
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Оптимальна кількість інформації, що опускається, залежить від текстової норми. В
різних текстах вона буде різною, однак, ця норма має й спільний показник: мовленнєва
одиниця не повинна втрачати свого змісту [3: 241]. Інакше компресія тексту призводить до комунікативної невдачі, прикладом якої може стати слоган виробника побутової
техніки Bork “Більш ніж”, де вербалізується лише грамматична конструкція, яка не має
лексичного значення, через що стає неможливою інтерпретація рекламного тексту [2:
14]. Текст до і після компресії повинен нести ту саму інформацію про об’єкт опису.
На семантичному рівні ми розглядаємо мовну компресію у межах двох явищ:
імпліцитність і приховані смисли, які зумовлюються структурною перебудовою рекламного тексту.
Ключову роль грають імпліцитні прагматичні установки рекламного тексту: обмежений простір рекламної об'яви і висока її ефективність. Саме в цьому має значення
підвищення ролі імпліцитних показників зв'язку, що призводить до стислості синтаксичних одиниць, до смислової ємкості.
Зменшуючи число мовних компонентів (морфем, слів, речень), компресія виявляє
суттєвий вплив на сигніфікативну сторону тексту, перебудовуючи його граматичну й
семантичну структуру. В процесі перебудови компоненти, що компресуються, “передають” свої функції некомпресованим компонентам, функціональне навантаження яких
стає іншим порівняно з їх роллю в повній некомпресованій формі мовлення [2: 13]. І
тому, виражаючись в зменшенні формально-граматичних засобів зв’язку, компресія
підвищує експліцитну і імпліцитну інформативність мовних одиниць. Підвищення ролі
імпліцитних виразників зв’язку сприяє значеннєвій стислості мовних одиниць, смисловій
ємкості їхньої семантичної структури [4].
Імпліцитна інформація поділяється на два основні типи. Перший поєднує всі ті випадки, в сфері яких відповідні змістовні елементи висловлювання не отримують словесного вираження та “вичитуються” завдяки суб’єктивним установкам, що йдуть від мовця
(Twinings. Чай, яким він має бути), пресупозиціям, що супроводжують мовленнєвий акт,
досвіду людської свідомості (Всяке трапляється / Страхова компанія “Цюрих Русь”).
Експліцитні засоби висловлювання виявляються вихідним пунктом генерування змісту
за рахунок імпліцитних засобів. Імплікація також служить експресії, багатозначності, грі
слів. Розглянемо в якості прикладу слоган, створений для реклами автомобіля Mitsubishi
Colt: “Новий Colt. А куди на ньому вирушиш ти?” [5: 6].
Тут імплікуються одночасно два ствердження: 1) інші на ньому вже кудись вирушили; 2) вже відомо, що адресат повідомлення точно на ньому кудись вирушить. Даний вид
імпліцитної інформації представлений вихідним реченням або установкою питання. Цей
компонент семантики питання можна визначити як інформацію, що є наслідком будьякої припустимої відповіді на це питання, окрім заперечення.
Ще один приклад Toyota Land Cruiser: “Підкорюй світ разом з ним”. В стислій формі
тут представлені такі якості автомобіля, як першість на світових ринках, популярність,
престижність, а також його відмінні ходові якості. Імплікацією повідомлення є те, що позашляховик Toyota вже підкорює світ, адресат повідомлення може це робити разом з ним.
Але можливе й інше тлумачення: адресат сам підкорює світ, а рекламований автомобіль
може йому в цьому допомогти [5: 6].
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Другий тип імпліцитної номінації визначає різноманітні скорочення формальної
структури висловлювання. Той чи інший знак в конкретному випадку редукується, але
його позначуване продовжує зберігатися в зоні сприйняття: “Nutricia. Ми знаємо про
дитяче харчування більше” (ніж інші).
Під прихованим змістом мається на увазі будь-який зміст, що вербально невиражений в тексті рекламного повідомлення, проте сприймається адресатом та інтерпретується
ним на основі мовної компетенції, знаннях про світ і т. д. Показовою в цьому випадку є
реклама автомобіля Mitsubishi Outlander 2,4: “Якщо Дарвін мав рацію, інші автомобілі
просто вимруть” [5: 5]. Адресату відомо положення Дарвіна про те, що виживає
сильніший, а “слабші” вимирають. Якщо погодитись з цим положенням, можна зробити
висновок про те, що Mitsubishi Outlander “сильніший” з усіх, представлених на ринку.
Виділяють два різновиди прихованих смислів:
1. інтенціональні приховані смисли мовця;
2. неінтенціональні приховані смисли, що створюються адресатом і перетворюють
смисл мовця в нереалізований смисл.
Інтенціональні приховані смисли виникають як наслідок пропуску інформації в
тексті з метою привернути увагу адресата до прихованої частини повідомлення та примусити його зробити відповідні висновки. В якості прикладу наведемо рекламний слоган
каталога інтернет-ресурсів refer.ru: “REFER.RU Усе вже знайдено”.
Слоган “Усе вже знайдено” дозволяє адресату зробити висновок, що йому не доведеться самому витрачати час на пошук інформації, оскільки її вже відшукали та систематизували до нього.
Неінтенціональні приховані смисли вносяться адресатом в текст повідомлення незалежно від мовця. При цьому смисл мовця перетворюється в прихований смисл, не
вгаданий адресатом на основі інформації у висловлюванні. Смисли такого типу виникають через певні причини, серед яких: неоднозначність тексту, що відкриває можливість
альтернативної інтерпретації; зіткнення комунікативних стратегій автора та аудиторії;
“творча інтерпретація” тексту адресатом. Проілюструємо це прикладами.
Мережа ігрових автоматів “Супер Слотс”: “Супер Слотс – буде що згадати!” Чи
згадує адресат великий виграш чи програш, залишається незрозумілим. Відверто неоднозначна інтерпретація слогана зумовлена специфікою рекламованого об’єкту. Альтернативно інтерпретується й слоган мережі магазинів “Техношок”: “Техношок – не лише
низькі ціни”. Смисл, вкладений автором, вірогідно означає, не лише низькі ціни, але також й більший вибір та висока якість товару. Однак вкладений автором смисл може виявитись й діаметрально протилежним: не лише низькі ціни, але й низька якість [5: 3].
Таким чином, мовна компресія в рекламі зумовлена лінгвістичними та
екстралінгвістичними факторами створення та існування рекламного тексту. Реалізуючи
загальномовну тенденцію до економії мовних засобів, мовна компресія проявляється з
різною інтенсивністю на всіх рівнях мови, в тому числі на семантичному. Компресовані
семантичні явища у рекламному тексті, такі як імплікація, стислість смислів, редукція
довжини мовних одиниць, вибір мовних одиниць з достатнім інформаційним змістом,
але зі скороченою структурою, все це підвищує експресивність рекламного тексту, що
призводить до його ефективності.
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МЕТАДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ІТАЛІЇ
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей метадискурсу у парламентських дебатах Великобританії та Італії. Зіставний аналіз метадискурсивних характеристик у крос-культурному аспекті виявляє їх актуалізацію у світлі інституціалізованої комунікації.
Ключові слова: метадискурс, дискурс парламентських дебатів, комунікативна
стратегія
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей метадискурса в парламентских дебатах Великобритании и Италии. Сопоставительный анализ метадискурсивных характеристик в кросс-культурном аспекте проясняет их актуализацию в
институциализированной коммуникации.
Ключевые слова: метадискурс, дискурс парламентских дебатов, коммуникативная
стратегия
The article touches upon the features of metadiscourse in parliamentary debates in Great
Britain and Italy. Comparative analysis of metadiscoursive characteristics within cross-cultural framework highlights their actualization in the light of institutionalized communication.
Key words: metadiscourse, discourse of parliamentary debates, communicative strategy
Комунікація не зводиться до трансляції інформації, а є багаторівневою взаємодією світоглядів адресантів та адресатів повідомлення. Комунікативна подія (або дискурс) може
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бути досить різноманітною за своєю внутрішньою структурою та зовнішнім виявом.
Проте існують типові риси притаманні зазначеним інтра- та екстра маніфестаціям у
різномовних дискурсах та метадискурсах, що обумовлює необхідність та актуальність
кроскультурних студій. Багато розвідок здійснено вітчизняними та зарубіжними вченими
у сфері теорії комунікації. Арутюнова Н.Д., Бацевич Ф.С. Бейлі П., Бевіторі К., Бірюков
Н., Водак Р., Т. ван Дейк, Дезідері П., Джульяні Ф., Іліе К., Слембрук С., Честер Д. та інші
створили методологічне підґрунтя для вивчення метадискурсу (комунікативної гіперподії).
Пропоноване дослідження націлене на типологізацію метадискурсивних властивостей інституціалізованого мовлення парламентських дебатів у Великобританії та Італії. Метадискурс розглядається нами як сукупність риторично структурованих комунікативних стратегій, які використовуються мовцями задля виділення, інтенсифікації чи применшення ваги
частин дискурсу та їх значущості для різних адресатів. Ці стратегії передбачають прояв
когнітивної та інтерактивної діяльності мовців, яка має на меті регулювання, оцінювання,
пристосування та узгодження цілей і результатів дискурсотворення.
Метадискурс є терміном, що використовується для позначення загальних властивостей різних дискурсивних жанрів та, в широкому розумінні, закономірних змін дискурсивних характеристик в межах одного жанру або переходів між умовними рівнями
жанрів [1: 79]. Такі зміни і переходи стають можливими, коли багатоаспектне повідомлення комуніканта передається паралельно з розгортанням іншого дискурсотворення
в одній і тій самій комунікативній ситуації (доповідь журналіста теленовин заснована
на парламентській промові), або коли певний дискурс актуалізується за межами типової
для нього комунікативної ситуації (використання частини парламентської промови для
політичної реклами партії). Парламентський метадискурс згідно з наведеним визначенням проявляє себе з одного боку через збіг та взаємовиключення ідеологічних та індивідуальних переконань, а з іншого – через дискурсивну взаємодію між суб’єктивною та
інституціалізованою позицією учасників дискурсотворення.
Проаналізувавши значний корпус дебатів ми виділили основні метадискурсивні
стратегії, до яких вдаються британські та італійські парламентарі : 1) переконання за
допомогою використання мовних штампів або зловживання ними; 2) метадискурсивне
посилання на висловлювання учасників комунікації, безвідносно до її закономірного
розгортання; 3) «недоречні», інформативно вихолощені вставні метадискурсивні звороти, тощо. Зауважимо, що метадискурсивна стратегічність мовлення британських та
італійських парламентарів носить комплексний характер, що передбачає використання
принаймні двох, а нерідко й усіх вищезазначених стратегій у межах одного висловлювання/виступу, про що свідчать такі приклади: This coalition throws up difficult problems of
parliamentary etiquette, and I am the first to have to tackle them. Should I refer to my Liberal
Democrat colleague as «my hon. Friend,» but that is a term reserved for members of our
own parties? How about «my honourable partner»? The word «partner», however, nowadays
implies an even greater degree of intimacy than friendship, ... so I will stick to «my honourable
ally. // I hope that my Liberal Democrat allies will not take it amiss if I say of them what John
Major, not realising that his microphone was still on, said when he was asked why he kept
certain Ministers in his Cabinet– including, now I come to think of it, me: “I’d rather have the
bastards inside the tent, pi...”–relieving themselves–“outwards, rather than outside the tent,
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aiming in.” // As Gillian Duffy discovered, anyone who raises the issue is liable to be dismissed
as a bigot [4]. // ... ma vi è un ruolo da giocare anche per l’Europa e per l’Italia ed è bene farlo
– crediamo – nel modo più trasversale, più unitario, pubblico e trasparente possibile. // ... così,
ad esempio, l’ipotesi drammatica di un Iran che si doti di armi nucleari, malgrado gli sforzi
dell’AIEA, toglie il sonno la notte a molte diplomazie e non soltanto del Medio Oriente [5].
Метадискурсу властива множинність інтерпретацій тієї чи іншої події учасниками
комунікації, під час якої відбувається своєрідне зіткнення та модифікація зазначених інтерпретацій. Така варіативність є результатом комбінації окремих слів у мовленні, що
існують для мовця у трьох вимірах: як нейтральні слова мови, які нікому не належать; як
чужі слова інших комунікантів, та як «мої» слова, оскільки їх пронизує особиста експресія [2: 268]. Тобто, метадискурс проявляє себе шляхом семіозису у мовленні, обмеженому
комунікативною подією: коли значення модифікуються завдяки взаємодії суб’єктивного
та інституціалізованого.
Парламентарі виступають публічно для великої аудиторії згідно з визначеними правилами інституціалізованого регламенту, одночасно виконуючи декілька ролей, як члени
партії, високопосадовці, представники виборчого округу з одного боку, та члени сім’ї,
електорату, який представляють – з іншого. Соціальні та індивідуальні ролі виникають на
тлі інституціолізованої конкурентної боротьби за верховенство (внутрішній антагонізм)
та паритетність на особистісному рівні (суспільні відносини). Тому члени парламенту
виступають одразу у двох, а то й більше іпостасях, що позначається на дискурсотворенні,
яке набирає метарис. Останні виявляють себе через цільову орієнтацію на повідомлення
(побудова структури висловлювання), адресата (тлумачення змісту з боку слухача) та
адресанта (принциповість або гнучкість виражені через модальність). Наприклад: My
constituency of Hitchin and Harpenden is unique in many ways, not least because it was tailormade to my design. In my maiden speech in 1983, I said with more prescience than I realised
that... // Why is it that when Prime Ministers leave their microphones on they reveal that they
think anyone who raises contentious issues such as immigration or Europe is either a bigot or
a bastard? The lesson my right hon. Friend should learn is not that he should take care to turn
his microphone off, but that he should keep his receiver switch on to hear people’s legitimate
concerns, however unfashionable their views may be among the metropolitan intelligentsia
[4]. // Se guardiamo soltanto a dieci anni fa, al 2000-2001, è evidente che il contesto globale
in cui ci muoviamo su questo tema è radicalmente cambiato. // Il punto qui non è affrontare
un dibattito ideologico sulla presenza delle armi nucleari tattiche statunitensi sul territorio
europeo. Il punto è affrontare un dibattito sereno e utile, soprattutto in vista della migliore e
maggiore sicurezza dei cittadini europei e... // ci interessa moltissimo anche arrivare ad un voto
il più possibile unanime su una materia che ovviamente è considerata prioritaria e meritevole
di tutto il rispetto e di un approccio il più equilibrato, il più unanime, il più bipartisan possibile
[5]. Оскільки комунікативна подія виступає як нероздільна єдність суб’єкта, об’єкта та
отримувача повідомлення, простежуються відповідні функції парламентського дискурсу:
творча, рецептивна та віртуальна, які представляють метадискурсивні особливості.
Творча функція відображає активну позицію мовця в певному предметно-смисловому
середовищі. Дана функція виконується у письмовій, усній або невербальній формах
за посередництва об’єктивної знакової реальності. Рецептивна функція здійснюється
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рефлексуючою свідомістю через смислову реальність. Тут ми маємо справу з «чорним
ящиком» чужої свідомості. Як писав Бахтін, «людина, яка розуміє, є частиною
висловлювання, що нею усвідомлюється, бо передбачувана відповідь так само активно
впливає на моє висловлювання»[2: 276, 303]. Третя функція – віртуальна – представляє
собою гранично можливе зіткнення індивідуальних свідомостей. За словами Бахтіна,
«мовець – не Адам, а тому сам предмет його мовлення неминуче стає місцем зустрічі
з поглядами інших, оскільки цей предмет уже висвітлений, оцінений, обговорений та
критикований з різних боків» [2: 247].
Метадискурсивні твердження частіше використовуються навмисно для зосередження
уваги на професійному і/або публічному образі мовця, аніж для наголошення на власній
позиції та аргументації політичних дій, бо таким чином адресату навіюється впевненість
і довіра по відношенню до нього: My constituents understand that compromises have had
to be made, and I welcome the overall radical and reforming package and hope that they do.
I hope also that we can have more confidence in the outcome than a Russian politician had of
changes in his country, when he said. «Yesterday we stood on the edge of the abyss, but today
we have taken a great leap forward» [4].
Емотивна насиченість зіткнення точок зору під час виступів депутатів у італійському
парламенті є невід’ємною частиною дебатів та суттєвим показником метадискурсивності, що виразно показує наступний приклад: Tanto noi chiediamo al Governo, che si impegni
proprio sui punti che sono stati qui citati dalle due precedenti mozioni...[5].
З погляду дискурсотворення інституціалізований метадискурс вказує на деякі особливі його складові елементи і водночас є невід’ємною частиною ієрархічної організації
самого дискурсу. Метадискурсивний рівень парламентських дебатів сприяє виокремленню певних аспектів взаємовідношень мовець-опонент та мовець-аудиторія. Серед цих
аспектів можна виділити чергування ролей мовця, дискурсивну різноспрямованість, оказіональне визначення термінів і понять, піддавання сумніву фактів та статистики, максимізація чи мінімізація відповідальності або чеснот тощо. Наприклад: When Tony Blair
started paying tribute at Question Time to British soldiers killed in Afghanistan, he probably
expected it to be a rare ritual. Instead it has become a weekly litany of heroism and sacrifice,
made all the more moving by its repetition–so much so that I for one can barely stop myself
crying out, “Enough. No more. Bring them home.” I know that we cannot overnight abandon
commitments to allies and the Afghans themselves, but I urge my right hon. Friends to scale
back our aims realistically and... [4]. // Noi non pensiamo che il Parlamento sia un ingombro,
pensiamo che il Parlamento sia il punto più alto nel quale si esprime la volontà degli italiani.
Anche quando siamo all’opposizione noi ci vogliamo esprimere limpidamente, apertamente,
palesemente, uno per uno; tutti i deputati del nostro gruppo parlamentare vogliono concorrere
al processo legislativo e lo vogliono fare anche assumendosi la responsabilità del proprio voto.
Lo abbiamo fatto anche in questa occasione, anche...[5].
Отже, парламентські дебати, як жанр політичного дискурсу, належать до полісуб’єктних
комунікативних подій, коли мовці по черзі виступають як у ролі адресантів, так і у
ролі адресатів єдиного комплексного висловлювання. Дискурсивна практика, маючи
інтерсуб’єктивний характер, оперує лише значеннями, сполучною ланкою між знаками і
смислами, а останні породжуються тільки за певного збігу обставин.
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Співвідношення і взаємозв’язок різних дискурсивних рівнів парламентських дебатів
у Великобританії та Італії актуалізується за допомогою низки метадискурсивних тактик і
стратегій: (само)цитування, пом’якшення та категоричність у висловлюванні, виправлення,
уточнення, оціночні судження тощо. Як британські так і італійські парламентарі нерідко
чинять вплив на інших учасників комунікації вдаючись до численних мовних штампів,
що виконують метадискурсивну функцію. Однак, етноспецифічною рисою мовлення
британців є значна питома вага посилань на висловлювання інших парламентарів, що
свідчить про домінантність інституціалізованого над індивідуальним; тоді як італійці
схильні обстоювати власну позицію безвідносно до інших учасників комунікації, оперуючи
радше емоціями, а не фактами та цифрами, що в свою чергу позначається на високій
частотності застосування інформативно вихолощених метадискурсивних зворотів.
У подальших дослідженнях парламентського метадискурсу потрібно проаналізувати
роль тактик (наслідування, інтертекстуальності, іронії), до яких вдаються мовці при
застосуванні певних комунікативних стратегій та розробити критерії для їх адекватного
виокремлення.
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МАНІПУЛЯТИВНА ПРИРОДА РЕКЛАМНОГО СЛОГАНУ
(на матеріалі сучасної новогрецької мови)
Стаття присвячена розгляду експресивної забарвленості слогану як центрального
компоненту рекламної комунікації на прикладі сучасної новогрецької мови. Здійснюється аналіз лексичного наповнення та комунікативної спрямованості рекламного слогану
з метою маніпулятивного впливу на свідомість споживачів.
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Ключові слова: рекламний текст, маніпуляція, слоган, експресивність, сугестія,
мовна картина світу.
Статья посвящена рассмотрению экспрессивной окрашенности слогана как центрального компонента рекламной коммуникации на примере современного новогреческого языка. Проводится анализ лексического наполнения и коммуникативной направленности рекламного слогана с целью манипулятивного воздействия на сознание
потребителей.
Ключевые слова: рекламный текст, манипуляция, слоган, экспрессивность, суггестия, языковая картина мира.
The article deals with the expressive coloring of a slogan as a central component of the advertising communication on the example of contemporary Modern Greek language. The lexical
content and the communicative orientation of advertising slogan to the manipulative impact on
the minds of consumers are analyzed.
Keywords: advertising text, manipulation, slogan, expressivity, suggestion, language world.
Сучасна реклама як продукт науково-технічного прогресу суспільства виконує ряд
важливих функцій у сфері масової комунікації, у зв'язку з чим в останні десятиріччя
реклама є об'єктом уваги багатьох вчених. Предметом досліджень, проведених
фахівцями різних галузей – соціологами, економістами, юристами, психологами, а також лінгвістами – був механізм впливу реклами на суспільство. Звернення до реклами з
боку представників різних наук обумовлено і тим, що часом важко визначити, де в ній
закінчується, наприклад, “психологічний” і починається власне “лінгвістичний” аспект.
З цієї причини багато досліджень у сфері рекламної комунікації виконано на стику різних
дисциплін, що підкреслює багатоплановість і складність феномену реклами [1: 27].
Праці зарубіжних і вітчизняних фахівців охоплюють широкий спектр проблем
рекламної творчості: вивчення основних положень щодо складання та застосування
рекламних текстів та слоганів (М.Н. Кохтєв, Г. Картер, Х. Кафтанджиєв, Т.Г. Добросклонська, В.Л. Музикант, І.Я. Рожков, A. Glim, тощо), прагматичних, психологічних,
комунікативних і мовних особливостей, властивих рекламним текстам (М.Н. Кохтєв.,
С. Кутсулелу-Міху, G. Dyer та ін.). Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених
рекламній комунікації та практичним рекомендаціям зі створення ефективних рекламних текстів, лінгвістичних досліджень, орієнтованих на слоган як найважливіший структурний компонент рекламного звертання, явно недостатньо. Більше того, з позицій сьогодення можна констатувати, що спроб дослідження власне лінгвістичних характеристик
грекомовного слогану на території пострадянського простору не було.
Сучасна реклама вибудовує складні відносини товар-покупець, презентуючи не товар, а бренд, його символічний образ, але не безпосередньо, а з урахуванням потреби
адресата в ототожненні себе з деяким героєм або через посередництво ідентичних речей.
Різноманітні засоби маніпулювання оцінкою, що зумовлюють сугестивність реклами та
її вплив на підсвідомість адресата, відхід від інформативності й раціональності в бік
емоційності, переважання оптимізуючих стратегій та емоційної оцінки в комерційній
рекламі – усі ці явища визначаються домінантою позитивної аксіологічної стратегії й
орієнтацією на позитивну оцінку. Ціннісні концепти в цьому випадку легко вписуються
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в загальну позитивну картину світу, що суттєво відрізняється від реальної. Комерційна
реклама створює свою ідеалізовану модель світу – світу Гармонії, Безпеки, Щастя,
Любові. Ця модель має констативний характер, оскільки базується на емоційній оцінці,
позбавленій аргументованого підтвердження в ситуації, коли рекламний дискурс створює
свої символічні зв’язки між об’єктами й цінностями [1: 19].
З огляду на вищесказане, метою статті є описати слоган як центральний компонент
рекламної комунікації та його маніпулятивну природу на матеріалі новогрецької мови.
Роль слогану в процесі впливу на свідомість споживача є ключовою. Основні
категорії тексту, що виділяються традиційно – цілісність, зв'язність, відокремленість,
інформаційна самодостатність і визначені останнім часом адресність та емоційність,
– застосовуються і до рекламного слогану, але специфічно трансформуються в ньому
відповідно до конвенціональних правил оформлення повідомлення в рекламі. При вдалому використанні слоган покликаний сприяти створенню яскравого рекламного образа
й підвищує вплив реклами на потенційного споживача.
Говорячи про особливості слогану, важливо зазначити його вплив на масову
свідомість аудиторії й формування комунікативних здібностей одержувачів рекламної
інформації. З одного боку, слоган можна розглядати як особливе «дзеркало» культури,
що об'єктивно відбиває середовище комунікації суспільства. На наш погляд, у цьому
проявляється унікальність слогану як соціального явища. Даний висновок виправданий,
оскільки слоган прагне «розмовляти» на одній мові зі споживачем, бути максимально
зрозумілим та близьким тієї аудиторії, до якої звертається [2: 14-15].
З іншого боку, слоган покликаний виконати конкретне, прагматичне завдання, а саме
привернути увагу потенційного споживача, стимулювати покупку й принести прибуток
організації – рекламодавцеві. Отже, він повинен бути зрозумілим цільовій аудиторії й
впливати на її поведінку. Зазначимо, що сучасна реклама орієнтована не на логіку, а
більшою мірою на емоції адресата, на його чуттєве сприйняття світу. Яскравим прикладом цього можуть слугувати такі рекламні слогани новогрецькою мовою:
VICHY. Η υγεία της επιδερμίδας σας!
L’Oreal. Γιατί μου αξίζει.
Рекламні слогани спрямовані передусім на те, щоб позитивно вплинути на адресата
та спонукати його до здійснення конкретної практичної дії. У жодному тексті так, як у
рекламному, не виявляється антропоцентричність, яка є провідною категорією рекламного тексту, що визначає не тільки його специфічні риси, але і наповнює їх особливим
змістом [3: 178-180].
Відзначимо, що стислість є першою та необхідною умовою запам’ятовування слогану. Останнім часом модною тенденцією стали однослівні слогани та такі, що складаються з кількох зв'язаних між собою слів, наприклад:
Φτηνά. Κανελλόπουλος.
Nivea! Διαλέγεις, παίρνεις.
Експресивність�����������������������������������������������������������������
передбачає вживання слоганів у “непрямій” рекламі, що використовує прецедентні феномени, а саме коли вплив на споживача йде не від імені конкретної
фірми, а від імені якого-небудь персонажа літературного твору, відомого актора, героя
рекламного ролика.
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Heineken. Η μπίρα μου!
Вдалі рекламні слогани живуть роками, стають частиною сучасної цивілізації і проникають у мовне середовище одержувачів рекламної інформації [1: 9].
Створення вдалого слогану вимагає великої майстерності, інтуїції, творчого прозріння, знання психологічних засад впливу на свідомість людини. Взагалі можна сформулювати деякі принципи побудови вдалих слоганів. Ці принципи відносяться до
змістовної, інформаційної стороні слогану або мають відношення до риторики – до того,
як підноситься ця інформація. Слоган представляє рекламований об’єкт, характеризує
його, індивідуалізує його, а саме виділяє на тлі інших. Іншими словами, слоган виконує
функцію розгорнутого власного імені.
Honda. Είναι όλα προσόντα!
Серед основних функцій рекламного слогана дослідники називають інформативність. Зі змістовної точки зору, для престижної реклами найбільш відповідними є слогани, що допомагають створити і підтримувати реноме компанії, викликають схвалення
принципів її роботи, формують довірче ставлення до неї [3: 207].
Природа слогану визначає специфіку його застосування в рекламі. Цей процес нагадує своєрідний колообіг: прагнення максимально впливати, а, отже, наблизитися на
мовному рівні до споживача. В умовах суворої конкуренції слоган компанії є гарною
можливістю для залучення уваги потенційного покупця, стимулювання покупки товару
або послуги, маніпулювання думками, оскільки передає в образній формі основну ідею
рекламної кампанії, надає цілісність серії рекламних заходів. Слоган є важливою складовою фірмового стилю, компонентом рекламної політики [4: 145].
На думку дослідників рекламних текстів, слоган – це «ударний інструмент реклами».
Він повинен нести в собі головну ідею, говорити про предмет реклами щось важливе,
виражати не просто рекламну ідею одного з оголошень фірми, а ключову ідею цілої рекламної кампанії і взагалі всієї маркетингової політики фірми [2: 17]. Цей ряд змістовних
вимог формується виходячи із психологічних та маніпулятивних установок реклами.
Слоган, як і логотип, служить протягом деякого часу і стає своєрідним «розпізнавальним знаком» фірми. Також слоган може відбивати унікальність об'єкту реклами та
специфіку пропозиції рекламодавця, передавати таким чином ключове повідомлення рекламодавця і сприяти передачі його концепції.
Основна мета використання слоганів – залучення уваги до рекламованого об'єкту –
здійснюється за рахунок яскравості мовної форми рекламного гасла з використанням деяких маніпулятивних тактик та цілих технологій. Акцент при цьому робиться на довірчому
спілкування зі споживачами [5: 122].
При створенні сучасних рекламних слоганів нерідко використовуються різні засоби
художньої виразності, такі як алюзії, римування, ритмічна організація строфи, метафора, каламбур, уособлення, гіпербола, народна образна фразеологія, сленгова лексика та
інші. Розглянемо деякі вербальні прийоми маніпулятивного впливу рекламних слоганів
на свідомість споживачів.
Перифрази. Як ефективний прийом залучення уваги при розробці слоганів в рекламі традиційно використовується трансформація, перефразування рядків [6: 117].
Наприклад:
Fresh air. Αέρας φρεσκάδας.
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Віршована організація рекламного слогану. Серед сучасних слоганів чимало римованих. Ритмічна організація текстів слоганів допомагає їх більш легкому виголошенню та
запам'ятовуванню. Деякі з них навіть співаються.
Honda. Είναι όλα προσόντα.
Ζίπι – Ζάπι. Ντύνουν το παιδί με αγάπη.
Όταν σας ενοχλεί ο λαιμός, καραμέλες Halls.
Каламбур. Багато сучасних слоганів побудовані за принципом каламбуру. У таких слоганах
нерідко обіграється рекламоване власне ім'я:

Tide. Για Tideoκάθαρα ρούχα!
Για ηλιομαγειρέματα – μακαρόνια Ήλιος.
Πες Pepsi, πιές Pepsi.

Метафоа. Епітет. Засоби лексичної стилістики.

Lux. Το σαπούνι των αστέρων.
Χρυσό φίλμ της Kodak!
Knorr! Βελούδινος πουρές.
Риторичні повтори.

Νουνού. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά!
Beau Mec. Ξυρίζεσαι μαλακά, μαλακά, μαλακά!
Лексика розмовного характеру.

Στιμορόλ! Την κάνω τσίχλα πολύ!
Маркетингова цінність слогана безпосередньо залежить від того, якою мірою він впливає
на емоційний стан і раціональне сприйняття рекламованої продукції потенційним клієнтом.
Раціональний вплив є найбільш вразливим моментом рекламного повідомлення, тому що вимагає
докладної аргументації і не вкладається в тісні рамки девізу [5: 97-98].
Емоційний вплив – головна сила слогану. Одним з ключових засобів емоційного наповнення
девізів і повідомлень є рекламний символ як втілення ключових елементів торгівельної пропозиції.
Символ не тільки містить інформацію, пов’язану з об’єктом реклами, а також вказує на певний ряд
яскравих переживань та психологічних станів потенційного покупця.
Психологічний вплив реклами і рекламного слогану зокрема здійснюється шляхом інформування,
переконання, навіювання, спонукання, іншими словами шляхом маніпулювання.
Як правило, мовне маніпулювання передбачає такий вплив на споживача реклами, який той не
усвідомлює і сприймає як частину об'єктивної інформації про товар. Суть мовного маніпулювання
у рекламі полягає в тому, що рекламна інформація подається таким чином, щоб споживач на її
основі самостійно зробив певні висновки [4: 144]. Оскільки споживач доходить висновків сам, він
автоматично приймає таке знання за своє власне, а, отже, відноситься до інформації менш критично
і з великою довірою. Крім того, сучасна мова, у нашому випадку – новогрецька, насичена такою
кількістю засобів виразності, що дозволяє одне і те саме явище, предмет, одні і ті самі ситуації
описувати досить по-різному. А це призводить до можливості створювати маніпулятивні картини
дійсності, які, з одного боку, орієнтовані на підсвідомий психологічний вплив на споживача, а з
іншого – створюють образ такої дійсності, яка цілком підпорядкована авторській позиції і моделює
авторську точку зору на рекламований об'єкт.
Одним із найбільш поширених видів мовного маніпулювання в рекламній комунікації є порівняння, в нашому випадку порівняння в структурі слогану.
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Розширене порівняння. Таке порівняння утворюється за рахунок зіставлення рекламованого
об'єкта з товарами цієї ж товарної категорії:
Καμία σχέση με τις άλλες. Heineken.
Γάλατα υπάρχουν πολλά. Νουνού όμως ΕΝΑ!
Palmolive. Αφρός αφρότερος αφρός.
Звужене порівняння. Порівнюються товари однієї і тієї ж марки, або товари, які використовують
різні типи споживачів:
Για τον πραγματικό άντρα. Homme.
(порівняння з іншими чоловіками)
Невизначене порівняння. Товар порівнюється невідомо з чим (незрозуміло з чим). Невизна-

чений клас порівняння має на увазі випадки інформаційно « порожніх « порівнянь, порівнянь ні із чим:
Το Skip! Λευκότερα λευκά.
Για καλύτερα αποτελέματα! Nivea.

Таким чином зазначимо, що мовні маніпуляції в сфері рекламної комунікації спираються на окремі психічні процеси, пов’язані із прийняттям конкретного рішення щодо рекламованої продукції або сфери послуг.
Ефект емоційного впливу реклами на адресата залежить від ряду факторів, що знаходяться у тісній взаємодії. Одним із компонентів рекламної комунікації, який характеризується чітко вираженими маніпулятивними здібностями емоційного впливу є саме
рекламний слоган – девіз фірми [7: 134]. Мовне маніпулювання реклами, рекламного
слогану зокрема, розглядається як соціальна сила, як могутній засіб тиску і нав'язування
поглядів, привертання і утримання уваги, підтримки інтересу а, отже, як важливий фактор життєдіяльності людини [4: 143].
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Коломієць С.С., Слюжинська М.О.
(Київ, Україна)

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА В ПЕРЕКЛАДІ ЛЕКСИКОФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
Стаття присвячена розгляду особливостей жанрово-стильової домінанти в перекладі лексико-фразеологічних інновацій, пов’язаних з мережею Інтернет та постійному
оновленню лексичного складу Інтернет-дискурсу.
Ключові слова: жанрово-стильова домінанта (ЖСД), неологізм, інновації, Інтернет.
Статья посвящена рассмотрению особенностей жанрово-стилевой доминанты в
переводе лексико-фразеологических инноваций, связанных с сетью Интернет и постоянному обновлению лексики Интернет-дискурса.
Ключевые слова: жанрово-стилевая доминанта (ЖСД), неологизм, инновации, Интернет.
The article deals with features of a genre and stylistic dominant in translation of the lexicological and phraseological innovations connected with the Internet and updating the lexicon
of Internet discourse.
Key words: genre and stylistic dominant, neologism, innovations, the Internet.
В теорії і практиці перекладу важливим є поняття «жанрово-стильової домінанти»
(ЖСД) – це інваріант (ядро) жанру, який реалізується в стилі конкретних текстів, що
належать до даного жанру. Іншими словами, ЖСД – це «ядро», ті особливості, які є для
кожного жанру головними, жанрово утворюючими.
Таким чином, визначення ЖСД будь-якого тексту в оригіналі дозволить визначити
межі стабільного/нестабільного, обов’язкового/ факультативного при відтворенніі даного
тексту. Це дозволить довести, які зміни в тексті перекладу допустимі з точки зору жанрової
відповідності, а які призводять до руйнування вихідного жанру тексту оригіналу.
Саме поняття «домінанти» вже використовувалось у загальній теорії перекладу, але
трактувалось по-різному. Вперше цей термін ввів К.І. Чуковський. Він запропонував
виявити «домінанту відхилень» від тексту оригіналу. М.Ф. Рильський почав використовувати інше поняття: «творчої домінанти автора». Системне і фундаментальне вивчення
стилю в перекладі привело дослідників до поняття «стилістичної домінанти». Під нею
стали розуміти стилістичний інваріант будь-якого тексту відносно всіх можливих його
перекладів.
© Коломієць С.С., Слюжинська М.О., 2010
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Створення тексту перекладу потребує передачі тих жанрових особливостей оригіналу,
які є основними, особливо важливими для даного жанру. Ці жанрові особливості визначаються системою жанрово утворюючих ознак. До них відносяться:
1) жанрове охоплення матеріалу (життєвого та ідейного); 2) позиція автора; 3) словесна структура; 4) форма викладення.
У будь-якому жанрі діють закони структури, правила заборон і дозволів. Така
регламентація в одних жанрах більш жорстка, а інших більш гнучка.
Відтворення текстів оригіналів, що належать до більш регламентованих жанрів є
також більш регламентованим, тоді як відтворення текстів оригіналів, що належать до
більш «гнучких» жанрів, може бути більш варіативним, допускати більшу свободу перекладацького вибору.
Виділення стилістичних і жанрових критеріїв як основних при продукуванні вторинних текстів обумовлено їх організуючою функцією стосовно всіх текстових елементів.
Роль стилю є головною. Проте не менш важливою для вірного розуміння і відтворення
тексту оригіналу є його жанрова належність. Жанр як тип твору, що склався історично
організує всі жанрово утворюючі елементи в єдину систему. Кожен текст оригіналу
представляє собою сукупність як стилістичних, так і жанрово утворюючих ознак .
З однієї сторони, вторинний текст повинен бути адекватним тексту оригіналу, тобто
виконувати функцію, аналогічну функції тексту оригіналу. З іншої сторони, він повинен
вірно передавати його змістовно-стильову систему.
Жанр часто визначає домінуюче експресивно-емоційне забарвлення. Жанрово обумовленим є використання в тексті оригіналу реалій (місцевих і часових).
Визначення жанрово-стильової домінанти уможливлює градацію елементів тексту оригіналу по ступені їх функціональної значущості. Елементи, що входять в ЖСД,
відіграють домінуючу роль. Тому саме вони повинні бути в першу чергу збережені
при створенні вторинного тексту. Але другорядні елементи також розмежовуються
за ієрархічним принципом: в залежності від їх значення для жанру тексту оригіналу і
більшої чи меншої обов’язковості відтворення в продукованому тексті.
Отже, ми бачимо, що цілісний всебічний аналіз тексту оригіналу дозволяє виділити
його жанрову стилістичну домінанту (ЖСД). Чим жорсткіше регламентований текст оригіналу з жанрової точки зору, тим менше варіацій він допускає в тексті перекладу і тим
точніше доводиться дотримуватись ЖСД. Відхилення від неї може призвести до того, що
вторинний текст стане твором іншого жанру.
Для визначення ЖСД такого стилістично гетерогенного нового виду комунікації як
Інтернет слід детально проаналізувати його соціолінгвістичні характеристики.
Виникнення Інтернету у кінці 60-х років як ще одного комунікативного каналу передачі даних, а потім як засобу масової комунікації в XXI столітті привело до появи не
лише глобального інформаційного середовища, але і особливих віртуальних світів, мережевих спілок і блогів, мережевої культури і мережевої мови, обслуговуючих цей сегмент
соціальної реальності, що з'явився не так давно. І цей новий світ Інтернету став такий
масштабний, різноманітний, цікавий і непередбачуваний в своєму розвитку і впливі, що
цілий ряд учених, що представляють найрізноманітніші гуманітарні дисципліни, приступили до вивчення Мережі [5].
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За своєю значущістю і впливом на розвиток світової цивілізації і науково-технічного
прогресу Інтернет став символом нашої епохи – епохи інформаційного суспільства і
культури постмодерну.
Мова Інтернету, поєднуючи в собі ознаки усної і письмової форми мови, відрізняється від традиційної системи мови. Цей засіб комунікації може робити те, що інші засоби
робити не можуть, отже, його треба розглядати як новий вигляд комунікації. Д. Крістал
охарактеризував сутність цього виду комунікації оригінальною формулою: «усна форма
мови + письмова форма мови + ознаки, опосередковані комп'ютером». Це засіб спілкування більше, ніж просто гібрид письма і мови [1]. Електронні тексти не схожі на
інші тексти. Вони виявляють непостійність, синхронність (будучи доступні на багатьох
комп'ютерах відразу), вони володіють проникними межами (із-за можливості тексту бути
об'єднаним усередині інших текстів або містити посилання на інші тексти). Всі ці особливості накладають відбиток на мову, і разом з ознаками, властивими усній і письмовій
формі мови, роблять мову Інтернету справжнім третім засобом спілкування [8].
Порушення норм письмової мови відбувається на всіх рівнях мови. На лексичному
рівні:
1. Використання сленгових виразів, таких як: go offline – поговорити віч-на-віч, drill
down – обговорювати в деталях, be in hour glass mode – не звертати увагу на слова іншої
людини. Деколи використовуються нецензурні вирази [4].
2. Використання великої кількості абревіатур і акронімів. Це може служити засобом
економії часу і зусиль в процесі спілкування, виступати маркером приналежності до певної групи, приховувати вульгарний, непристойний елемент, який забувається в скороченій формі, втрачає ефект непристойності і стає лише показником розмовного неформального стилю спілкування, може служити засобом засекречування інформації. При цьому
абревіації піддаються не лише окремі слова і словосполучення, а інколи і цілі речення,
наприклад: AWHFY (Are we having fun yet?), GMTA (Great minds think alike), ICWUM (I
see what you mean), MLNW (Make love not war). Більш того, в електронному середовищі
використовуються не лише типові для сучасної англійської мови типи абревіатур, але і
«народжуються» і активно функціонують комп'ютерні види абревіатур такі, як цифрові
абревіатури (GR8, T2UL), «звукові» абревіатури (cu, r), клавіатурні абревіатури (sk%l).
3. Словотворчі процеси в мові Інтернету мають свої особливості. Не дивлячись на
те, що в Інтернеті створюються нові слова, відбувається це по типових для даної мови
моделях, відповідно до прийнятих в даній мові способів словотворення, такими, як афіксація (mailer, windowfull, froggy(program)), словоскладання (wiredhead, webcam, netman),
конверсія (flame – to flame, Gopher – to gopher), абревіація (cyberchondriac, bot, nym).
Частотними афіксами єз'являються такі специфічні префіксні новоутворення, як “e-”
(від e-mail): e-money, e-shop; at-/@-: atsign @-party; info-: infomercial, infomania, а також
традиційні суфікси, властиві буденній лексиці: -er: browser, server; -ing: eavesdropping,
mirroring; -ity: dubiosity, obviosity; -full: folderfull, screenfull; суфікси, властиві науковій
лексиці: -itude: hackitude, geekitude; -en: vixen, matrixen; -oid: nerdoid, modemoid; -able:
crackable, clickable; суфікси, властиві розмовній лексиці: -ie/y: newbie, geeky [6].
Особливістю словотворчих процесів єз'являється те, що афікси часто додаються до
слів, які в нормативній мовіязиці не приймають таких афіксів, що може бути охарактери238

зоване як своєрідна гра слів, яка додаєнаділяє іронічний відтінок, легкість сприйняття, забезпечує швидкістьпрудкість засвоєння, дозволяє приймати Інтернет без боязні
і недовір'я. Деякі слова знаходять небувалу життєздатність, обростаючи цілим словотворчим гніздомкублом, ср.: spam, spammer, spamming, antispam firm, вступають в
зв'язок зіз іншими словами, розвиваючи сочетаемостные властивості, ср.: delete the
spam, spam filters, be promoted in spam [2].
Аналіз похідних лексем, що мають в своєму складі суфікс –er, показав, що їх основи не однорідні, є декілька груп: у першу входять мотивовані слова, що зберігають значення кореня, зберігають концептуальне значення, алета спожиті в іншому контексті
– інтернет-контексті, наприклад, server – сервер; mailer – поштова програма; до другої
групи відносяться слова, які зберігають лише одну концептуальну сему, наприклад,
lamer – ненавчений або нетямущий користувач; третю групу складають похідні, основою яких є нормативні одиниці мови, алета вже переосмислені, які беруть участь в словотворчому процесі в метафоричному значенні, наприклад, browser – браузер; surfer
– інтернет-користувач; до останньої групи відносяться слова, в яких –er не єз'являється
суфіксом, наприклад, Finger – програма, що повідомляє інформацію про користувача,
зареєстрованого на певному комп'ютері; mail filter – програма, яка перевіряє вхідні
електронні повідомленнясполучення і не приймає ті, які не цікавлять користувача [9].
Термінологічна система галузі інформаційних технологій належить до наймолодших систем, оскільки виникла наприкінці 20 сторіччя разом з виникненням і розвитком комп'ютерних та інформаційних технологій.
Чисельні комп'ютерні інновації входять до складу української мови разом з розвитком науки і техніки. В умовах відсутності певного поняття для позначення явища або
об'єкта, процес номінації відбувається двома шляхами: новий термін запозичується з
іншої мови разом з асиміляцією явища або поняття; або номінації відбувається засобами, існуючими у мові (напр., надання нового значення існуючим словам). Дослідження
показують, що при перекладі комп'ютерних термінів українською мовою використовуються наступні методи: транслітерація (транскрипція), калькування, експлікація, переклад на основі аналогії (із застосуванням стандартної лексики в іншому значенні) [5].
Шляхом транслітерації або транскрипції були запозичені такі терміни, як Інтернет,
чат, хекер, принтер, комп'ютер, файл. сайт, драйвер та інш.
Під калькуванням розуміють переклад частин іншомовного слова (складного, похідного або словосполучення) з подальшим складанням елементів в одне ціле. Прикладами калькування є переклад таких термінологічних словосполучень, як: access
code – код доступу, autorepeat – автоматичний повтор, absolute disc read – абсолютне
зчитування з диску.
Одним з поширених способів перекладу комп'ютерних термінів, що використовується задля адекватного відбиття семантики терміна, є експлікація. Експлікація полягає у поясненні нового терміну засобами, що існують у мові перекладу. Особливо
ефективним даний засіб є при перекладі багатокомпонентних словосполучень, елементи яких не мають у мові перекладу відповідних еквівалентів. Напр., Random Access
Memory – запам'ятовуючий пристрій з вільною вибіркою, cache hit – успішний пошук
у кеш-пам'яті [1].
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Прикладами функціонування лексичних одиниць у новому лексико-синтаксичному
варіанті є такі терміни, як мультиплікація «оживлення», меню «список команд», програма «комп'ютерна». Більшість з цих новоутворень пройшла синхронний шлях разом
з англійськими термінами у процесі розвинення нового значення, тому точніше було б
вважати, що було запозичене нове значення, а не лексична одиниця [9].
Таким чином ми можемо говорити про постійне оновлення лексичного складу
інтернет-дискурсу. Основними джерелами неологізації мови інтернет-дискурсу ми вважаємо побутову розмовну мову носія, яка підпадає під трансформації з метою скорочення та надання образності. Основними стратегіями перекладу новоутворень лексично
– фразеологічного складу можна вважати транслітерацію (транскрипцію), калькування,
експлікацію, переклад на основі аналогії (із застосуванням стандартної лексики в іншому значенні).
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АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАФОРИЗАЦІЇ НІМЕЦЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
Статтю присвячено дослідженню процесу метафоризації в сучасному німецькому
економічному дискурсі. Розглянуто актуальні тенденції вживання метафор на прикладі
економічних текстів медійної спрямованості.
Ключові слова: метафоризація, економічна метафора, економічний дискурс медійної спрямованості.
Статья посвящена исследованию процесса метафоризации в современном немецком
экономическом дискурсе. Рассматриваются актуальные тенденции употребления метафор на примере экономических текстов медийной направленности.
Ключевые слова: метафоризация, экономическая метафора, экономический дискурс
медийной направленности.
The article deals with the metaphorization process in the contemporary German economic discourse. The topical tendencies of metaphor uses in the corpus of economic media
texts are considered.
Key words: metaphorization, economic metaphor, economic media discourse.
Метафоричний простір мови є складною і функціонально різноманітною системою.
На думку Л. В. Балашової, «системність процесу метафоризації проявляється не лише
в просторі, а й у часі» [1: 21]. Останніми десятиліттями активізувалося використання
метафор у різних фахових мовах. Ці процеси унаочнює фахова мова економіки. Дослідники зауважують, що інтенсивний розвиток інформаційних технологій, зростання ролі
ЗМІ, дедалі більша «театралізація» [2: 11] економічної діяльності привертають увагу до
економічного дискурсу медійної спрямованості. Адресатом економічної комунікації стає
кожна людина, яка читає газети, слухає радіо або дивиться телевізор.
Метою дослідження є визначення актуальних напрямків розвитку метафоризації в
німецькому економічному дискурсі медійної спрямованості.
Однією з актуальних тенденцій вживання метафор у медійних текстах економічної
спрямованості, на нашу думку, є популяризація економічних ідей. Щоб донести економічну інформацію не лише до економістів-фахівців, а й до масового читача, автор удається до метафори. Це дає можливість простою та зрозумілою мовою пояснити сутність
економічних процесів і подій, що відбуваються в світі.
Прагнучи чітко й лаконічно передати сутність економічних реалій за допомогою
влучного вислову, автор медійних текстів уживає відомі метафори або створює нові.
Метафоризація економічного знання, яке характеризується складністю та абстрагованістю, містить універсальні концепти:
– KRIEG (ВІЙНА): Warnschuss der Investoren, die Renditen schießen in die Höhe [5];
die Maßnahmen sollten flankiert werden, gestaffelte finanzielle Haftung, ein Warnsignal ist das
Desaster der öffentlichen Kreditinstitute [6]; Regierung schärft ihre Waffen [7];
© Строганова Г.О., 2010
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– SPIEL (ГРА): Spielregel der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung [6]; die Zentralbanken brauchen mehr Spielraum in der Zinspolitik [8];
– KRANKHEIT (ХВОРОБА): marode Großbanken [9]; kranke Banken, ein staatliches
Bankenhospital, die gemeinsame Anfälligkeit der Banken, der Zusammenbruch der systemisch
relevanten Bank steckte andere Banken an [6]; die Sanierung des Staatsetats [8];
– SPORT (СПОРТ): der Ökonom und seine Mitstreiter [10]; Wettbewerb auf dem Markt
[6]; Fehlstart der schwarz-gelben Koalition [11];
– THEATER (ТЕАТР): aufgeklärte Finanzmarktakteure [10]; die große Bühne einer regulären Sitzung des Offenmarktausschusses [12];
– BEWEGUNG (РУХ): Zinssenkungen, aufhebende Marktrisiken, das wandernde Kapital
[8]; sinkende Preise [10]; der fallende Euro [11]; sprunghaft steigende Renditen [13];
– NAVIGATION (НАВІГАЦІЯ): Inflationsrate ansteuern, die Inflationserwartungen auf
niedrigem Niveau verankern [10]; die Liquidität in die Wirtschaft schleusen [8].
Другою тенденцією вживання метафор у медійних текстах економічної спрямованості
є намагання маніпулювати свідомістю адресата через нав’язування негативного образу.
Метафора дає змогу у виразній, експресивній формі зобразити економічні події, щоб
привернути увагу читача. Так, образ фінансової кризи та її наслідків пов’язано з
морбіальною метафорою, утвореною на базі поняттєвої сфери «ХВОРОБА»:
Noch immer muss der Staat Institute stützen, um Schlimmeres zu verhindern. Was er ihnen
nimmt, müsste er ihnen wieder zuschießen. Bei anderen, die keine Hilfen brauchten, riss die
Krise Wunden, die noch längst nicht verheilt sind [14].
Показовим є вживання метафори у статті під назвою «Державна лікарня для хворих
банків». Аналізуючи кризовий стан банків, автор статті використовує метафори kranke
Banken (хворі банки), die gemeinsame Anfälligkeit der Banken (спільна вразливість банків).
Банківську систему подано як систему живих організмів, здатних хворіти й передавати
хворобу один одному:
Anders verhält es sich bei einer systemisch relevanten Bank. Ihr Zusammenbruch steckte andere Banken aufgrund wechselseitiger umfangreicher Forderungen und Verpflichtungen an [6].
Автор наголошує на потребі державної допомоги банкам і вживає метафори Hospitalisierung (госпіталізація), ein staatliches Bankenhospital (державна лікарня для банків):
Ein staatliches Bankenhospital soll eine kurzfristige Rettung von Banken und insbesondere
eine Sonderbehandlung ihrer systemisch bedeutsamen Forderungen und Verbindlichkeiten ermöglichen, ohne die Gesellschafter (Aktionäre) und Gläubiger der betroffenen Banken von ihrer
Mithaftung zu befreien. Temporäre Verstaatlichung von Banken und vorübergehende Hospitalisierung, die sowohl zu Gesundung als auch zu Liquidation führen können, sollen den Konflikt
zwischen privater Verantwortung und Sicherung der Finanzstabilität entschärfen, indem sie das
Vertrauen in die Finanzstabilität festigen und den Steuerzahler möglichst wenig belasten [6].
Яскраво виражений емотивний характер морбіальних метафор створює ефект
підвищеної сугестивності в економічних текстах [3: 143]. Морбіальна метафора
спричиняє песимістичний настрій і стан тривоги.
Другим прикладом створення негативного ефекту засобами метафоризації є релігійні
метафори. Так, в інтерв’ю міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле щодо
економічної ситуації в Греції використано релігійний концепт ГРІШНИК у різних метафоричних контекстах:
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„Griechenlandkrise, Bankenkrise, Schuldenkrise. Wolfgang Schäuble will den Euro
retten. Sünder in der Währungsunion müssten härter bestraft werden. Dann erst kann ein
Fonds kommen, mit dem die EU Schuldensündern beispringen kann“ [11].
Автор вживає метафори Schuldensünder (грішник-боржник), Sünder in der Währungsunion (грішники у валютному союзі) для позначення Греції – країни Євросоюзу, яка після
стрибка інфляції стала фінансовим тягарем для інших країн ЄС. Наведені метафори містять
негативну оцінку автора. Їх використано як інструмент емоційного впливу на адресата. У
даному випадку спостерігаємо перенесення образу грішника на образ країни.
Наступною тенденцією розвитку метафоризації є вживання метафори в якості
аргументу, що раціоналізує економічний дискурс. Завдяки метафорі комунікант
апелює до чуттєво-конкретних уявлень адресатів: «Уміле інкорпорування метафори
в логіку міркування, підкріплене цифровими показниками, робить аргументацію
практично неспростовною. Метафора продукує у співрозмовника образно-чуттєве
переживання ситуації, «скасувати» яке можна лише протиставивши йому адекватне
за силою переконання висловлювання» [4: 214]. Метафоричну аргументацію
використовують як спосіб зміни поглядів адресата: метафора ефективно впливає
на людину, нездатну аналізувати почуте або прочитане. Метафоричні аргументи
увиразнюють раціональну та емоційну аргументацію.
Вживання метафоричного аргументу спостерігаємо в текстах, що містять прогноз
щодо розвитку певної економічної ситуації. Так, стаття під назвою «В акцій ризики
стають вищими від шансів» прогнозує розвиток подій на ринку акцій. Автор зазначає,
що останнім часом через нестабільну економічну ситуацію потенційні інвестори,
замість купувати акції, тримають гроші при собі:
Ein Kursminus von 6% am deutschen Aktienmarkt seit Jahresbeginn macht vor allem
eines klar: Die Verkäufer sind in der Überzahl, die Käufer scheuen momentan das Risiko
neuer Engagements am Aktienmarkt. Bei den Investoren, die unverändert auf ihrem Berg
von Bargeld sitzen, hat ein Umdenken stattgefunden.
Die Bürger scheinen bereits begriffen zu haben, dass auf sie keine rosigen Zeiten zukommen. Wer kann, hält sein Geld zusammen, das zeigen die gestiegenen Sparquoten der
privaten Haushalte.
Aber nicht nur die Bürger behalten ihr Geld in der Tasche, nicht anders machen es
momentan die großen Unternehmen ... Jüngstes Beispiel ist Apple. Das Unternehmen sitzt
auf 25 Milliarden Dollar an Cash – und Steve Jobs will darauf sitzen bleiben [15].
Для аргументації своєї думки автор вживає кілька метафор. Отже, метафора в
економічному медійному дискурсі допомагає обґрунтувати певний погляд.
Отже, до актуальних тенденцій у галузі метафоризації сучасного німецького економічного дискурсу належать: популяризація економічних ідей; формування нової
культури осмислення та інтерпретації економічного життя; прагнення маніпулювати
свідомістю адресата через нав’язування негативного образу; намагання образними
аргументами переконати у слушності авторської позиції.
На основі проаналізованого матеріалу можна виокремити три напрямки процесу
метафоризації в німецькому економічному дискурсі медійної спрямованості: напрямок
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негативності (виражається через морбіальну метафору); ірраціональності (реалізується чезез релігійні метафори); раціоналізації (реалізується через аргументативну
метафору).
Запропоновані напрямки не є вичерпними, що визначає вектор подальших розвідок у
галузі вживання метафори в сучасному економічному дискурсі медійної спрямованості.
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РОЗМОВНІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІА-ДИСКУРСУ
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей медіа-дискурсу. Здійснюється аналіз розмовних стратегій на матеріалі англомовних медіа-джерел он-лайн формату.
Ключові слова: медіа-дискурс, медіа-текст, розмовна стратегія.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей медиа-дискурса. Проводится анализ разговорных стратегий на материале англоязычных медиа-источников
он-лайн формата.
Ключевые слова: медиа-дискурс, медиа-текст, разговорная стратегия.
The article deals with some characteristic features of media-discourse. This phenomenon
is illustrated by example of the analysis of the conversational strategies used in the English
on-line media-sources.
Key words: media-discourse, media-text, conversational strategy.
У сучасній лінгвістиці термін «дискурс» використовується у різних значеннях. У нашій роботі ми послуговуватимемося визначенням, запропонованим Т. ван Дейком ще
на початку 1980-х рр.: «Дискурс, у широкому сенсі цього слова, являє собою складну
єдність мовної форми, значення та дії, яку можна охарактеризувати за допомогою поняття комунікативної події або комунікативного акту… Людина, що говорить і людина,
що слухає, їхні особистісні та соціальні характеристики, а також інші аспекти соціальної
ситуації – усе це, безперечно, також стосується даної події» [1: 121-122].
Дискурс як система комунікації має реальний та потенціальний вимір, при чому у реальному вимірі він є полем комунікативних практик, поточною мовленнєвою діяльністю
у певному соціальному просторі, що має ознаки процесності і є пов’язаною з реальним
життям та реальним часом, а також виникаючі у результаті цієї діяльності мовні утворення (тексти), на формування яких впливає сукупність інтра- та екстралінгвістичних
факторів [2: 11].
У якості робочого визначення ми розумітимемо під «дискурсом» складний соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного середовища, який детермінується – прямо
чи опосередковано – його соціокультурними, політичними, прагматично-ситуативними,
психологічними та іншими чинниками [3: 13]. Дискурс має «видиму» – лінгвальну
(зв’язний текст чи його семантично та синтаксично завершений фрагмент) та «невидиму» – екстралінгвальну (знання про світ, думки, настанови, мету адресанта – усе, що
необхідно для розуміння цього тексту) структуру [3:13]. Тому, услід за Р. Ходжем та Г.
Крессом, ми вважатимемо дискурс таким соціальним процесом, у який включено текст, а
текст – конкретним матеріальним об’єктом, який ми отримуємо у дискурсі [4: 94].
Медіа-дискурс – це сукупність процесів і продуктів мовленнєвої діяльності у сфері
масової комунікації у всьому багатстві та складності її взаємодії [5: 198].
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На думку американського дослідника У. А. Гемпсона, медіа-дискурс є результатом
взаємодії двох рівнів – культурного (власне медіа-дискурс) та когнітивного (суспільна думка) [6: 2]. На першому рівні відбувається оформлення текстів за допомогою різноманітних
метафор, яскравих візуальних образів, численних відсилок на мораль, тоді як на другому
вони накладаються на життєвий досвід, систему ціннісних орієнтирів та психіку кожного
окремого індивіда [7: 245]. Ці рівні функціонують паралельно: медіа-дискурс як частина
процесу, за допомогою якого індивіди конструюють своє знання про світ, а суспільна думка як частина процесу, за допомогою якого журналісти та інші культурні антрепренери
розвивають та кристалізують це знання [6: 2]. Таким чином, впродовж розгортання дискурсу з’являється така картина світу, яка «будується» його репродуцентом (автором) та
інтерпретується його реципієнтом (слухачем, читачем тощо) [3: 13].
Поняття текст – медіа-текст – медіа-дискурс можна умовно співвіднести наступним чином: якщо текст – це фотографічне відображення дійсності, то медіа-текст – це її
відеозображення, а медіа-дискурс – це голографічне зображення, що дає повне і всебічне
уявлення про об’єкт [5: 198].
Концепція медіа-тексту виходить за межі знакової системи вербального рівня і
представляє собою послідовність знаків різних семіотичних систем (мовних, графічних,
звукових, візуальних), специфіка сполучення яких зумовлена конкретним каналом
масової інформації [5: 54].
Глобальний інформаційний простір за досить короткий проміжок часу став одним
із важливих факторів формування особистісних характеристик сучасної людини. Вона
опиняється в інформаційному просторі, створеному щільною сіткою масових комунікацій,
а значить ЗМІ стають не лише економічним, а й культурним продуктом, який знаходиться у тісній взаємодії з оточуючим світом. Цим можна пояснити той факт, що мас-медіа,
поряд із телебаченням, кіно, літературою, театром та іншими варіантами мов мистецтва,
зараховуються деякими лінгвістами до так званих міфопороджуючих машин [7: 357],
які здатні формувати світобачення та маніпулювати ним як у окремого індивіда, так й у
суспільства в цілому. Це явище можна проілюструвати за допомогою парадокса селекції
(у термінах Г. Г. Почепцова): коли з мільйона подій ЗМІ згадують лише сотні з них, має
місце ситуація вибору, що ґрунтується на певних ціннісних фільтрах, які, випускаючи на
авансцену обмежений ряд подій, певним чином «викривляють» оточуючий індивіда світ,
впливають таким чином на його свідомість і світосприйняття [7: 357].
Звідси випливає й інший парадокс – парадокс взаємного впливу: не тільки реальний
світ впливає на світ інформаційний, а закони інформаційного світу впливають на подієвий
світ [7: 357]. У такому випадку ми можемо говорити про існування своєрідного замкнутого кола, коли події, описані у ЗМІ учора, вже сьогодні формують такий інформаційний
простір, що назавтра впливатиме на світобачення індивіда, від якого, у свою чергу, залежатиме характер представленого матеріалу у більшості мас-медіа вже післязавтра.
Усе це призвело до значної трансформації сучасного медіа-дискурсу як такого. Наприклад, ще десять-п’ятнадцять років тому еталонність літературної мови була
комунікативним законом для ЗМІ, а використання інших її форм було, безперечно, можливим, проте, по-перше, такі факти були рідкістю, а по-друге – вони завжди вимагали
очевидного стилістичного виправдання [8: 72]. Таким чином, медіа-дискурс завжди за246

лишався у рамках літературної мови, а поява у ньому елементів розмовної завжди була
пов’язана з вирішенням певної стилістичної задачі.
Сучасні ЗМІ не ставлять перед собою ніяких стилістичних завдань по використанню елементів розмовної мови – сьогодні розмовна практика медіа-джерел зводиться до
різкого розширення сфери вжитку усного мовлення [8: 72]. Це явище можна пояснити
тим фактом, що наше суспільство все більше слухає і все менше читає: людина, яка говорить, становить більший інтерес для суспільства ніж та, яка пише. Саме тому вплив
розмовної мови на ЗМІ набув сьогодні якісно нового характеру: медіа-дискурс запозичує
із розмовної мови концепції такої комунікативної поведінки, яка сформувалася у сфері
побуту (розмовні стратегії і тактики, характер ставлення до співбесідника, установка на
мовну гру тощо) [8: 72].
Під розмовними стратегіями лінгвісти розуміють навмисне насичення газетного
та публіцистичного стилів рисами розмовної мови з метою економного використання
мовних засобів, привертання уваги читача і, як наслідок – розширення кола читацької
аудиторії [8: 73]. Основними розмовними стратегіями, які широко використовуються у
медіа-дискурсі, варто зазначити наступні: «контактне підстроювання», яке досить часто
переходить у «мовну мімікрію», діалогізація, мовна гра [8: 73].
Механізм «контактного підстроювання» полягає в ідеї відповідності – «хочу бути
схожим на вас», у чому автору допомагають не лише великий мовний досвід, а також
уміння неупереджено, так би мовити, збоку оцінювати цей досвід, його мовна гнучкість,
а також свого роду «комунікативний конформізм» (здатність знаходити і потім використовувати у тексті такі слова та конструкції, які зближують «мовний простір» адресанта
та адресата) [8: 73]. Ця стратегія реалізується через використання розмовної лексики
та розмовного синтаксису і таким чином дозволяє автору встановити близькі відносини
зі своїм читачем, оскільки ці елементи відповідають стилістиці дружньої бесіди або
розмови, невимушеного спілкування [8: 73]. Наприклад, ‘Ibrahim Hooper … pronounced
that suicide ‘would not be in accord with Islamic beliefs and practices.’ Well, sort of’ // The
Jerusalem Post. – 27.07.2001. Як бачимо, цілком просторічний вираз ‘Well, sort of’, який
можна приблизно перекласти як «Ну добре, ми і так знали про це без вас» налаштовує
читача на невимушену розмову, заохочує його до висловлення власного погляду на ту ситуацію, про яку йде мова у статті. Таким чином автор намагається подолати ту відстань,
що відділяє його від читацької аудиторії і заручитися її підтримкою.
Однак іноді така навмисна трансформація автором свого словника переходить межі
здорового глузду і перетворюється на «мовну мімікрію», тобто втрату автором власного
голосу [8: 73]. Більше того, зловживання цією стратегією призводить до втрати частини
читацької аудиторії, також можуть виникати ситуації мовного дискомфорту через те, що
ненормативне слово надто різко вибивається на тлі основної стилістичної тональності
тексту або не відповідає темі викладеного матеріалу [8: 73]. Також існує певна небезпека
і для самого автора, який через активне використання «контактного підстроювання» та
його відверто маніпулятивного характеру звикає до «чужої мови», засвоює її і починає
нею користуватися у повсякденному житті [8: 73].
Діалогізація, навпаки, є позитивним для медіа-джерел явищем, оскільки її використання свідчить про прагнення автора «почути» свого читача [8: 73]. У деякому сенсі
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дану стратегію можна вважати своєрідною реакцією у відповідь на тоталітарний дискурс
попередніх епох [8: 74]. Прикладом її застосування у сучасних мас-медіа може послугувати наступний уривок: ‘… one might reasonably ask: Why blame Arafat? No one blames
President Bush for the catastrophe on Sept. 11 or other politicians for the terrorism that occurs
on their watch. Why should it be different with Arafat? Isn’t Sharon unfair? Let’s look at the
evidence’ // The New York Post. – 9.12.2001. Як бачимо, застосування автором питальних
речень створило ефект діалогу з читачем, що встановило сприятливу атмосферу дружньої дискусії між адресантом та його аудиторією. Це дозволило, з одного боку, виразити
авторську точку зору на викладені ним факти, а з іншого – не нав’язати її іншим.
У свою чергу, мовна гра – це також відповідь будь-яким обмеженням, що колись
діяли для газетного чи публіцистичного стилів [8: 74]. Її експресивність полягає у порушенні усталених літературних норм [8: 74]. Так, наприклад: ’28-year-old Baghdad
correspondent for the independent … satellite channel … sent Bush a ‘goodbye kiss from the
Iraqi people’ … and instantly achieved folk hero status all over the Arab nation… No wonder
he has been dubbed ‘the new Saladin’ across the Arab world’ // The Asia Times. – 18.12.2008.
Переповідаючи досить комічний і водночас загрозливий інцидент, що стався з тодішнім
Президентом США Дж. Бушем-мол. під час його візиту до Іраку, коли один із журналістів на заключній конференції жбурнув у політичного лідера свій черевик, автор за допомогою цієї стратегії влучно обігрує напружені американо-іракські стосунки (’goodbye
kiss from the Iraqi people’ «поцілунок на прощання від усього іракського народу»). При
цьому він підкреслює прагнення Іраку до незалежності за допомогою вислову ’the new
Saladin’ «новий Саладин», який можна інтерпретувати як відсилання читачів і до історичних фактів боротьби султана Саладина з хрестоносцями, і до недавніх подій в Іраку,
коли з подачі американського уряду було повалено режим Саддама Хусейна (якщо брати
до уваги той факт, що і Саладин, і колишній Президент Іраку народилися в одному й
тому ж місті Тікріт, розташованому у центральній частині цієї країни).
Варто зазначити, що всі згадані нами стратегії мають певні риси розмовності, які у
більшості випадків можна виявити на лексичному, морфологічному або синтаксичному
рівнях.
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ВІДОБРАЖЕННЯ АРГУМЕНТАТИВНОЇ ПРИРОДИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ
ТЕКСТІВ З ЕКОНОМІКИ В КАТЕГОРІЯХ ТЕКСТУ
(на матеріалі німецької газети «Markt»)
У статті досліджено основні характеристики результативної частини німецького публіцистичного аргументативного дискурсу – публіцистичного тексту з економіки,
доведено його аргументативну природу та відтворено узагальнену модель, покладену в
основу його створення.
Ключові слова: аргументація, прагмалінгвістика, публіцистичний аргументативний дискурс, публіцистичний текст з економіки.
В статье исследовано основные характеристики результативной части немецкого
публицистического аргументативного дискурса – публицистических текстов по экономики, доказана их аргументативная сущность и воспроизведена обобщенная модель.
Ключевые слова: аргументация, прагмалингвистика, публицистический аргументативный дискурс, публицистический текст по экономике.
The article is deals with the main characteristics of the publicistic economy texts of the
modern German publicistic argumentative discourse. The argumentative essence of the publicistic economy texts is investigated, their generalized model is created.
Key words: argumentation, pragmatics, journalistic argumentative discourse, journalistic
economic text.
Традиційно дослідження публіцистичного дискурсу проводились з урахуванням трихотомії «адресант – текст – адресат», при чому перевага надавалась моделі «адресант – текст»
або «текст – адресат». Сучасні дослідження публіцистичного дискурсу, що проводяться в
руслі комунікативно-когнітивної лінгвістичної парадигми, особливу увагу зосереджують
саме на характері мовленнєвої взаємодії адресанта і адресата через публіцистичний текст
[1; 2; 3; 4]. Такий характер мисленнєво-комунікативної мовленнєвої діяльності адресанта
© Пірог І.І., 2010
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і адресата дозволяє розглядати публіцистичний текст як формально-семантичну структуру, яка займає в публіцистичному дискурсі особливе положення. А к т у а л ь н і с т
ь таких наукових розвідок зумовлена спрямованістю сучасних мовознавчих студій на
дослідження мови як інструмента переконання та спонукання, а також тенденцією до
всебічного та поглибленого вивчення публіцистичного дискурсу у зв’язку з його комунікативною організацією та прагматичним потенціалом. М е т а цієї статті полягає у
встановленні та детальному описі характерних рис публіцистичного тексту з економіки як результативної частини німецького публіцистичного аргументативного дискурсу.
Предметом нашого дослідження є німецький публіцистичний аргументативний дискурс
як мисленнєво-комунікативна мовленнєва діяльність адресанта і адресата, що призначений для розповсюдження суспільно-значущої економічної інформації з одночасним формуванням до неї ставлення та відображається у вигляді розгалуженої системи текстів,
об’єднаних спільністю виконуваного соціального завдання. Німецький публіцистичний
текст з економіки визначаємо як форму фіксації публіцистичного аргументативного дискурсу, що характеризується особливою структурою та створюється з метою донесення
інформації економічного характеру до масового адресата з одночасним формуванням запланованого адресантом ставлення до неї.
Особливістю публіцистичного дискурсу є те, що він може встановлювати гіпергіпонімічні відношення з більш узагальненими дискурсами [5: 99]. Оскільки текст – це
усвідомлено організований результат мовленнєвого процесу, а метою аргументативного
мовленнєвого процесу є переконання [6: 13], можна стверджувати, що публіцистичні тексти з економіки належать водночас і до аргументативного дискурсу. Роль протагоніста в
структурі публіцистичного аргументативного дискурсу первинно належить адресантові,
тоді як адресат стає антагоністом, який приймає або не приймає точку зору протагоніста [7:
20]. Тобто уже на початковому етапі адресат опиняється в позиції антагоніста та має протистояти впливові домінуючої позиції адресанта в асиметричній ситуації публіцистичного
аргументативного дискурсу. При такому типі спілкування саме аргументація як «приведення аргументів на підтримку чи спростування чого-небудь» [7: 46] може «вплинути на вибір
адресата в процесі прийняття рішень і тим самим впливати на структуру його діяльності»
[8: 12]. Аргументація в нашому дослідженні, за визначенням А.Д. Бєлової, розуміється як
комунікативна діяльність в триєдності вербального, невербального та екстралінгвального,
метою якої є переконання адресата через обгрунтування правильності своєї позиції [6: 5].
Сукупні якості тексту створюються в результаті реалізації у мовленнєвому утворенні
певних настанов [9]. У ході аналізу фактичного матеріалу виявлено такі комунікативнопрагматичні настанови публіцистичних текстів з економіки: 1) ознайомлення широких
читацьких мас із сучасною економічною проблематикою та формування ставлення до
повідомлення; 2) формування позитивного іміджу Німеччини та західних країн як джерела нових цінностей та активного учасника економічних перетворень; 3) створення позитивного образу нових соціальних груп, відкритих для сприйняття нових цінностей;
4) створення негативного образу «аутсайдерів», які не відповідають сучасним вимогам.
Допоміжні настанови текстів цього типу полягають у зацікавленні адресата проблемою,
введенні читача в її сутність, встановленні взаємозв’язку між науковим твердженням та
описом проблеми у тексті, узагальненні наукової проблематики.
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На сучасному етапі розвитку наукової дискусії стосовно питань опису і класифікації
типів тексту вирішальну роль відіграє поняття зразка. Зразки тексту є схемами для побудови та сприйняття тексту. Володіючи знаннями щодо закономірностей створення та розуміння текстів, учасники комунікації можуть інтуїтивно співвідносити конкретний текст
з певним типом тексту. Отже, публіцистичні тексти з економіки створюються на основі
узагальненої моделі. Узагальнену модель побудови тексту розуміють як характерне сполучення прагматичних, семантичних і синтаксичних властивостей тексту, обумовлене його
змістом, метою комунікації, соціальними та історичними чинниками, і який «втілює в концентрованому вигляді найімовірніші риси того чи іншого класу текстів» [10: 63]. Іншими
словами, модель тексту – це абстрактний конструкт, що поєднує ознаки реальних текстів
певного типу з урахуванням їх функцій Для публіцистичних текстів характерне домінування інформаційної та впливово-переконуючої (персуазивної) функцій. Персуазивна функція
спрямована на регулювання світогляду і поведінки індивідів. Тексти такого типу інформують про нові тенденції, що склалися у сфері економіки, та одночасно формують до них
ставлення адресата, спонукаючи до дії або нав’язуючи певні думки.
У ході аналізу фактичного матеріалу було встановлено, що узагальнена модель публіцистичного тексту з економіки є інформативним текстом, який передає повідомлення
про наявність певної проблеми та про шляхи її розв’язання або про погляди стосовно цієї
проблеми. Узагальнена модель публіцистичних текстів з економіки базується на притаманних їм функціях: інформативній та персуазивній та представлена такою формулою:
[АДРЕСАНТ ПРОБЛЕМА СПРИЙНЯТТЯ ТАК, тому що ПРАВИЛЬНО та / або КОРИСНО для АДРЕСАТА].
[АДРЕСАНТ] інформує [АДРЕСАТА] про існування екстралінгвальної [ПРОБЛЕМИ] (події, факту), яку треба сприймати [ТАК (СПРИЙНЯТТЯ ТАК)]. Останній компонент узагальненої моделі тексту представлений двома варіантами: [тому що ЦЕ ПРАВИЛЬНО, та / або КОРИСНО для АДРЕСАТА]. В деяких досліджених нами текстах
наявні обидва варіанти.
В узагальненій моделі текстів такого типу можна виділити компонент, який виконує
інформативну функцію, це – [ПРОБЛЕМА]. [ПРОБЛЕМА] є позалінгвальним явищем.
Це може бути факт чи подія суспільно-економічного або політичного життя. Наприклад,
світова економічна криза, створення різних фондів для покращення економічної ситуації
у ФРН та у Європі, проблеми розвитку нових технологій, реформа вищих навчальних закладів Німеччини. [ПРОБЛЕМА] може стосуватися також питань, які необхідно вирішувати кожній сучасній діловій людині: працевлаштування: «Freier Chefsessel gesucht!» (№
25, c. 3), «Karriere-Talente gesucht!» (№ 25, c. 4); стосунки з колегами: «Der Fremde» (№
34, c. 14), «Abkürzung im Arbeitsplatz» (№ 34, c. 8); вирішення творчих задумів, підвищення
ефективності праці: «Mehr Erfolg mit Kreativität» (№ 15, c. 1); розвиток нових технологій:
«In 15 Jahren alles automatisiert», «Mitteilsame Chips» (№ 33, c. 3) та інші. [ПРОБЛЕМА] в
публіцистичних текстах економічного спрямування висвітлюється під певним кутом зору.
Компонент [СПРИЙНЯТТЯ ТАК] виконує інформативно-персуазивну функцію і
презентує тезу всього публіцистичного аргументативного тексту.
Останній компонент, який представлений двома варіантами, виконує роль аргументації на підтримку тези. Пряме / непряме спонукання діяти запропонованим чином виконує
251

персуазивну функцію. В останньому компоненті відбувається формування ставлення до
повідомленої інформації шляхом аргументації.
Наприклад, такий факт суспільного та економічного життя як реформа вищих навчальних закладів Німеччини відповідно до рішень Бoлонської угоди викликав різну реакцію суспільної думки. Сучасна економіка потребує підготовки висококваліфікованих
кадрів, тому ставлення до тих форм навчання, які пропонує реформа в галузі спеціальності «Oрганізація та економіка підприємств» (BWL – Betriebswirtschaftslehre), буває інколи цілком протилежним. Наприклад, у газеті на одній сторінці розміщено дві статті, які
відображають один факт суспільно-економічного життя – отримання дипломa бакалавра
вищеназваної спеціальності. Дві статті презентують дві точки зору, тобто висвітлюють
[ПРОБЛЕМУ] під певним кутом зору.
Автор статті «Bachelor welcome!» демонструє позитивне ставлення до можливості
отримати такий диплом та намагається запевнити потенційного адресата розділити його
переконання ([СПРИЙНЯТТЯ ТАК, тому що ЦЕ ПРАВИЛЬНО]): <…> Eine sinnvolle
Entscheidung, wie Werner Ollehowitz, Bereichsleiter Personal bei der Schwäbisch-HallUnternehmensgruppe, finden: «Schließlich sind heute bereits 90 Prozent aller akademischen
Abschlüsse Bachelor- und Mastergrade». <…> In den Bachelorstudiengängen sollen den
Studenten neben dem nötigen Fachwissen auch Skills wie Fremdsprachenkenntnisse und
Projektmanagement-Know-How vermittelt werden. <…> Von den meisten Personalern indes
wird die Umstellung der Studiengänge begrüßt. <…> (№ 32, с. 6). Позитивне ставлення до цього факту актуалізовано відповідними лексичними одиницями: еine sinnvolle
Entscheidung; von den meisten Personalern begrüßt. Адресант наводить цитати, підтверджуючи, що його точку зору поділяють фахівці (апеляція до авторитету).
Автор статті «Deutscher Bachelor in Amerika nicht erkannt» переконаний, що отримання диплома бакалавра – це непродуманий крок, і намагається застерегти потенційного
адресата утриматись від прийняття поквапливого рішення. Він фокусує увагу на негативних моментах нововведення, про це свідчить заголовок статті ([ПРОБЛЕМА]). Для
сучасної ділової людини, спеціаліста будь-якої галузі економіки надзвичайно важливим
є факт визнання диплому не лише на території країни, де вона отримала кваліфікацію, а
й за кордоном (для спеціалістів Німеччини велике значення має можливість працювати
в Сполучених Штатах Америки). Тому фокусування уваги на такому аспекті факту дійсності безперечно має відповідно вплинути на читача ([СПРИЙНЯТТЯ ТАК, тому що ЦЕ
КОРИСНО для АДРЕСАТА]): <…> Die erhoffte Internationalität der deutschen Bachelorund Master-Abschlüsse und damit das Ziel des Bologna-Prozesses wurden damit verfehlt, denn
auch in Großbritannien wird der deutsche Bachelor nicht als gleichwertig anerkannt. <…>
Wer in Deutschland einen Magisterabschluss erworben hat, wurde in den Vereinigten Staaten
schon bisher zur Promotion zugelassen. Für Master-Absolventen gilt das nicht in jedem Fall.
Noch schwieriger könnte es für deutsche Bachelor–Absolventen werden, die ihr Abitur nach
zwölf anstatt von 13 Jahren abgelegt haben. <…> (№ 32, с. 6).
Адресант формує негативне ставлення до можливості отримати диплом бакалавра, апелюючи до авторитету (результати опитувань), до сумного досвіду випускників, які вже мають
такий диплом. Автор активно використовує у своєму мовленні заперечну частку nicht, лексичні одиниці з негативною семантикою: wurden damit verfehlt, das gilt nicht in jedem Fall.
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Специфіку та стійкість будь-якого типу текстів забезпечує єдність текстових категорій. Особливості реалізації текстових категорій у публіцистичних текстах з економіки
та пріоритет деяких із них підтверджує їх аргументативну природу. Аналіз фактичного
матеріалу встановив, що категоріями, які визначають найсуттєвіші ознаки публіцистичних текстів з економіки, є категорії інформативності, проспекції / ретроспекції, образу
автора, тональності.
Категорія інформативності. Головною метою створення публіцистичного тексту є
повідомлення інформації. Інформація в загальноприйнятому розумінні ототожнюється з
номінацією. У фаховій літературі термін «інформація» використовують лише у випадку,
коли мова йдеться про отримання нових знань стосовно явищ, відношень, подій.
Залежно від комунікативного спрямування повідомлення поділяються на інформативні та верифікативні [11: 28 – 29]. В інформативному типі повідомлення розгортається
змістова інформація. Метою верифікативних висловлювань є ствердження чи спростування, контраргументація. Функцією інформативних висловлень є повідомлення, а
верифікативних – оформлення реакції на думку реального чи уявного співрозмовника,
точніше, корекція цієї думки. Інформативні висловлення покладено в основу описових,
аргументативних та аналізуючих текстів. Верифікативні висловлення не є організуючими компонентами тексту, вони вклинюються в тексти названих типів, що викликає ефект
діалогізації при відсутності запитально-відповідної конструкції. Такий вид мовленнєвої
організації тексту перетворюється в особливий аргументативний прийом.
План вираження категорії інформативності становлять вербальний та графічний компоненти.
Текст, як правило, є невідповідністю обсягу інформації, закладеної в ньому, та обсягу
інформації, вираженої вербальними засобами. В результаті такого розриву обсяг інформації, що сприймається адресатом, може виявитися неадекватним. Причини такої невідповідності можуть бути об’єктивними, оскільки пов’язані із закономірностями створення
тексту, з асиметричністю мовного знаку та суб’єктивними, пов’язаними зі ступенем підготовленості адресата, наприклад з обсягом фонових знань. Регулятором відповідності плану
змісту та плану вираження вважається міра прагматичної інформації, орієнтація на яку
здатна підвищувати інформативність тексту. Підвищення інформативності тексту здійснюється з урахуванням таких категорій як експліцитність та імпліцитність, напруженість / ненапруженість структури, мовленнєва достатність / недостатність. Розрізняють інтенсивний
та екстенсивний способи підвищення інформативності тексту [11: 240]. Інтенсивний спосіб пов’язано з процесом згортання інформації за рахунок скорочення текстового простору
при збереженні обсягу самої інформації, що підвищує структурну напруженість тексту.
Для публіцистичних текстів з економіки характерним є використання екстенсивного
способу підвищення інформативності, що здійснюється шляхом збільшення обсягу самої
інформації. Нова інформація конкретизує, пояснює, розширює знання. Реалізація екстенсивного способу підвищення інформативності тексту відбувається шляхом дефініцій термінів, розшифровкою абревіатур, поясненням понять, виділення курсивом або іншим різновидом шрифту шрифтовим, використанням системи полів, графіків, таблиць, гістограм.
Необхідно зазначити, що ключова позиція стосовно підвищення чи кумулятивності
інформативності тексту належить чинникові адресата. Наприклад у тексті «Wir werden
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täglich ausgespäht» (№ 33, с. 1), передрукованому з газети «Die Zeit» та розрахованому на
німецького читача, абревіатури не розшифровуються: Daten-FKK, REID-Chip. Вживання
нерозшифрованих абревіатур свідчить про компресію інформативності, яка є можливою
з розрахунку на достатній рівень фонових знань німецького адресата. На сторінках газети «Markt» абревіатури часто розшифровано на полях. Це свідчить про екстенсивний
спосіб підвищення інформації, застосування якого спонукала орієнтація на іноземного
читача, фоновий запас знань якого може виявитися недостатнім для адекватного розуміння тексту.
Іншою текстовою категорією, в межах якої доцільно аналізувати формування аргументаційних потенцій текстів цього типу, є категорія проспекції / ретроспекції. Сутність категорії ретроспекції полягає в тому, що вона відсилає адресата від теперішнього
до минулого, до інформації, повідомленої раніше, до попереднього досвіду. Проспекцію
пов’язано з подальшими діями після сприйняття тексту, з подальшим використанням набутих з нього знань. Використання текстових категорій проспекції / ретроспекції відносно їхньої ролі у створенні аргументації у публіцистичних текстах з економіки демонструє приклад. Стаття «Schlachten schlagen» стосується проблеми труднощів адаптації у
перші тижні на новій роботі та дає поради, аргументативно обґрунтовуючи їх корисність
для адресата. Ми звернемося до останнього аргументу, що апелює до прикладу: Das hat
auch Annabelle Kästner (Name geändert) lernen müssen. Beim Einstieg in ihren ersten Job
nach der Uni traf die Betriebswirtin der Praxisschock. Für die neue Stelle war die 28-Jährige
aus Hamburg in eine süddeutsche Kleinstadt gezogen. Dort sollte sie die Personalabteilung
eines mittelständischen Pharmaunternehmens mit 250 Mitarbeitern unterstützen. Doch schon
nach wenigeп Wochen geriet sie im rauen Männerbetrieb an ihre Grenzen. Sie fühlte sich als
Mädchen für alles benutzt: Mitarbeiter maulten bei ihr über das Kantinenessen, Abteilungsleiter
beschwerten sich bei ihr über Trinker in der Frühschicht. Und als ein Angestellter bei einem
Werksunfall starb, sollte sie die Grabrede halten. Die Berufseinsteigerin sah sich von den
Wünschen ihrer Kollegen völlig vereinnahmt. «Alles lief bei mir auf» sagt Kästner, die zunächst
brav ranklotzte, dann aber merkte: «Ich muss gegensteuern – auch wenn ich mir damit keine
Freunde mache». Systematisch grenzte sie ihren Aufgabenbereich ab und spannte andere
Kollegen mit ein. Von ihrem Chef forderte sie nach zwei Monaten ein Feed-back Gespräch.
«So etwas hatte es bis dahin noch nie gegeben», erzählt die Betriebswirtin.
Ihre Strategie ging auf. Der Werksleiter bestärkte sie nicht nur in ihrem Kurs, sondern
übertrug ihr auch eine heikle Mission. Das Unternehmen hatte Absatzschwierigkeiten und sie
sollte gegenüber dem Betriebsrat Kurzarbeit durchsetzen. Eine harte Probe für die junge Frau,
die sich trotzdem nicht einschüchtern ließ. Sie pokerte hart und überzeugte die Arbeitslager.
«Das war mein Ritterschlag», sagt Kästner rückblickend. Und der Grundstein für ihren
weiteren Aufstieg: Inzwischen leitet sie die Personalabteilung (№ 35, с. 7).
Кожній людині, яка працює, знайоме почуття легкої тривоги, пов’язаної з пережитим
досвідом перших днів на новій роботі, вживання в новий колектив. Перший абзац наведеного прикладу описує саме таку ситуацію, корелюючи з текстовою категорією ретроспекції. Для тих осіб, які мали негативний досвід на попередній роботі, або для швидкої
адаптації у новому колективі, адресант дає кілька «рецептів», слідування яким обіцяє
успіх. Описана ситуація пов’язана з категорією проспекції. Таким чином, попередній
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негативний досвід (ретроспекція) протиставляється з позитивним (проспекція). Таке
протиставлення є аргументативним прийомом, який переконує у корисності та дієвості
пропонованих порад щодо корекції поведінки адресата.
Серед текстових категорій, які використано в публіцистичних текстах економічного характеру з метою створення аргументації, варто виділити категорію тональності.
Ця категорія безпосередньо пов’язана з особливостями аргументативного дискурсу, з
його позитивним (рідше негативним) пафосом. У текстах такого типу використовуються
лексичні одиниці, здатні пробудити позитивні (негативні) емоції адресата. Наприклад:
„Das Deutsch, es ist wie eine Stadt. Die hat feste Fundamente, ist voller alter Häuser. In allen
Quartieren wird wild gebaut, nichts erinnert an Niedergang“ (№ 13, с. 1). Необхідно зазначити, що для текстових категорій тональності, інформативності тексту визначальною є
категорія присутності автора (адресантності), що за аналогією з художнім твором не
прирівнюється до фігури автора. Як носій авторського мовлення публіцист у текстах
такого типу виступає переважно як оповідач (безособова, неперсоніфікована розповідь).
Роль категорії автора полягає в тому, що вона визначає не тільки стиль конкретних текстів, а й стиль епохи. Прагматична настанова автора полягає в умотивованому впливі на
адресата й забезпеченні його реакції на викладені факти.
Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про те, що прагматична настанова
публіцистичних текстів з економіки задає не лише формальні моделі втілення авторського задуму, але й відображається на характеристиці текстових категорій, реалізація яких
свідчить про аргументативну природу текстів цього типу.
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ВВІЧЛИВІ ФОРМУЛИ ЗАВЕРШЕННЯ РОЗМОВИ
НА ФОРУМАХ MICROSOFT
У статті зроблено спробу аналізу особливостей реалізації формули завершення розмови на форумах компанії Microsoft з огляду на категорію ввічливості. Автор розглядає
актуалізатори позитивної та негативної ввічливості в заключних рядках повідомлення,
функції звертання. Також запропонована класифікація основних типів формул завершення повідомлення.
Ключові слова: рядки завершення повідомлення, формули ввічливості, звертання, актуалізатори позитивної та негативної ввічливості, ініціатива у діалозі.
В статье сделана попытка проанализировать особенности реализации формул завершения разговора на форумах компании Microsoft в аспекте категории вежливости.
Автор рассматривает актуализаторы позитивной и негативной вежливости в заключительных строках сообщения, функции обращения. Также предложена классификация
основных типов формул завершения сообщения.
Ключевые слова: строки завершения сообщения, формулы вежливости, обращение,
актуализаторы позитивной и негативной вежливости, инициатива в диалоге.
The article shows an attempt to analyze the peculiarities of message ending formulae at
Microsoft forums in the aspect of politeness category. The author deals with actualizators of
positive and negative politeness in the closing remarks and also with the function of address.
Classification of the main types of closing remarks formulae is also given.
Key words: formulae of politeness, address, actualizators of positive and negative politeness, initiative in a dialogue.
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Сьогодні питання, пов’язані з процесами міжособистісного та міжкультурного спілкування, викликають все більший інтерес дослідників різних галузей гуманітарних наук.
Формування та активний розвиток нових середовищ для здійснення спілкування, таких
як Інтернет, мобільний зв’язок, потребує ґрунтовного аналізу та осмислення з позицій
психології, соціології, лінгвістики тощо.
Одним із досить нових та цікавих жанрів спілкування є інтернет-форум. Цим терміном в Інтернет-комунікації прийнято позначати “будь-яку тематичну групу, що доступна
електронною поштою, в онлайновому режимі або через BBS” [1: 205]. Учасники форуму, як правило, – це відносно стійка комунікативна група. У межах форуму всі вони
дотримуються певної тематики, що, найчастіше, відповідає основній тематичній спрямованості сайту та поданої на ньому інформації. “Усі повідомлення зберігаються у вигляді розгалуженого дерева, аналіз якого дозволяє простежити за ходом дискусії в міру
її розгортання. Безсумнівно, Інтернет вносить в процес комунікації додаткові відтінки
– на форумі виникає та форма спілкування, яка не може бути ототожнена ні з усною, ні з
писемною її формами” [2: 105].
У даній статті ми маємо на меті розглянути особливості спілкування на форумах
компанії Microsoft. Зокрема на форумах, присвячених вирішенню однієї й тієї ж проблеми: “Genuine Windows 7”. Ці форуми дещо відрізняються від інших. По-перше, кожну
з багатьох “гілок” розпочинає не господар форуму, а гість, що зіткнувся з проблемою
програмного забезпечення. Його повідомлення неодмінно містить формулу привітання,
основну частину, в якій викладено суть проблеми, та рядки завершення повідомлення.
Можна сказати, що повідомлення за усіма ознаками схоже на лист електронної пошти,
написаний, як буде показано в прикладах, в неділовому стилі.
Стаття має на меті розгляд актуалізаторів позитивної та негативної ввічливості в заключних рядках повідомлення; розгляд функцій звертання в заключних рядках повідомлення; а також представляє спробу класифікації основних типів формул завершення
повідомлення як тактичних ходів спілкування.
Рядки привітання – це спосіб, у який люди кажуть “привіт” та починають письмове
спілкування, підпис – спосіб, у який вони виходять з нього. Значення привітання важко
переоцінити. Як свідчить стара приказка, “у вас навряд чи з'явиться друга спроба справити перше враження” [3: 128]. “Вітання чи звернення до співбесідника задають тон всій
розмові. Залежно від соціальної ролі співбесідників, ступені близькості їх обирається
ти-спілкування або ви-спілкування і, відповідно, вітання” [4]. “Так само, як і привітання,
спосіб завершення спілкування чи листа – це ніби відбиток пальця, що характеризує
статус настрою особистості та стан свідомості – щось звичайне, інколи ледь помітне”.
Способи завершення листа – це ніби спілкування у спілкуванні. Його мета – посилити,
висвітлити, чи додати нюансів до текстів-повідомлень. “Sincerely,” “Regards” та інші подібні формули – досить безпечні, універсальні знаряддя, запозичені зі світу пошти. Це
формальні, ввічливі способи вийти з розмови” [5].
“Категорія ввічливості є однією з центральних в рамках етикетно-мовленнєвої комунікації. Ввічливість необхідна, щоб регулювати й полегшувати комунікацію в соціальному
середовищі, завдяки етикету, встановленим правилам ввічливої поведінки, які базуються на
відмінності в соціальному статусі й соціальних ролях” [6]. Деякі користувачі електронною
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поштою використовують формули ввічливості помірно, віддаючи перевагу ментальності
звичайної пошти і не надають високу належну оцінку якості творчого спілкування електронною поштою. Ось декілька прикладів заключних рядків, які більш-менш розкривають свідомість людини та її ставлення до співрозмовника у електронній пошті:
HUGZZ; take care; an unusually annoyed; thanks for listening; Live long and prosper;
ACK!; peace; just my 2 cents; stay cool; have fun!; still confused; looking forward to hearing
from you; enough for now.
Заключний рядок та ідентифікація відправника нерозривно поєднані. Якщо комуніканти належать до однієї й тієї ж он-лайн спільноти, вони можуть зробити свідомий
вибір, чи використовувати власні реальні імена, чи їхні віртуальні псевдоніми. Останні можуть бути забавними та розкривати риси характеру, але перехід на реальне ім’я
можна розцінити як жест чесності і близькості. “Творче вживання імені, яким людина
підписує листи, може бути ефективним способом висловити свідомість, певні аспекти ідентичності чи ставлення до співрозмовника. Зазвичай, такий тип “гри” підходить
тільки для спілкування з друзями, або щоб показати власні товариські наміри, розкутість
чи багату уяву”. [5] Декілька прикладів:
Ed!
Kat :-)
Busy Guy
BirthdayGal
The Frozen Man
Cyberhappy
“Відсутність завершального рядку може стати “пробілом зі значенням”. З одного боку,
це може означати різке, ділове, формальне, безособове чи навіть роздратоване ставлення до
розмови, бюрократичність. З іншого боку, друзі можуть свідомо уникати рядку-завершення
та підпису як знак невимушеності та фамільярності” [5]. Це створює ефект, ніби розмова
продовжується, тому немає жодної потреби друкувати щось подібне до “Bye!”.
Одним із способів підтримання діалогічної взаємодії є контроль над розподіленням
ініціативи у діалозі. Під ініціативою ми маємо на увазі “провідну роль в комунікативній
діяльності на певному етапі діалогу” [7: 213].
Ініціатива пов’язана з таким поняттям, як ролі – норми поведінки, що нормативно
схвалюються, які очікують один від одного партнери. В кожен момент діалогу один із
співбесідників виступає в ролі ведучого (ініціатива належить йому), а інший – в ролі
відомого. Учасники спілкування постійно обмінюються ролями. Це може відбуватись
або природнім чином, або спеціальними зусиллями одного з комунікантів.
“Нормальна побудова реплік в діалозі – це такий випадок, коли партнери прогнозують реакції один одного і ці прогнози підтверджуються. Діалог в цих випадках будується
як послідовність елементарних циклів: питання – відповідь, повідомлення – висловлення ставлення до нього [8]. Таким чином, “природній порядок зміни ролей в діалозі не
пов’язаний з контролем над розподіленням ініціативи і свідчить про існування певної
норми. Свідомі зусилля партнерів, спрямовані на перерозподіл ініціативи, обумовлені
тактичними задачами і демонструють певного роду відхилення від цієї норми” [7: 213].
Особливим випадком контролю за ініціативою слід вважати тактику завершення розмови. Ситуації, коли розмова завершується зі згоди обох комунікантів, достатньо до258

бре вивчені й детально описані – зокрема, з точки зору соціальних конвенцій й етикетних норм. Однобічний вихід із розмови вивчений менше. О.С. Іссерс виділяє три типи
комунікативних ходів для однобічного завершення розмови: прямі, непрямі й допоміжні.
До прямих слід віднести “експліцитні повідомлення про завершення типу “This is
it”, “Nothing to talk about” або більш ввічливі висловлювання в формі пропозиції: “Let’s
finish”. В рамках етикету знаходяться такі ритуальні завершення, як позитивна оцінка
питань, які було обговорено та резюмування” [7: 226].
Більшою різноманітністю відрізняються комунікативні ходи, які непрямо
сигналізують про однобічне завершення розмови. Взагалі, як правило, “чим складнішою
є комунікативна задача в плані дотримання норм ввічливості, тим різноманітнішими є
комунікативні ходи, які використовують для її вирішення” [7: 226-227].
В англійській мові виділяють спеціальні вербальні стимули, які стоять перед завершенням, – так звані “рrе-closing”: Well..., OK, So... [9; 10]. Це спосіб виконати свої
зобов’язання по ініціативі і сигналізувати про бажання завершити розмову. Проте
“preclosings” “потребують участі другого партнера (відповідь на Well,..) і, отже, залишають за ним право вирішувати питання про завершення контакту” [7: 227].
При спілкуванні на форумах ситуація ускладнюється тим, що мовець не бачить безпосередньо свого слухача та його реакцію, окрім того, така комунікація досить розтягнута в часі. Чекати на відповідь далеко не завжди можливо. Саме тому формули завершення повідомлення набувають особливого значення.
Аналіз матеріалу дозволяє виділити декілька типів формул завершення повідомлень
на форумах Microsoft:
• Найбільш розповсюджені формули, що містять формули ввічливості:
Thanks; thanks + підпис комуніканта (до того ж, він далеко не завжди збігається
з ніком, частіше це просто ім’я); Thank you +[ім’я адресата] for …; Thank you/Thanks
for you help.; Thanks in advance!; Thanks in advance + [ім’я адресата];anyways, thanks for
helping me.; Thanks again for your help!, +[ім’я адресата]; Regards + [ім’я адресанта]/
Regards +[ім’я адресанта]. Thanks; Thank you for the reply/-ies!; Thanks for all the help
again so far!; Thanks for the input!; Thanks for your attempts; Thanks guys, I’ll give it a shot;
Cheers + [ім’я адресанта]
Вживання великої кількості структур, що містять в собі звертання, в цьому та інших
підрозділах, не випадкове. “Звертання має безпосереднє відношення до норм мовленнєвого етикету, оскільки невід’ємною характеристикою мовлення виступає її зверненість, її
адресний характер”. Відіграючи важливу роль в міжособистісному спілкуванні, звертання “сприяють взаємодії мовця і слухача й допомагають створити особливий комунікативний простір”. [6] Тому “звертання співвідносяться з ввічливою мовленнєвою поведінкою
і маркують тактику позитивної ввічливості” [11: 94]. “Позитивна ввічливість пов’язана з
мовним вираженням солідарності, прагненням уникнути конфлікту” [11: 93].
• Формули, що містять в собі позначення географічних об’єктів: Regards from Germany/Мexico; greetings from Mexico city.
В даному випадку людина, не бажаючи вказувати своє ім’я, вказує на своє (можливе)
місцезнаходження. Як було зазначено вище, у такий спосіб мовець може демонструвати
своє дружнє ставлення, яке, до того ж, підкріплюється словами regards та greetings.
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• Формули, в яких висловлюється жаль чи співчуття:
Sorry to break the bad news.; I am very sorry I wasn’t able to provide you any help, + [ім’я
адресанта]; Sorry it took a reinstall to finally fix your issue, + [ім’я адресанта]; Thanks and
sorry/Sorry I couldn’t be more help, + [ім’я адресанта]; Sorry to hear you had to… .
Фрази вибачення excuse, forgive, pardon, I’m sorry, I owe you an apology та інші є нормативно ввічливими у мовленнєвому звертанні в тому випадку, якщо “відправник тексту
раніше проявив свою нетактовність по відношенню до отримувача тексту чи думає, що
його наступна репліка може поставити співрозмовника у незручне становище” [11: 94].
Вживання цих мовленнєвих стереотипів допомагає відправнику тексту знову налагодити
ввічливий контакт з отримувачем тексту .
У випадку форумів, які розглядалися, нетактовності проявлено не було. Не можна
вважати нетактовною пораду, висловлену з дотриманням норм ввічливості. Справа в іншому: надана порада не була успішною. Це, звісно, може дещо погіршити ставлення до
радника. Саме тому він і вживає фрази вибачення з зазначеною вище метою. Крім того,
в усіх випадках вживання таких формул комунікант зазначає своє ім’я для підкріплення
щирості своїх слів.
• Формули, в яких висловлюється прохання:
Help! Thanks; Please help. Thank You; Please provide links; Please help me.../Please help
me! Regards. +[ім’я адресанта].
Значення спонукання в висловлюваннях, які містять перформативні дієслова, в даних прикладах додатково посилюється словами автора зі значенням посиленого прохання, благання. До речі, “в разі відсутності таких слів для пом’якшення владного тону
сказаного можна використовувати звертання” [11: 94].
• Формули, в яких висловлюються сподівання:
I hope this applies to your situation, if not let us know; Hope this was helpful, + [ім’я адресанта чи нік]; I hope it will help you.; Hope that works; Hope this/that helps + [ім’я адресанта
чи нік]; I hope this helps someone; Hope that helps!!
I’m looking forward to your replies, and hope for some good advices, best Regards.
• Формули, що характеризують зацікавленість в подальшій розмові/співробітництві:
please go ahead and let me know the outcome; If you continue to have problems after
restoring then call HP support (or call them first if you want to save 7); I will post a reply once
I try the recovery DVD tomorrow;
Looking forward to …; If the problem reoccurs then let us know.
• Формули, в яких висловлюється схвалення дій співрозмовника:
Well, at least you [ім’я/імена адресата /-ів]… were able to get the issue resolved; Over
all, good job [ім’я адресата]; good detailed explanation, nice job. Best regards and thanks
for taking the time to think about my problem & the work you guys/girls are doing here; Many
thanks again for your assistance.; Again, [ім’я адресата]...thanks to you and the others for
the “expense of effort” invested in attempting to determine the cause of this problem.; Once
again, [ім’я адресата].... thanks to you and the others who have attempted to address this
problem.; Appriciate the offer to follow up, every bit of information helps.
• Формули, що являють собою запитання
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Any ideas?; Suggestions?; Can one of the Mods or Admins answer this?; Does this sound
plausible?; Does this apply to my problem? can anyone tell me what to do or who to contact to
resolve this problem?
“Прямі питання не містять в собі пом’якшувальних маркерів. Такі висловлювання
належать до неввічливих мовленнєвих проявів і актуалізують тактику негативної ввічливості” [11: 93; 12: 166].
• Формули, які починаються та закінчуються словами подяки:
Thanks for your help... I really appreciate it... pls find below the report. Thanks; Thank
you + [ім’я адресата]: your solution helped point me in the right direction. Thanks again.;
Thanks so much for the help! I think it’s back to normal now. If anything pops up again, I’ll just
post in this thread. Thanks again!; Thanks for the reply. Thanks again.
• Формули, які вживають лише ті, хто дає поради: Glad to help; Good luck; (Сюди
можна віднести висловлювання, що відносяться й до інших груп.)
• Формули, що позначають остаточне закриття «гілки» (господар форуму повністю
бере ініціативу на себе): No reply. Issue assumed resolved.
Цей тип формули є прикладом бюрократичної чи безособової кінцівки спілкування,
про яку вже згадували раніше, а також нейтральної ввічливості.
О.А. Рубанова в статті “Лексические средства усиления речевого воздействия
в побудительных высказываниях” показує, що “основними лексичними засобами
посилення мовленнєвого впливу при вираженні семантики спонукання є наступні: фамільярна лексика, прислівники зі значенням безвідкладності дії, оцінювальні, перформативні дієслова” [13: 84]. Людина, що просить про допомогу, спонукає до дії співрозмовників. Форма вираження прохання, безсумнівно, матиме неостаннє значення. Отже,
розглянемо ці чинники більш детально.
Посиленню мовленнєвого впливу при вираженні семантики спонукання часто служить лексика розмовного стилю. Жива мова визначається як “різновид усної літературної мови, що обслуговує повсякденне спілкування та виконує функцію комунікації та
впливу” [14: 407].
Фамільярна (або “експресивно-забарвлена” [15: 405]) лексика, яка використовується в спонуканнях, може посилювати їх вплив. Така лексика “відкриває широкі можливості самовираження, “емоційної та модально-вольової експресії”, створює обстановку
“розкутості”, дає простір вираженню почуттів, особистих відносин, стимулює гумор і
впливає на думки та дії співрозмовника” [16: 110].
Використання товариської фамільярної лексики посилює вплив висловленняспонукання, тому як “демонструє доброзичливі наміри мовця і може створювати атмосферу невимушеності, прихильності, допомагаючи привернути до себе співрозмовника”
[13: 85]. Як зазначено в прикладах з форумів, фамільярна лексика може вживатися і
вживається в формулах висловлення подяки з метою надання товариськості і щирості.
Перейдемо до наступного чинника. Одним з підрозділів прислівників зі значенням безвідкладності дії є прислівники з семою регулярності, безперервності
дії, відсутності у неї скінченої границі. В англійській мові до таких слів відносять
прислівники always, never, ever, forever, evermore, continually, constantly, endlessly,
eternally, perpetually, persistently, regularly, repeatedly, unceasingly, consistently,
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continuously, everlastingly, сполучення again and again, over and over again та ін. “Подібні
прислівники мають відтінок перебільшення, котрий завжди служить меті підвищення
впливу висловлення” [13: 87]. Як видно з прикладів, слова again та once again дуже широко
вживаються в формулах для схвалення дій співрозмовника.
Аналіз матеріалу доводить, що висловлення-спонукання часто вводяться перформативними дієсловами з семантикою волевиявлення, які експліцитно розкривають наміри
мовця і посилюють мовленнєвий вплив на слухачів.
В залежності від семантики перформативного дієслова мовленнєвий вплив мовця
кваліфікується слухачем як наказ (tell, say, order); прохання (ask, request); пропозиція
(suggest, put forward); порада (advise); рекомендація (recommend); запевнення (assure);
дозвіл (allow, permit); заборона (forbid, veto); благання (beg, call on); вимога (demand,
urge); застереження (warn, caution) та ін. [13: 88].
З прикладів форуму видно, що такі слова, як help, provide, call, go та інші неодмінно
супроводжуються ввічливими формулами з thank та please.
Тож, кажучи про значення привітання, чи можна сказати, що значення рядків завершення повідомлення чи листа набуває такого ж значення? Безсумнівно, адже те, що
людина каже наостанок, завжди запам’ятовується і матиме вплив на подальший перебіг комунікації. Наведена класифікація свідчить про різноманітність формул завершення
повідомлення і готовність мовця взяти на себе роль слухача.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЯ ’СЕМЬЯ’ КОНЦЕПТА
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ’ДОМ’ В РУССКОЙ ПРЕССЕ
Стаття присвячена розгляду вербальної експлікації мікрополя «сім’я» концепту
української культури ДІМ у сучасній російській пресі. У рамках поля розглядаються облаштування мікросвіту, роль жінки-матері, партнерські стосунки, ставлення до дітей,
висока залежність родини від суспільної думки.
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The article deals with the problem of verbal presentation of the concept of the Ukrainian
culture “House” іn modern Russian press (conceptual fields: the house like the family, the
house like the shelter, the house like the country).
Key words: verbal presentation; concept; mental feature; concept sphere; Russian press;
vocabulary unit /Lexical unit; phrase /idiom.
Концепт ’ДОМ’ свойствен концептосферам практически всех наций, но в украинской культуре он занимает особое место, являясь для украинца универсальной моделью
(см. [1]). В украинском языке дом (дім) – «1. Будівля, призначена для житла або для
розміщення різних установ; будинок. 2. Приміщення, в якому живуть люди; житло. 3.
Приміщення, люди, що в ньому живуть, та їх господарство» [СУМ (1: 303)]. Поэтому в рамках украинского концепта ’ДОМ’ логично рассматривать несколько концептов,
связанных друг с другом: дом как строение, дом как семья; дом как страна или родина.
Целью данной статьи является рассмотрение концептуального поля ’СЕМЬЯ’, поскольку
для украинцев «малий гурт» очень важен, что неоднократно отмечали исследователи
украинской ментальности (см., например, [2; 3: 13; 4: 36–43; 5: 72–84]).
Показательной является заметка об очередной попытке человечества выйти на связь
с инопланетными цивилизациями, где в шкале ценностей на первое место украинцами
поставлены семья, взаимоотношения с любимыми: «Радиотелескоп РТ-70, находящийся
в Евпатории, отправил… 500 цифровых фотографий, рисунков и текстовых посланий в
открытый космос. Предложенные украинцами темы для послания варьировались от семейной жизни и первого поцелуя до природы, устройства общества…» (ВС 09.10.08).
Этимология украинских слов, связанных с созданием семьи, является весомым аргументом в пользу склонности к партнерским взаимоотношениям, ведь «обрядовые действия находят отголосок в культурно-языковой сфере, оставаясь в сознании современников знаком прошлого… Обряд сватания с нареченим и нареченою – с глаголом нарекать
(называть), ср. русское жених, невеста в их ассоциативных связях; весілля опирается на
слово веселий, веселитися (русск. свадьба – от сват, сватовство)» [6: 63–64]. Известно,
что в Украине при создании семьи учитывались чувства молодых людей, украинка издавна
имела большие права [7: 83]. Анализ структуры семейной жизни украинцев привел исследователя Б. Цимбалистого к мысли, что определяющей особенностью украинской семьи и
отношений внутри нее является положение женщины-матери. Однако формально с древнейших времен отец выступает главой семьи, что отмечает В. В. Жайворонок: «Как глава
семьи, по давнему обычаю, он хозяин (пан господар), мудрый воспитатель своих детей,
потому говорят: у кого нема вітця, у того нема лиця. Издавна заведено, что дети… наследуют не только отцовское имущество (отсюда имеем концепт батьківщина), но и натуру,
нрав, поэтому говорят: «Яка вода, такий млин, який батько, такий син»» [8: 16–17]. «В
классике хорошо описаны принципы воспитания украинских детей. Главным было полное
повиновение родителям. А в качестве наказания за неподобающее поведение, в лучшем
случае, использовалась «лозина», в худшем – крепкая рука отца» (АиФ 45/07).
Специфика современной украинской семьи в текстах русской прессы представлена в
стремлении к партнерским отношениям женщины с мужчиной, что отражено, в частности, в интервью украинцев с помощью лексем вместе, мы (единое целое), любовь,
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единство: «Мой муж – безумно мудрый человек,.. который почти полностью посвятил свою жизнь мне. Поэтому я всегда стараюсь к нему прислушиваться. Нам легко
все вместе делать» (ВМ 14.10.05); «Когда ты любишь, у тебя есть желание ухаживать за собой. Я вижу это по своей маме. Она влюблена. …Я замечаю, как они вместе
с мужем буквально расцветают на глазах» (ВМ 07.08.08); «Мы должны учиться жить
рядом, вместе, веря в единого Бога. Брак – это один из примеров единства, в котором никто не меняет своей природы и предназначения» (Г 21.11.05) (глава Украинской
греко-католической церкви кардинал Гузар о специфике брака). Главным предназначением женщины в украинской семье традиционно считается рождение и воспитание
детей. Этнический украинец актер Василий Лановой одним из самых ярких событий
детства, во многом сказавшимся на его характере, называет встречу с матерью после
освобождения украинского села от фашистов: «Когда населённый пункт… освободили,
мама решила ехать к сыну. К поезду её буквально несли на руках. Молодая женщина
стала инвалидом из-за того, что вручную разливала «коктейль Молотова». Вася мчался
на вокзал и не обратил внимания на встречную повозку, в которой полулежала страшно
худая больная женщина. Остановил его лишь окрик возницы: «Вот же мама твоя!» …
Он всегда охотнее всего играл роли военных» (АиФ 14.01.09).
Самодостаточность и трудоспособность украинские женщины стремятся сохранить на
многие годы, считая это возможностью самореализации, чертой настоящей труженицы,
долгом перед семьей и т. д. Актриса Ада Роговцева в интервью российскому журналисту
таким образом охарактеризовала свою мечту: «Когда тебе сорок лет, можно не отдавать
себе отчета в том, что впереди. Но в семьдесят финал явственен. У меня есть мечта –
до конца жизни быть в форме и закончить свою жизнь на сцене» (ВМ 21.11.07). Современные украинки в большинстве своем стремятся сохранить свою красоту, ухоженная
женщина не является редкостью: «Поздравить «не пару» приехали их друзья и родственники из Киева, в том числе и мама Насти. «Как похожи», – удивлялись все, видя красивую
кудрявую шатенку «без возраста» и ее знаменитую дочь вместе» (C 06.03.08).
31 октября 2007 г. Киевский международный институт социологии представил результаты опроса украинцев на тему «Забота о близких в украинской семье». Как показал
опрос, для большинства населения на первом месте стоит забота о детях, на втором – о
себе, а уже на третьем – о муже/жене, причем «55 % украинцев считают, что в первую
очередь опека состоит в заботе о здоровье, 29 % – в материальном благополучии, 5 % – в
обеспечении психологического комфорта» (АиФ–Украина 46/07). Ребенок по-прежнему
считается главным мерилом состоявшейся семьи, о чем заявляют и «звезды», и рядовые
украинцы: «Сейчас у меня хороший период: много приглашений, я хочу записать новые
песни. Но помимо творческой жизни я хочу состояться в роли хорошей успешной матери и любимой жены. Я не собираюсь отказываться от этой роли ради карьеры»
(ВМ 07.08.08) (известная певица в интервью газете). Однако бизнес-проэкты, творческие планы, карьера все чаще становятся причиной, почему рождение детей откладывается «на потом». Это явление, становящееся типичным для многих украинских семей,
отметили «Известия» в заметке «Если мода на детей совсем пройдет»: «Количество
украинских граждан сокращается. Виноваты в этом женщины. Продолжательницы рода все чаще предпочитают офис всем радостям материнства. Такие выводы
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сделали украинские демографы…» (Изв. 13.07.06) (аспект прецедентности слов из песни
ансамбля «Верасы», вынесенных в заголовок, – катастрофичность ситуации в обществе
без детей – позволяет подчеркнуть складывающуюся тенденцию).
Еще одной причиной снижения рождаемости в Украине русская пресса представляет
отсутствие надлежащей заботы о детях на государственном уровне, стремление родителей
заработать побольше денег, что эксплицируется, в частности, посредством использования
контекстуальных антонимов разруха, война – мирное сытое время; лучшие из лучших – кто
может заплатить, детский лагерь – распродажа: «“Артек”, переживший послереволюционную разруху, выстоявший в войну, оказался под угрозой закрытия в мирное сытое
время. Если раньше в “Артеке” отдыхали лучшие из лучших, то с января 1992-го лагерь
стал доступнее для тех, кто мог заплатить за престижную путевку. Работники… рассказали о ситуации в Международном детском лагере – “Артек” на грани банкротства
и дальнейшей его распродажи» (ВМ 30.01.09); алкоголь – семейный круг: «Врачи отмечают, что знакомство с алкоголем зачастую происходит в семейном кругу: ″Большинство родителей заняты собственными проблемами (главная из которых – заработок денег), и на детей особого внимания не обращают″» (Страна.ru 03.07.07).
Причиной, негативно влияющей на стремление рожать и воспитывать детей, русские
СМИ представляют чрезмерную политизацию украинского общества: «Председатель
Всеукраинской ассоциации общественности …утверждает, что в 2009 г. выпускники
школ во время независимого тестирования по истории продемонстрировали результаты, которые значительно уступают прошлогодним. Причина: беспрерывные новшества, вводимые в преподавание. По мнению г-жи Сичкан, следовало бы сделать упор
на те события, которые трактуются однозначно, вне зависимости от политической
конъюнктуры» (МК 18.08.09) (беспрерывные новшества и политическая конъюнктура
имеют негативные аксиологические характеристики в тексте о школьных программах).
Cемья в Украине выступает силой, поддерживающей традиции, чтящей память о
предках, обеспечивая тем самым преемственность поколений, что эксплицируется в
текстах русских СМИ в ключевых словах родственники, династия, фамилия, традиции:
«Родственники ветеранов, которые не дожили до Дня Победы, несли в строю их портреты и парадные кители с орденами и медалями. В начале парада перед трибунами
прошли ветераны ВОВ… Собравшиеся дарили ветеранам цветы и скандировали: «Спасибо победителям! С праздником! УРА!»» (Изв. 09.05.09); «Александр [Роднянский,
продюсер – прим. наше] родился в Киеве и из-за занятости родителей жил в семье деда.
Дед был единственным выжившим из 12 детей в семье, и, чтобы продолжить династию, внуку дали его фамилию» (Вед. 25.06.09); «Мы с женой …размовляем только на
украинской мове. И сынишку учим нашим национальным традициям» (Изв. 09.07.02)
(В. Герелло, оперный певец).
Семья оказывает решающее воздействие на все другие сферы жизни украинца:
«Главная причина моего перехода – семья, желание моей супруги. На семейном совете
было решено: переезжаем в Лондон! И поэтому я на 4 года связал свою судьбу с ″Челси″»
(КП 14.06.06) (капитан сборной Украины по футболу А. Шевченко); «Главный урок – смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Жить только любимым человеком нельзя. Это
быстро надоедает, когда угасает страсть. ..Мы – одна команда и понимаем это. Люби266

мому можно многое простить» (С 25.04.08) (украинская певица в ответ на вопрос, в чем
секрет семейного счастья); «…Представитель президента в Кабинете министров заявил,
что ответ Виктора Ющенко на заявление Дмитрия Медведева может последовать после выхода президента Украины из отпуска. По словам Шлапака, скорее всего, прерывать
свой отдых для комментария глава украинского государства не будет» (АН 12.08.09);
«Валерия Мирошниченко – кандидат технических наук, после переезда мужа в Германию
вынуждена была сменить специализацию и стала радиожурналистом. С тех пор они
работают вместе» (В 25.06.09); «Ребята пригласили родных, друзей, жен, девушек на
чемпионат. Они горячую поддержку на трибунах обеспечат. Моя жена тоже будет
смотреть матчи на стадионе вместе со своими родителями» (kp.ru/daily/23722/54034/)
(знаменитый футболист о поддержке родных во время чемпионата мира).
В Украине чрезвычайно высока зависимость семьи от общественного мнения, что
отражено в фольклоре, классической литературе, представлено и в материалах современной русской прессы. Так, о детстве выдающегося советского режиссера и актера,
этнического украинца по матери Евгения Матвеева журналист «Собеседника» пишет
следующее: «Он родился в украинском селе: мама работала в колхозе, отец – бухгалтер, по сельским меркам жених завидный, рано оставил семью. В деревне мать будущей
знаменитости, одинокую красивую женщину, мягко говоря, осуждали – вышла не за
ровню да к тому же за русского, пара не обвенчалась. …К мальчику намертво приклеилась обидная кличка байстрюк» (С 22/05). Замужество дочери Премьер-Министра
Украины широко обсуждалось в СМИ, в частности русские газеты цитировали высказывания Юлии Тимошенко по этому поводу, сопровождая собственными комментариями
зависимость этого события и профессиональной деятельности матери: ««Я хотела бы,
чтобы моя дочь была счастлива и чтобы все дочери Украины были счастливыми. Если
они все заберут лучших парней из Европы, то Европа будет в Украине″. Кажется, Юлия
Владимировна изобрела еще один способ вхождения в Евросоюз: если Украину не берут
в ЕС, то надо забрать ЕС в Украину» (МК 05.07.05).
Изменение семейного статуса лидера Коммунистической партии Украины обсуждалось с телеэкранов («Лидер КПУ Петр Симоненко совершил абсолютно некоммунистический поступок – бросил жену Светлану, с которой прожил 35 лет… Брошенная
жена пошла разбираться не в партком, а... на телестудию!» (КП 05.03.09)), причем
супруга, абсолютно не публичный человек, призвала в борьбе за мужа телезрителей в
прямом эфире, понимая, какой вес для украинца имеет общественное мнение: «Это
недостойный поступок для коммуниста. …Вся наша семья, друзья, коллеги по партии
считаем, что он свихнулся» (КП 05.03.09). Когда экс-девушка сына Президента Украины
дала откровенное интервью, материал тут же попал и в русские газеты: «Вот Виктор
Андреевич прекрасный и душевный человек, …но все разговоры у него только об украинской истории и культуре... На выходные за общим столом могли собираться десятки
родственников» (КП 24.07.08).
Интересы семьи для украинцев, как правило, более значимы, нежели интересы «общего дома» – страны, что и находит отражение в публикациях русских газет: «Ранее без
горячей воды остался весь Крым. Накануне там уже прошла массовая акция «Меняем
Юлию Тимошенко на горячую воду!», в которой приняли участие жители Евпатории,
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Симферополя и Севастополя» (РГ 17.06.09). Именно в семье находит украинец поддержку
своим начинаниям. Контексты русской прессы представляют это концептуальное поле,
как правило, в жанрах интервью и репортажа: «Родители были просто счастливы визиту
дочки. На даче, как и полагается, посидели за столом, попили горилки, поговорили обо всем.
А какой здесь воздух! Теплый и родной. …Это меня заряжает той энергией, которой не
хватает в Москве» (С 42/04); «Победительница московской «Фабрики звезд» Приходько
выступала перед Леонидом Кучмой, знакома со старшей дочкой Ющенко Виталиной.
Но, по словам матери, если кто и помогал Анастасии, то это ее семья. …Приходько
поддерживает окрепший при Кучме клан Мозговых» (Изв. 13.03.09) (об украинской певице Анастасии Приходько, представлявлявшей Россию на «Евровидении-2009»); «Дочь
режиссер… Сейчас только что прошла премьера ее фильма, в которой я была главной
героиней. Сын Костя весь в экологии. …Как я говорю – милосердствует. Внучка …еще
маленькая, поэтому я пока не знаю, какой она путь выберет» (ВМ 21.11.07) (в словах
известной актрисы о семье чувствуется неподдельный интерес к внутреннему миру детей и внуков).
Значимость семьи для украинцев проявляется и в том, что свободное время мы стремимся проводить с родными, поддерживать семейные традиции: «Я этот Новый год,
как и всегда, встречал дома на Украине… А сразу после Нового года я с семьей уехал
отдыхать за рубеж… Если есть свободное время, то предпочитаю сходить с семьей
в кино» (ВМ 11.01.08) (украинец Анатолий Тимощук, капитан российского «Зенита»,
о Новогодних праздниках). Носителю украинской ментальности важно, чтобы отношения на работе были построены по принципу семьи. Когда журналисты обратились
с вопросом «Как быстро вы привыкли к итальянскому укладу?» к футболисту Алексею
Михайличенко, он ответил: «Испытание бытом было одним из тяжелейших. Я был совершенно один, не знал ни языка, ни особенностей жизни. Для меня «Глазго» было двойником киевского «Динамо» 1985 г. Тот же принцип семьи, отсутствие группировок
внутри команды» (Г 15.01.09), тем самым превознеся семью на высшую ступеньку в
шкале ценностей.
Знания об украинцах, их национальной ментальности являются частью языковой
и концептуальной картины мира носителей русского языка. Коммуникативной целью
представления концептуального поля ’СЕМЬЯ’ в русской прессе является формирование
у адресатов определенного образа Украины и представления об украинцах, их типичных
национальных чертах.
Экспликация микрополей рассматриваемого концептуального поля в разножанровых
публикациях позволяет выделить следующие его национально-специфические особенности: партнерские отношения в семье, особенная роль женщины-матери, высокая зависимость от общественного мнения, превалирование концептуального поля «семья»
над полем «страна». Наиболее ярко поле ’СЕМЬЯ’ представляется в русских печатных
текстах посредством украинских заимствований, прецедентных текстов, тропов, аксиологической лексики. Позитивные коннотации имеют трудолюбие украинцев, проявление
творческих способностей, стремление упорядочить микромир. Как правило, негативные
аксиологические характеристики приобетают контексты, отражающие превалирование
частных интересов над общественными.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДИСКУРСИВНОГО СЛОВА ЗЕР
(на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа)
Стаття присвячена опису основних значень і функцій дискурсивного слова зер у текстах сучасних болгарських мас-медіа. Продемонстровано, що зер може мати різні значення і виконувати різні функції. Описано контекстуальні вживання зер, комплексно проаналізовані семантичні, морфологічні, синтаксичні і структурні характеристики зер.
Ключові слова: зер, дискурсивні слова, семантика, мас-медіа, текст.
У статье описаны основные значения и функции дискурсивного слова зер в текстах
современных болгарских мас-медиа. Показано, что зер может иметь различные значения и выражать разные функции. Описаны контекстуальне употребления зер, комплексно проанализированы семантические, морфологические, синтаксические и структурные характеристики зер.
Ключевые слова: зер, дискурсивные слова, семантика, масс-медиа, текст.
This article describes the main meanings and functions of discourse word zer in modern
Bulgarian media texts. The analysis demonstrates that zer has various meanings and can express the different functions. The analysis demonstrates the contekstual use of zer, its semantic,
morphological, syntactic and structural characteristics.
Key words: zer, discourse words, semantics, mass-media, text.
Дослідження дискурсивних слів є актуальною проблемою сучасного мовознавства.
Ця група слів активно вивчається з 50-х років ХХ століття. Існує значна кількість праць,
присвячених опису дискурсивних слів, що відрізняються методами і підходами їх аналізу. Це пояснюється неоднорідною частиномовною приналежністю цієї групи лексем та
їх семантичною і функціональною багатозначністю.
На сьогодні термін дискурсивні слова широко використовується у дослідженнях з мовознавства. Він пов’язується з „особливою групою слів, принципово важливою властивістю яких є їх безпосередній зв’язок з функціонуванням дискурсу” [1: 7] для забезпечення
його формально-граматичної і змістової зв’язаності. У болгарській мові наявна значна
кількість дискурсивних слів, запозичених з турецької мови. Можна припустити, що це зумовлене тривалим тісним контактуванням болгарської і турецької мови і ситуацією білінгвізму, що існувала протягом кількох століть. Одним із таких дискурсивних слів є зер.
У даній статті зроблений функціонально-семантичний аналіз дискурсивного слова
зер на основі аналізу його контекстуальних вживань у текстах сучасних болгарських масмедіа. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: описати семантичні
та функціональні характеристики зер та визначити його місце у текстах сучасних болгарських мас-медіа.
© Огієнко І.С., 2010
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Ілюстративний матеріал для статті добирався зі сторінок газет „Сега”, «Труд», «Новинар» і «Дневник», частина контекстів підібрана у довільному порядку з мережі інтернет за допомогою пошукової системи google, яка дає можливість використовувати інтернет як великий хаотичний корпус.
Основна проблема у описі дискурсивних слів полягає у тому, щоб пов’язати значення
дискурсивних слів, яке подається у словниках, і ті види контекстів, у яких ці дискурсивні слова вживаються [2: 305]. У більшості лексикографічних описів дискурсивні слова
представлені як позбавлені власне значення; наводяться лише типи контекстів, у яких
вони вживаються; або ж наводиться дуже узагальнене значення і при цьому залишається
незрозумілим, як воно реалізується у конкретних контекстах. Оскільки дискурсивні слова тісно пов’язані з контекстом і розмежування значення дискурсивного слова і значення
контексту є досить складним, то для багатьох дискурсивних слів характерна здатність повністю збігатися з контекстом, дублюючи семантику його окремих фрагментів. На думку
І.Б. Левонтіної [2: 305], ототожнити тлумачення дискурсивного слова ще складніше, ніж
повнозначного. Вживання дискурсивних слів мовцем загалом суттєво недоосмислене і
невідрефлектоване, порівняно з повнозначними словами [2: 305]. Побудова тлумачень
дискурсивних слів не базується на мовній свідомості. У самого носія мови не виникає
відчуття, що, вживаючи дискурсивне слово, він передає значення.
Зер. Зер [3; 4; 5; 6; 7; 8], зере́ [3; 5; 9], заре́ [9], зеря [9], зери [9], зе́рем [9], зира́ [9].
У словниках подаються такі значення зер: звісно, звичайно, зрозуміло, певна річ [9],
невже [3; 5; 7; 8; 9], для підсилення підтвердження, згоди, схвалення [3; 10: 45], для вираження здивування, несподіванки, заперечення [4; 11; 10: 45], осудження, часто з відтінком іронії [11], у запитаннях – для вираження несподіванки, здивування чи вагання
[11]. Крім того, зер може вживатися у відповіді, що повторює слово із запитання, для
наголошення, підкреслення, підтвердження. Наприклад: Кметът ли? Кметът зер! [11;
10: 45]. У складнопідрядних реченнях причини функціонує як сполучник оскільки; через
те що; тому що [3; 5; 11; 7; 9].
Зер запозичене з перської мови через посередництво турецької мови. У турецьких
словниках zira подається із граматичною позначкою сполучник і має значення «оскільки; тому що; через те що» [3]. У цьому ж значенні слово вживається й у перській мові.
М. Врина виводить зер від турецького zahirî «очевидно, ясно» [12: 13]. К. Ро Хауге [13]
припускає, що ймовірнішою є форма zahir (без перського прикметникового закінчення),
що має значення «1. явний, очевидний, зрозумілий; 2. зовнішній вигляд, зовнішність; 3.
очевидно, беззаперечно, безсумнівно» [11]. Проаналізований матеріал засвідчує, що значення «беззаперечно» і «безсумнівно» запозичилися в болгарську мову.
Зер Р 1. Адресант упевнений у існуванні Р; 2. Адресант вражений, що адресат може
уважати, що не Р.
Р, зер Q Адресант уважає, що Q є причиною або умовою існування Р.
У багатьох проаналізованих контекстах зер уживається, коли автор тексту категорично впевнений, що однозначно станеться саме так, а не інакше. Ще изчезне зер, как няма
да изчезне? (Сега 29.09.2001).
Зер свідчить, що адресант значною мірою поінформований про об’єкт, суб’єкт, подію,
ситуацію тощо, про які йдеться у висловленні. Журналіст може або володіти достатньо
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повною інформацією, або висловлювати свої думки на підставі власних вражень чи спостережень, отриманих раніше при подібних випадках. За таких умов зер подає існування
певної ситуації як факту, який, на думку автора, має бути цілком очевидним для адресата без яких-небудь додаткових пояснень, тому що він володіє достатньою інформацією,
щоб самому зробити відповідні висновки. Зер Бояна е идеално място за съботно бягство (www.standartnews.com/bg/article=17338).
Зер гарантує впевненість адресанта в достовірності інформації. …Няма ли да сложи
край на привидния достлук? Зер в това … той опит има (Сега, 11.06.2004).
Зер виражає абсолютну переконаність автора в правдивості своїх слів, тому що він
був очевидцем того, про що говорить. Зер колкото по-високо се изкачвам, толкова посилно се възхищавам (Седмичен труд, 20.04.2002).
Зер використовують для вираження згоди з адресатом. У таких випадках зер наближується за значенням і функціями до частки да, відрізняючись від неї вказівкою на більший ступінь переконаності адресанта й сильнішою емоційністю. Я, зер! Сега сме равни
по сила, нали? (www.geocities.com/bulunima/bozimeiko.pdf).
Зер може вказувати на відкриту полеміку адресанта зі справжнім або потенційним
адресатом. Адресант буцімто погоджується з думкою адресата, але водночас подає інформацію про важливішу ситуацію, існування якої нейтралізує попередню, менш важливу. Кешки да го бяха подарили на Черни – зер и той значителен, па и противоречив
(Cега, 15.03.2003).
Зер позначає, що адресант позитивно зреагував на ситуацію Р, підтвердженням чого
виступає дієслово съгласявам се/ съглася се. Съгласявам се, зер – след толкова обикаляне
да си харесвам модел, който е моят номер и цвят (Дума, 23.04.2004).
Зер характерне для висловлень із відтінком іронії. Защо габровците слагат на яйцето
кранче? Зер, едно яйце е много за една манджа! (www.jokes.igri.bg?/pgn4). У переважній
частині таких висловлень ідеться про протилежне до того, про що автор має намір повідомити. Зер как мога да лъжа … и да кажа зло за даскаллъка (Дневник, 14.09.2004).
Зер указує на беззаперечність якогось явища: однозначно трапиться саме так, а не
інакше. Ще ги разбият зер! Не се ли вдигнем всички, успех няма да има! (www.mladite.
com/index.php?level=6&sub=184).
Зер може вводити нову інформацію, яка, за припущенням автора, повинна бути невідомою читачу. Още по-голям берекет ще падне, ако излезе нещо от … «Секретна проверка срещу зетя на Соколов». Зер разследваният Христо Михайловски е и кумец на
Иван Костов! (Сега, 06.11.2001).
Зер може вживатися для вираження посилення. Посилюватися можуть найрізноманітніші прояви, наприклад, привертання уваги. Виждали сте в филми как сановници
крепят короната, минават през шпалир от царедворци, за да я турят на главата на
поредния владетел. Внимателно, зер! Щото тази кратка пътека е кулминация … на
интриги, на комбинации, … на убеждението (Сега, 19.01.2002).
Зер може вживатися у відповідях на запитання для акцентування уваги на підтвердженні. Як правило, у таких випадках частина лексем є однаковою як у запитанні, так
і у відповіді на нього. Познаваш ли го? Познавам го, зер. Ела с мен, ако искаш да го
видиш (Сега, 23.09.2003). У поодиноких випадках лексема, яку підтверджує зер, може
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бути інакшою. Так трапляється із квантифікаторами, від яких можна утворити похідне
слово, що вказує на ще більшу кількість. Много кандидати са дошли? Мнозина зер. Не
ми стигат пръсти да ти ги преброя (Труд, 09.11.2004). Окрім того, відповідь на запитання, що починається із зер, може містити пояснення, чому автор припускає саме так.
Тогава ще се окаже, че Първанов е първият човек в държавата. Само да не излезе, че е
първи и в една съседна държава? Зер «Стандарт» пише, че Скопие е под блокада заради
Първанов (Сега, 28.02.2002).
Зер може вживатися для посилення заперечення, вираженого не (Не те приемат,
зер (Стандарт, 13.02.2001).) або хич (Зер, хич не сме кимери, сармати и чугари (Сега,
03.02.2001).).
Зер може бути експресивним еквівалентом запитальної частки нали. Зер трябва да
дойда чак там? (Сега, 20.11.2000). Підтвердженням цього припущення є висловлення,
у яких уживаються зер і нали разом. Зер нали са без задръжки? (www.hulite.net/modules.
php?name=25926). Питальні висловлення сприяють привертанню уваги читачів, а також
виступають рубрикаторами змісту тексту.
Поряд зі своїм основним значенням – вираженням упевненості – зер може надавати й
інших, не менш важливих, додаткових значень висловленню. Для того, щоб отримати повне
уявлення про комунікативно-прагматичні характеристики зер, слід звернути увагу й на них.
Зер Р Адресант вражений, що адресат уважає, що не Р. У таких випадках зер може
виражати здивування (Или от Харманли, ако по ви харесва? Зер там няма обществени организации?! (Сега, 10.02.2001)), обурення (Зер ще почнеш да ме лъжеш? (24 часа,
08.04.2001).), невпевненість (Зер вие сте най-голямата част от нашенците? (Стандарт,
07.02.2006)).
Р, зер Q Адресант уважає, що Q є причиною або умовою існування Р. Зер може
виражати причиново-наслідкові відношення між висловленнями. Зер може вводити пояснення причини розвитку дії саме таким, а не інакшим чином. Здебільшого у таких
випадках автор виражає своє суб’єктивне бачення, яке часто не відповідає об’єктивним
обставинам. Взех си бележка, но като дойде токът, пак се нахвърлих върху Герджиков –
зер с това колоритно име (герджик – гиздав) не му отива да деколоризира бюлетените
… и токът пак спря (Сега, 10.12.2004).
Зер указує на об’єктивний зв’язок між двома ситуаціями. Аз ги умея тези неща, зер
толкова години пиша тук… (Дневник, 12.06.2001).
Зер уводить пояснення, чому сталося, відбувається, є саме так, а не інакше. Мнозина,
може би, и ще стигнат с четенето си само дотук – зер нищо скандално няма да подхрани по-нататък нашият читател (www.bulgaria21.net/issue/t2330). Пояснення причини попереднього висловлення може мотивуватися досвідом адресанта. В интервюто
си пред «24 часа» … тя ни светва, че … не се бои от прокурори. (Което си е жива фукня
– зер от баш прокурора Филчев всичко може да се очаква) (Сега, 16.07.2001). Пояснення
із зер може відрізнятися різною мірою деталізованості. Висловлення із зер може вводити
як детальне пояснення події попереднього висловлення (В очакване на тържественния
миг дим от параходни комини затулва булеварда «Девети септември». Зер по канала
плават кораби, дълги тридесет и широки шест метра (Сега, 13.05.2003)), так і менш
деталізоване (Той покани Кольо, с когото току-що се беше запознал, да изпият по една
бира – зер имаше за какво (www.incolor.internebr.com/llazarov/doc7.doc).
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Зер може вводити пояснення причини, мотивоване подальшою вигодою для суб’єкта
висловлення. Скача се и срещу високите такси във вузовете – зер студентите също са
потенциален електорат (www.eurochicago.com/news/p23).
Зер може вводити пояснення причини того, що призвело до саме таких дій суб’єкта.
Филчев набързо прати Бойко в болничен да взима аспирини и успокоителни, зер беше
вдигнал кръвното (www.zagrada.bg/show/storyid=39617).
Зер констатує наявність причиново-наслідкового зв’язку, але не вказує, наскільки цей
зв’язок є тісним. Зер може вводити вказівку на безпосередню причину (Решенията се взимат в манастири. Зер за източноевропейска държава ... колкото патриархът, толкова и
царят е наместник на Бога на земята (Новинар, 13.06.2006).), а також вільно вживатися
у випадку неможливості відновлення проміжної ланки причинового ланцюжка подій (Околийският началник бил нахокан – зер и те са власт... (www.parliament.bg/kns/pkontrol/21%20
ons/3rs). У контекстах із зер часто наявне пояснення, яким чином суб’єкт чи його властивість
тощо Р пов’язані з виникненням Q. Тръгнах из родния си Ямбол да правя агитация... – зер,
кандидат-депутат съм, ще помагам на комунизма да си отива (Сега, 10.09.2001).
Зер може безпосередньо вказувати на те, що причина передує наслідку. Слава богу,
значи наистина може пък и да дойде терорът – зер посланник Пардю няма бадева да
настоява за обискиране на минувачи и коли (Сега, 17.10.2002). Зер уводить ситуацію,
пов’язану з попереднім досвідом адресанта. Този път с яденето внимавахме, зер помнихме, какво стана в Самоков (Шоу, 21.10.2006).
Зер передбачає існування небажаного наслідку у випадку нездійснення запланованого. Да не забравиш да минеш над Драгалевци, зер Командира може и да ти се разсърди
(www.politics.actualno.com/news_103043.html).
Зер може вживатися для пояснення причини здійснення чи нездійснення дії. …
Съветници от местния парламент решиха да напомнят за себе си, зер да не ги забравим
(www.haskovo.info/option=com_content&task =1479).
Зер доречно вживати в тих випадках, коли слід мотивувати виникнення в суб’єкта
певної думки. …Медии отбелязали срещите на премиера «с министри от кабинета» (зер
да не помисли Симеон, че са се нароили министри и извън кабинета) (Сега, 04.09.2002).
Зер уводить пояснення того, чому суб’єкт діє саме так, а не інакше. Николай Василев пък
поръчва да му натоварят на влака разни оставени в Англия вещи – зер да не станат зян
(www.geocities.com/kaldamuk/IvoBer/evala.htm).
Зер може вводити уточнення того, про що йдеться, щоб усім стало зрозуміло. …Все
народни пари отиват, зер нашите данъци (www.dnes.bg/article.php?cat=4450).
У дослідженнях із граматики зер характеризують як запитальну частку [80, с. 494].
Проаналізований матеріал переконує, що зер може виконувати функцію вставного слова
(Зер, политиците сме, тъй да се каже, освободени от предразсъдъци хора с нестандартна ориентация (Сега, 09.09.2005).), частки, не тільки запитальної (Зер това е найважното нещо – и за вас, и за тях (Дума, 05.04.2005).), і сполучника (…Н. Михайлова се
е закахърила, че си няма постоянен контакт с Б. Хомбах – зер неговите хора си нямали
дом у нас! (Сега, 17.07.2000)).
Зер уживається тільки в складі висловлення. Зер, да знаеш какво може да се получи
от такова гласуване (www.pro-anti.net/show/issue=806&article=1).
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Зер впливає на значення всього висловлення. Зер, той взе най-много! (www.segabg.
com/info/?inc/page=249). У випадку, коли висловлення складається із двох чи більше
предикативних центрів, зер стосується тільки тієї його частини, до якої відноситься. В
залата бяха поставени микрофони, та да се чуе «гласът на народа», зер вече щяхме да
ставаме «демокрация» (www.feeds.bgit.net/?action=150).
Для зер характерні сполучення з тъй і такъв, які посилюють його значення. Тъй
зер, къде ще мога да виждам такива неща! (24 часа, 12.06.2004). Інші сполучуваності,
властиві для зер, у текстах мас-медіа не спостерігаються.
Основним значенням зер є впевненість адресанта в змісті висловлення. Зер є експресивним засобом погодження автора зі змістом висловлення. Окрім основного значення,
зер характеризується додатковими значеннями, які є не менш важливими для комплексної
характеристики цього слова. По-перше, це можливість зер виражати емоційне ставлення
мовця до змісту висловлення, а, по-друге, це здатність поєднувати дві частини складного
висловлення, указуючи при цьому на причинові, наслідкові, уточнюючі зв’язки між його
частинами. Зер уживається тільки в складі висловлення й стосується його значення в
цілому. Тъй і такъв посилюють підтвердження, виражене зер.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
УДК 32-312.1

Шевченко Л.И
(Кельце, Польша – Киев, Украина)
КУЛЬТУРОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА
В РОМАНЕ А.БИТОВА «ПУШКИНСКИЙ ДОМ»

Стаття присвячена аналізу культуроцентричної моделі світу в романі А.Бітова
“Пушкінський дім”. Особлива увага присвячена художньому осмисленню деструктивних
впливів часу на “тіло культури”. Аналізується особливість представлення автором “сюжету клятої категорії” (тобто – культури Росії) в її співвідношенні з симуляціями часу.
Ключові слова: «тіло культури», духовність, свобода, страх, симулякр.
Статья посвящена анализу культуроцентрической модели мира в романе А.Битова
«Пушкинский дом». Особое внимание уделено художественному осмыслению прозаиком
деструктивных влияний эпохи на «тело культуры» – культуры в широком ее понимании.
Анализируется специфика представления А.Битовым «сюжета проклятой категории»
(т.е. культуры России) в ее отношении к симуляциям времени.
Ключевые слова: «тело культуры», духовность, свобода, страх, симулякр.
The article analyzes the culture-centered model of the world in A.Bitov’s novel „Pushkinsky Dom”. Particular attention is paid to the artistic conceptualization by the novelist of the
destructive influences of the epoch on the „body of culture” – the culture in a broad sense. It
analyzes the specifics of A. Bitov’s presentation of „the subject of an accursed category” (i.e.,
the culture of Russia) in its relation to the simulations of the time.
Key words: „the body of culture”, spirituality, freedom, fear, simulakrum.
Характерной особенностью русской культуры ХХ века является ее тяга к саморефлексии, к осмыслению ею себя в тех артефактах, которые появляются или в преддверии, или
в периоды переоценки всех ценностей и девальвации ее роли в сознании современников.
Свидетельством этому могут быть тексты произведений художественной литературы, в
которых находит свое воплощение взгляд на мир представителей книжной и элитарной
культуры, преломленный сквозь призму культурных традиций и сфокусированный на
осмыслении деструктивных влияний эпохи на «тело культуры» – культуру в широком ее
понимании. Среди них проза Д.Хармса и С.Кржижановского, метапрозаические произведения О.Мандельштама («Египетская марка», 1928), В.Шкловского («Сентиментальное путешествие», 1923), К.Вагинова («Козлиная песнь», 1927; «Труды и дни Свистонова», 1929) и В.Набокова («Дар», 1933-1937; «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», 1941;
«Ада, или Радости страсти», 1969), многочисленные метаповествования [1: 44-108], подвергающие углубленной рефлексии мир/пространство культурных явлений синхронно
процессу созданию их же в их творческом хронотопе и в отношении к тексту культуры
в параметрах вечности. В этих произведениях культуроцентрический тип моделей худо© Шевченко Л.И., 2010
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жественного видения-отражения действительности [2] актуализируется в культуроцентрических художественных моделях мира, в своем основании ориентированных на аксиологию русской и мировой классики. Миметический, восходящий к метаповествованиям
вариант культуроцентрических моделей мира в прозе 70-80-х годов ХХ века наиболее
ярко представлен в романе А.Битова «Пушкинский дом» и в многочисленных рассказах Т.Толстой. Условно-метафорический, квазимимфологический вариант, отходящий
от метаповествовательных построений и реализующий мифоцентрические интенции
в прозе последних десятилетий, находит свои модификации уже ближе к нашему времени в романах Т.Толстой «Кысь» (1986-2000), В.Сорокина «День опричника» (2002),
«Сахарный Кремль» (2008) и др.
В романе А.Битова «Пушкинский дом» (1964-1971, публ. в «самиздате» и «Гранях»
– 1973, новые редакции – 1978, 1990; публ. в СССР – 1987), непосредственным толчком
к написанию которого послужил для прозаика конец периода «оттепели» и возобновившиеся гонения на свободомыслящую интеллигенцию, уже изначально художественному
осмыслению подвергалась разрушающая культуру, «духовное тело» страны атмосфера общественной жизни в период застоя. Импульсом к его последующей переработке
стал ощущаемый остро распад культуры в условиях перестройки. Передаче деструкции
тела культуры в стране подчиняется вся поэтика этого произведения. В нем каждый
его конструктивно-содержательный элемент, функции которого выполняют «культурные
знаки» и «знаки классики», подобно свободному радикалу, активно взаимодействуя как с
себе подобными, так и с другими, разрушаясь во вновь возникающих соединениях, обретает особое качество, через них «проясняет» себя, чтобы, снова распавшись, по-новому
выявить суть уже бывшего – канувшей в вечность и ставшей «музеем» культуры.
Все части романа открываются эпиграфами из русской классики; на его страницах
активно цитируются Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Л.Толстой, Достоевский,
Тютчев, Фет, Чернышевский, А.Островский, Чехов, Блок, Сологуб, Бунин, Хлебников,
Маяковский, Ходасевич, Ильф и Петров, Набоков, Юз Алешковский, классики зарубежной литературы. В качестве «культурных знаков» используются имена Писарева,
Горького, Фадеева, Есенина, Пастернака, Тынянова, Шолохова, Домбровского, Бахтина,
Ермилова и др., приводятся фрагменты неофициального советского фольклора и произведений массовой культуры [3: 113-145].
Пролог и первые два раздела романа, включающие перифразы мотивов классики, носят те же названия, что и хрестоматийно известные произведения русской
литературы: «Что делать?», «Отцы и дети», «Герой нашего времени», и поначалу, как
отмечает М.Липовецкий, «Битов строит свой роман как систему попыток подражания
классическому русскому роману». Однако, как подчеркивает исследователь, цитируя
Э.С.Нахимовски, «с одной стороны, “цитаты из произведений девятнадцатого века оборачиваются пародией в настоящем. Это пародия, в полной мере оцениваемая персонажами, которые понимают тщетность своих попыток возрождения ушедшего” [4: 198].
С другой стороны, и сам повествователь постоянно фиксирует неудачу этих попыток.
Не удается заново “написать знаменитую трилогию Детство. Отрочество. Юность”,
“неосторожно обещанный” второй вариант семьи Левы не излагается (“нам, короче, не
хочется излагать...”); сюжет не сдвигается с мертвой точки – его то и дело “сносит вспять
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к началу повествования”, вторая часть не продолжает, а повторяет, с иной точки зрения,
первую. Никак не совпадут Лева-человек и Лева-литературный герой» [5: 137-138]. Не
случайно название третьего раздела романа «Бедный всадник» и его последней главы
«Утро разоблачения, или Медные люди» образованы с помощью контаминации и имеют
ярко выраженную «сниженную» коннотацию.
Активно прибегая к употреблению «знаков классики» и прослеживая их разрушение
в современности, намеренно строя текст как вторичный и основанный на использовании чужих литературных кодов, автор, как отмечает И.Скоропанова, не просто передает
«ощущение невозможности неповторимого личного стиля в эпоху “текстуализации” сознания, “фрагментации” субъекта» [6: 126-127], но и, соотнося с тем, что за ними стоит
(«тело русской культуры» как таковой, ее дух), весь выстраиваемый в произведении ненастоящий «вторичный мир» русской культуры советской эпохи, как бы наглядно демонстрирует симулятивный характер, фантомность последней, перманентно происходящее разрушение и ее, и того что имеет она еще в памяти о предшественнике.
В актуализирующем культуроцентрическую модель мира произведении А.Битова
«Пушкинский дом» реализуется изначально эксплицитно заявленная в авторском хронотопе установка прозаика «следовать освященным, музейным традициям, не опасаясь
перекличек и повторений, – наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь
нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, “в ключе” и может быть
истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас здесь темой и материалом, –
а именно: явлений окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость
воспользоваться даже тарой, созданной до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое
себя, служит нашей цели» [7: 9-11].
Речь идет о культуре России, и она, осмысляемая в произведении А.Битова на
художественно-категориальном уровне, – его главный герой, основным же сюжетом является ее гибель и «жизнь после жизни». Этот, по определению автора, «сюжет проклятой “категории”» (С. 216), через который А.Битову «хочется понять страну в состоянии
Империи» (С. 246), реализован в произведении в судьбах персонажей, моделируемых
текстовым двойником прозаика – неким писателем, но «ни один из них не герой и даже
все они вместе – тоже не герои этого повествования, а героем становится и не человек
даже, а некое явление, и не явление – абстрактная категория (она же явление), такая
категория... которая, как по цепной реакции, начавшись с кого-то, и, может, давно, за
пределами рассказа, пронизывает всех героев, их между собой перепутывает и убивает
по одиночке, передаваясь чуть ли не в момент смерти одного в суть и – плоть другого;
потому что именно у этой категории, внутри моего сбивчивого романа, есть сюжет, а
у героев, которые все больше становятся, от протекания через них одного лишь физического (не говоря об историческом) времени, “персонажами” – этого сюжета все более
не оказывается; они и сами перестают знать о себе, кто они на самом деле, да и автор
не различает их, чем дальше, тем больше, а видит их уже как некие сгустки, различной
концентрации и стадии, все той же категории, которая и есть герой...» (С. 215). И «только тогда автор сможет как-то вздохнуть и испытать маломальское удовлетворение, если
кто-нибудь из этих сгустков, из этих персонажей, вдруг все-таки сможет обрести сюжет и
хоть разорвать, хоть вкрапленником войти в сюжет категории <...> И вот если кто-нибудь
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обретет этот сюжет, скорее всего погибая, и все окрасится трагедией: человек обретает
сюжет, сюжет обретает человека... – хоть одна цепь окажется законченной, и в конце ее
покажется светящаяся точка, как выход из лабиринта в божий мир, точка света, которая,
может, и не осветит, но хоть силы какие придаст хотя бы и автору: добраться до конца,
– хоть что-то задрожит, как далекая звездочка, пусть недосягаемая, – хотя бы видимая
невооруженным глазом. И если так, дай Бог, случится с повествованием, чего искренне
жажду, на что уповаю, и начнется сюжет не категории, а хотя бы одного сгустка, <...> я
с радостной жестокостью дам ему даже погибнуть во имя его сюжета, лишь бы не вернуться к сюжету проклятой “категории”» (С. 215-216).
«Сюжет категории», т. е. культуры России, реализуется в произведении в персонажах
как личностно, так и культурно аморфных, утративших «знание о себе» и предназначение, и только в их приобщении к жизни свободной А.Битову видится выход из тупика,
возрождение главного из состояния небытия.
Начиная роман о духовности, теле культуры России, А.Битов в первом из своих отступлений («Курсив мой») пишет: «Итак, мы воссоздаем современное несуществование
героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи,
тайне, в которую уперлось современное естествознание: когда материя, дробясь, членясь
и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать
от попытки разделить ее дальше: частица, волна, квант, – и то, и другое, и третье, и
ничто из них, и не все три вместе... и выплывает бабушкино милое слово “эфир”, чуть
ли не напоминая о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей,
что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым,
а – просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой» (С. 11). Таким образом, позитивистскому осмыслению мира профанных реальностей и артефактов культуры в музейном и отчужденном их варианте в плоскости персонажного мира и мира реальной
истории, а также их воссозданию в миметических построениях – в романе изначально
противопоставляется постижение эту же плоскость пронизывающего нематериального,
уловимого сердцем, душой, интуицией, но утрата чего – катастрофа в рефлексиях автора, и – катастрофа в масштабах истории человечества. Гул ее приближения, означающий
гибель цивилизации, в персонажной системе романа ощущается только старшим из рода
Одоевцевых, напрямую причастным к великой культуре, духовной свободе и Божьему
миру как миру в параметрах Божьего замысла, – то есть к тому, что строительством нового было приостановлено, а теперь окончательно разрушается в «отголосках» музейных
реликвий и их имитациях в мире профанном. Критикуя самонадеянность современного
человека, возомнившего себя главным и давшего «свою цену» земному, Модест Платонович выражает уверенность в том, что «мир без молитвы совершенно безнадежен в
умственном отношении» (С. 71), и его скорая гибель окажется следствием катастрофы,
свершившейся в плане духовном. Он убежден, что «прежде всего, нам грозит – от бесплатного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило, ни денег, ни труда,
от того, что не имеет стоимости – вот откуда нам гибель – от того, чему не назначена
цена, от бесценного!» (С. 70). Катастрофа духовная началась не вчера: все давно, «да,
давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал
объясняться – тогда и началось» (С. 74), – заявляет герой, понимая под ней передачу
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несведущим знаний сакральных и их профанацию, разрушение истинных смыслов и ценностей, гибель старой культуры как культа священного, поисков Абсолюта, свободы в
их расширительном толковании.
Дед уверен, что в послеоктябрьский период вся культура России уже превратилась в
музей. Код ее понимания в ситуации несвободы утрачен: многое стало «загадочно лишь в
силу утраты назначения. Связи прерваны, секрет навсегда утерян... тайна – рождена! Культура остается только в виде памятников, контурами которых служит разрушение» (С. 348).
Еще в начале 20-х годов, в записках «Сфинкс» – фрагментах главы «Бог есть», впоследствии якобы переданных его внуком Левой Одоевцевым непосредственно повествователю,
Модест Платонович пишет: «Революция не разрушит прошлое, она остановит его за своими плечами. Все погибло – именно сейчас родилась великая русская культура, теперь уже
навсегда, потому что не разовьется в свое продолжение. <...> Пройдет небольшое время,
и она приобретет легендарный вкус, как какой-нибудь желток в фреске, свинец в кирпиче,
серебро в стекле, душа раба в бальзаме – секрет! Русская культура будет тем же сфинксом
для потомков, как Пушкин был сфинксом для русской культуры» (С. 349). Чисто внешне
«оттепель» очевидный разрыв связи с прошлым якобы преодолевает. Но ушло уже время,
утрачены коды прочтения старой культуры, утрачено ею же культивируемое осуществление жизни, свобода, забыт ее дух. И, видя дальше и глубже внука и других «настоящих»
и «вынужденных» шестидесятников, Дед предрекает: «На ликвидации “ложных” и ловле
“истинных” вы еще испытаете как бы подъем, и восторг, и труд … <…> Вы запустите
либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений, якобы ради сейчас еще
запретных, но столь желанных “истинных”. Но пройдет лишь несколько лет – вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными, и они быстро разочаруют вас,
потому что, <...> прежде понятий, прежде их возможности, проник уже призрак <...> потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и ценностям – он-то
и бередит, он-то и побуждает ко всему этому невнятному и радостному поношению…» (С.
68-69). Обращаясь к Леве, еще студенту, Дед говорит: «Сейчас вы проходите Цветаеву и
Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом накинетесь на Тютчева
и Фета: доращивать одного – до гения, другого – до великого. Бунина – вытягивать… Это
раздувание и доедание репутаций сойдет за прирост современной культуры. <…> По невежеству вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности
– будто оно одно и существует – обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытья
его. Чего нет и не будет, так это умного, не потребительского отношения к действительности» (С. 69). Как приговор звучат слова Деда: «Да все, все уже – советские! Нет не советских. Вы же – за, против, между, – но только относительно строя. Вы ни к какому другому
колу не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны, – а
это навсегда» (С. 69).
Воспитанные тоталитарной системой, Лева и его современники для Деда – лишь
потребители и имитаторы. Сам ощущая себя скорее однофамильцем, чем настоящим
наследником и продолжателем русской культуры, Лева Одоевцев способен лишь манипулировать уже готовыми матрицами-представлениями о ней, выхолащивая из нее изначальное содержание. Внутренне несвободный, зависимый от митешатьевых – новых
людей и – плебеев, некогда дьявольски искусивших хранителей высшего, младший из
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рода Одоевцевых, работающий в Пушкинском доме и написавший в начале своей научной карьеры оригинальное, опирающееся на «систему» Деда и по тем временам не
могущее быть опубликованным исследование, как ученый уже в 60-е – несостоятелен.
Вся его деятельность является лишь неосознаваемой им симуляцией и имитацией «по
образцам». Лева «проигрывает» то, что идет от Деда и классики. Казалось бы, классика
– знак приобщения к вечному и духовному. Однако героем «осваиваются» лишь внешние
формы этого «вечного», что отнюдь не случайно. Унаследованная послереволюционной
эпохой как «присвоенная», но не своя, классика, помещенная в поле культуры советской, вне связи с традицией прошлого и духовной свободой оказалась таинственным текстом, ключ к шифру которого для сформированных в тоталитарной системе и внутренне
несвободных утерян. Не случайно и Леве по-детски кажется, что дядя Диккенс «читает
другую “Войну и мир”, чем все люди <...> Другая была в руках у дяди Мити “Война и
мир” – та самая» (С. 34) – настоящая.
Только дядя Диккенс и старший Одоевцев в «Пушкинском доме» А.Битова не
оторваны от живой жизни и жизни культурной традиции, «выглядят, – как подчеркивают
Н.Лейдерман и Липовецкий, – единственно настоящими, и в этом смысле они, по Битову аристократичны. <...> Их объединяет способность к неготовому пониманию в проивовес готовым, симулирующим реальность представлениям» [8: 261]. Объединяет живой,
неподвластный влияниям ум и «способность к отражению реальности в миг реальности,
в точке ее осуществления» (С. 80). Сам же «ум, – как поясняет его понимание старший
Одоевцев, – это больше чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование... Ум народен.
Ум – это способность к рождению синхронной с реальностью, отражающей мысли, а не
цитирование, не воспоминание, не изготовление, по любому, пусть самому высокому, образцу – не исполнение. Ум – это способность к реальности на уровне сознания» (С. 80).
Автор отмечает, что «у дяди Диккенса и деда Одоевцева, людей, обобщенных историей, были два противоположных, но разведенных из одного корня, как ветви, способа
прожить эту историческую судьбу. Ничто, казалось бы, не роднит их, эти ветви не видят друг друга, разделенные общим стволом. Роднит их ствол. И тот и другой пытались
“сохранить достоинство”. И тот и другой нашли к тому уникальные, невозможные, никому не свойственные, свои единственные пути. <...> Сохраняя “свое”, они проявляли
истовость и неистовость кулака, но недвижимостью их была личность» (С. 92). И тот и
другой сохранили себя, свое «Я», лишены были страха, исполненны «жизненности» и
остаются живыми. А Лева, воспитанный в тоталитарный период, – аморфен, безличностен и подавлен, и страх в нем системы, себя – перманентен. Лишь в конце, убежав от
преследовавшего его милиционера, Лева неожиданно для себя, уже спрятавшись в Пушкинском доме, вдруг понимает, что «унизительно ведь так бежать! Какое тут достоинство
или личность... Ничего не было. Было только одно – убежать. Такое облако, такое мыло,
круглое, как страх. В нем, внутри – Лева, как муха в янтаре. Он ведь не только сам бежал,
не от страха убегал: куда же это он мог из страха-то выбежать? – он с ним, в нем бежал, мчался в нем под парусами ужаса, как темная в ночи лодка, гонимая ветром власти.
Власть? Этот цыпленок! Смешно. Это замкнутое пространство страха, с пульсирующей
границей за спиною – нагоняет, отстает... с распахнутым, далеким объятием надежды
на избавление впереди. Странное сооружение. Неба над головой не было, звезд. “Каким
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дробным ужасом оборачивается отсутствие страха божьего! – приоткрывая щелочку для
духа, восклицал, избежав себя, Лева. – В страхе я находился – в страхе и нахожусь. Ведь
страшно то, что я так страшился и чего! Вместо Бога – милиционера бояться! Махнулись...” Мысли эти поражали его своей заслуженной очевидностью... “Чего я боюсь? Да
всего я боюсь! <...> Ведь то, что можно потерять, ничто по сравнению с уже потерянным.
Ведь любой вариант – самый худший – благо в сравнении с унижением и страхом От
чего я убегал? Выбирал между унижениями, боялся унижения большего. И выбрал самое
большое”» (С. 287-288), – думает Лева Одоевцев.
Страх у Левы в крови. Он как боязнь себя настоящего, истинной сути, свободы – причина
его симуляций и в детские годы, и в зрелости, и – причина его «бессюжетности», представляемой авторским двойником – персонажем-писателем в имитациях-вариантах развития
связанных с Левой всех фабульных линий. Настоящий, реальный сюжет представителя
третьего поколения рода Одоевцевых начинается с осознанием Левой себя в отношении к
страху и к власти, с пониманием им слов Модеста Платоновича о современном трагическом «опережении неграмотностью жизни» (С. 293), с осознанием генетической принадлежности к классу духовной аристократии, причастности и предназначенности, когда
Лева вдруг начинает все «знать о себе» и из «сгустка-персонажа» на миг превращается в
личность, в героя, вызывая на бой Митишатьева-«выходца» – Дьявола- искусителя. (Не
случайно, что, находясь перед этим уже в пограничном от выпитого состоянии и воспринимая толпу веселящихся в день годовщины Октябрьского переворота как сон, маскарад,
он вдруг видит, что «тень Митишатьева отбрасывает рожки», а когда Митишатьев поймал
белый шарик на черный – «запахло серой»). Начинается – с проявления в Леве свободного,
когда он, защищая культуру от митешатьевых, на дуэли с плебеем и некогда победителем
высших (духовной аристократии), буквально сливается с телом культуры (не случайно
А.Битов, по меткому замечанию М.Липовецкого, «описывая состояние Левы, сознательно
размывает границу между Левой – и ... Пушкиным» [9: 136]), когда Лева свободно «вкрапляется» в главный «сюжет категории» и, оставляя своей псевдосмертью как гибелью
прежнего Левы писателю все же надежду в его осмыслении будущей жизни культуры
России, – мелькает «светящейся точкой» в конце «лабиринта» и завершает роман.
А.Битов более чем уверен, что страх, несвобода, зависимость и заангажированность
– несовместимы с культурой. Утрата свободы, духовности неизбежно приводят к тому,
что культура, действительность, жизнь подменяется симуляцией. «Роман Битова, – пишет
М.Липовецкий, – посвящен феномену симуляции реальности. Симуляция реальности
предстает как закон тоталитарной эпохи. Она есть следствием не замечания катастрофы
и существования так, как будто ничего не произошло. <…> Симуляцией оборачивается и
контакт с классической традицией. Момент повторения (цитирования), реализованный как
через систему заглавий, эпиграфов и т. п., так и через постоянные акцентированные сопряжения героев романа с устойчивыми художественно-поведенческими моделями (“лишним
человеком”, “бедным Евгением”, “героем нашего времени”, “мелким бесом” и “бесами”,
“романтической любовью” и ситуацией “дуэли”), выявляет глубочайшие расхождения, деформации, стирающие предыдущий смысл. Все, что внутри классического контекста подлинно, в “современности” оказывается симуляцией» [10]. Как отмечает исследователь, в
романе А.Битова «Пушкинский дом» «симуляция оказывается той же смертью культуры и
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реальности, что и в метапрозе 20-30-х годов, но уже лишенной внутреннего напряжения,
ставшей будничной, привычной, почти что незаметной и безусловно комфортной» [11:
153-154]. И «если метапроза 20-30-х самой плотью своей поэтики оформила смертный
порог культуры, то Битов в семантике и поэтике «Пушкинского дома» зафиксировал послесмертие культуры. Ведь что такое симулякры, если не тени, не царства теней – уже
недоступных смерти, уже неспособных к поступку, уже перешедших порог?» [12: 154].
Роман А.Битова «Пушкинский дом» [13] поначалу был понят не всеми. Построенный
как текст-пунктир, вырастающий спонтанно на глазах читателя из вспышек авторского озарения и рассуждений-экспериментов писателя – его текстового двойника, он в себе сочетал
элементы семейно-бытовой хроники, психологического и философского романов, сентиментальной новеллы, мемуарной и эпистолярной прозы, научной статьи, эссе, литературоведческого исследования и разноплановых культурологических комментариев. Его многоуровневая организация, опирающаяся на принципы варьирования и зеркального отражения,
размытости и незавершенности представляемых смыслов и открытости структур, требовала
подсказок. Они автором давались, однако и их было недостаточно. Ориентация же романа
на осмысление деструктивных влияний тоталитарной системы на тело культуры, культуру
в широком ее понимании, для читателя прояснилась лишь после включения произведения
вместе с поднимающими те же проблемы и актуализирующими культуроцентрическую модель мира «Фотографией Пушкина» (1985) и повестью «Ожидание обезьян» (1995) в цикл
«Империя в четырех измерениях» (1995). Однако о них речь еще впереди.
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УДК 821.161.1 – 1 Заболоцкий Н.

Шпилевая Г.А.
(Воронеж, Россия)

О ДВУХ РЕДАКЦИЯХ СТИХОТВОРЕНИЯ
Н. ЗАБОЛОЦКОГО «БЕЛАЯ НОЧЬ»
В даній статті розглядаються дві редакції вірша М. Заболоцького «Біла ніч». В першій
редакції ключовим словом завершення вірша є слово «недоносок», в другій редакції – «ніч».
Постать «недоноска» (дуже поширений у світовій літературі) пов’язує вірш авангардиста М. Заболоцького з поезією XVIII сторіччя і завершує ліричний сюжет вірша.
Ключові слова: ніч, недоносок, авангардист, ліричній сюжет».
В данной статье рассматриваются две редакции стихотворения Н. Заболоцкого
«Белая ночь». В первой редакции ключевым словом концовки стихотворения является слово «недоносок», во второй редакции – «ночь». Образ «недоноска» (достаточно
частотный в мировой литературе) связывает стихотворение авангардиста Н. Заболоцкого с поэзией XVIII в. и завершает лирический сюжет произведения.
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Ключевые слова: ночь, недоносок, авангардист, лирический сюжет.
In the given article two wordings of «White Night» poem by Nickoly Zabolotsky are placed
for consideration. In the first wording the key word of the poem ending is «a prematurely born
child», in the second wording-»a night».The image of a prematurely born child (rather frequent
in the world literature) associates the poem by Zabolotsky,an avant-garde,with the poetry of the
18th century and completes the lyric plot of the literary production.
Кey words:night,an avant-garde poet,a prematurely born child,lyric plot.
В 1926 г. Н. Заболоцкий написал второй вариант стихотворения «Белая ночь», которое вошло в сборник «Столбцы». В полном собрании сочинений поэта (СПб., 2002) оно
напечатано во второй редакции:
Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой.
Любовь стенает под листами,
Она меняется местами,
То подойдет, то отойдет…
А музы любят круглый год.
Качалась Невка у перил,
Вдруг барабан заговорил –
Ракеты, выстроившись кругом,
Вставали в очередь. Потом
Они летели друг за другом,
Вертя бенгальским животом.
Качали кольцами деревья,
Спадали с факелов отрепья
Густого дыма. А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены – на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали
Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали.
Обман с мечтами пополам!
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Я шел сквозь рощу. Ночь легла
Вдоль по траве, как мел, бела.
Торчком кусты над нею встали
В ножнах из разноцветной стали,
И тосковали соловьи
Верхом на веточке. Казалось,
Они испытывали жалость,
Как неспособные к любви.
А там вдали, где желтый бакен
Подкарауливал шутих,
На корточках привстал Елагин,
Ополоснулся и затих:
Он в этот раз накрыл двоих.
Вертя винтом, бежал моторчик,
С музыкой томной по бортам
К нему навстречу, рожи скорчив,
Несутся лодки тут и там.
Он их толкнет – они бежать.
Бегут, бегут, потом опять
Идут, задорные, навстречу.
Он им кричит: «Я искалечу!»
Они уверены, что нет…
И всюду сумасшедший бред.
Листами сонными колышим,
Он льется в окна, липнет к крышам,
Вздымает дыбом волоса…
И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса [1: 71 – 72].
Однако существует иной вариант (он является первым) данного стихотворения, который приводится и в указанном издании (в разделе «Стихотворения из других авторских
сборников»). Кроме мелких разночтений, присутствующих в двух редакциях, обращает
на себя внимание замена образа «ночь» на образ «недоносок» (последняя строфа), что
существенно меняет смысл стихотворения:
И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
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качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
Открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса [ 2:313 – 314].
Есть сведения, что это стихотворение в его первой редакции поэт впервые прочитал
в 1925 г. в Союзе поэтов в Ленинграде, что «послужило поводом для знакомства с присутствовавшими на чтении Д. Хармсом и А. Введенским».
Итак, в редакции 1925 г. – «недоносок», а в редакции 1926 г. – «ночь». Если рассматривать вариант с «ночью-самозванкой», то в нем этот образ перекликается с названием,
что создает некое кольцо композиции. Что касается «недоноска», то в этом случае открываются обширные подтекстовые сферы и интертекстовые связи.
Стихотворение «Белая ночь» в бахтинском смысле слова «карнавальное» с присущими этому явлению амбивалентностью и антитетичностью. В нем, с одной стороны,
присутствуют петербургские реалии (Елагин остров, Невка), с другой стороны – много и
абстрактных образов (музы, сирены и пр.).
Первые три строфы стихотворения погружают читателя в хаос маскарада с его беспорядочной динамикой, которая развивается на фоне нездоровой и в то же время праздничной притягательности белых ночей.
Только в IV строфе появляется лирическое «я» («Я шел сквозь рощу…»), и стихотворение обретает конкретное «лицо», субъект лирического переживания, и это переживание разрешается в концовке.
Т.И. Сильман в своих знаменитых «Заметках о лирике» подчеркивала особое значение
концовки для лирического произведения: «…Концовка стихотворения есть его наиболее
ответственная часть. Здесь завершается лирический сюжет… Здесь формулируется итог,
поэтическое «открытие», ради которого, собственно, стихотворение было создано. Здесь
тем самым происходит слияние плана изображения с основной точкой отсчета»[3:168].
В заключительной строфе ключевым словом становится именно «недоносок», который
также в бахтинском смысле «карнавален», так как он соположен жизни и смерти одновременно: это уже родившееся существо, которое рискует в любой момент умереть в силу своей слабости, неприспособленности к условиям бытования здоровых, крепких организмов.
Надо отметить, что «недоносок» Заболоцкого не одинок, так как этот образ достаточно часто появлялся в художественной литературе.
Гетевский Гомункул (тот же «недоносок»), будучи искусственным плодом и переживая свою неполноценность, бросается в море, чтобы пройти путь естественной эволюции. В силу этого в литературоведении сложилась «интерпретация Гомункула как воплощенного стремления к искусству и красоте» [4:161].
В 1828 г. А.С. Пушкин создает полушутливую фольклорную стилизацию, где появляется образ неприкаянного сиротства, невписанности в жизнь:
Уродился я, бедный недоносок,
С глупых лет брожу я сиротою;
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Недорослем меня бедного женили;
Новая семья не полюбила;
Сударыня жена не приласкала [5:235].
Через несколько лет Е. Баратынский создает одно из самых значительных своих произведений – стихотворение «Недоносок» (1835), где центральный образ трактуется как
символ неприкаянной души поэта, мимолетности жизни, слабости и невозможности
преодолеть «бессмысленную вечность». Баратынский, как выясняется, в свою очередь,
опирался на французского поэта Эно (на его сонет об авортоне, том же недоноске), а с
самим стихотворением русского поэта современный исследователь соотносит эпиграф
из Э. Паскье (французского поэта): «У поэзии появилось столько мелких недоносков, что
одно время стали именовать Поэтами тех, кого желали поднять на смех»[6:178 – 179].
Итак, слова «поэт» и «недоносок» были некоторое время синонимами.
Образ недоноска обнаруживается и в прозе, например, в романе Ф.М. Достоевского
«Идиот». Ипполит и князь неоднократно называют себя выкидышами – чужими, лишними, отвергнутыми этой «темной, наглой, бессмысленной вечной силой» – природой
[7: 480; 481].
В XX в. рассматриваемый образ был подхвачен (вслед за Заболоцким) ОБЕРИУ-том
Д. Хармсом («Автобиография» и «Инкубаторский период», 1935), у которого «недоносок» приобретает пародийно-комические черты.
«Недоносок» Заболоцкого имеет свои особенности. Рассмотрим их.
О Заболоцком было сказано, что «учение на медицинском факультете … обогатило (его
– Г. Ш.) знанием химии, физиологии, анатомии, которое тоже оказалось не лишним для
будущего поэта-философа»[8:16]. Это свидетельство сына поэта – Н.Н. Заболоцкого.
В связи с этим невозможно не вспомнить о такой знаменитой реалии Петербурга, как
Кунсткамера, где зародыши действительно «качаются в спиртовой банке».
Замечание Н.Н. Заболоцкого подтверждается наблюдением исследователя Ел. Степанян, заметившей, что молодого поэта всегда интересовала «внутренняя структура человека», «внутреннее его устроение»[9:18]. Доказывается это положение образами стихотворения «Футбол» (1926), где, как «в луче рентгена», увиден виноград («…и сохнет в горле
виноград…»), где «скелет» форварда «как бы выводится на поверхность, наглядно демонстрируется» («как будто кости берегут / его распахнутое тело»)[10:18]. Зародыш в банке
(недоносок) также ассоциируется с началом личности (и в анатомическом – материальном,
и в духовном планах), а также позволяет предположить, что он – исходная точка «механизма» и самого Петербурга («больного» ребенка Петра I), и стихотворения «Белая ночь»,
стремящегося вырваться из хаоса маскарада, прийти к какому-то строгому порядку.
Упоминание о зародышах в Кунсткамере отправляет нас в петровскую эпоху, эпоху
классицизма, и это неслучайно.
Л.Я. Гинзбург в воспоминаниях о Заболоцком писала, что молодой поэт не принимал лирику многих своих современников, например, Пастернака, Блока, Мандельштама («Это бормотание…, в искусстве надо говорить определенные вещи»). «Другое дело
классика», – продолжает Л.Я. Гинзбург, отмечая, что Заболоцкого в 1920-е гг. влекла
поэзия XIX в., а в период «Столбцов» его интересовала «архаическая»[11:137] классика,
т.е. русский XVIII в.
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О тяготении Заболоцкого к «архаической» поэзии писал и друг поэта, замечательный
филолог Н.Л. Степанов в своей рецензии (1929 г.) на сборник «Столбцы». Рецензент первым заметил тяготение поэта к «одической интонации, одической лексике Ломоносова
или Державина»[12:144]. Именно в поэзии XVIII в. молодой Заболоцкий находил «ту
первозданность восприятия, конкретную и наивную, которую он стремился воссоздать,
особенно в стихах о природе»[13:144].
Итак, анакреонтика и легкая поэзия XVIII в. помогли Заболоцкому взглянуть на мир заново, «голыми глазами». Виноград, как будто увиденный с помощью рентгена в горле футболиста, «тело», «кости» форварда, «недоносок» – образы из разряда «голых», изначальных, впервые «обнаруженных» и, что самое главное – впервые перенесенных в лирику.
В стихотворении «Белая ночь» можно найти и другие черты архаичной поэтики.
Большой знаток искусства XVIII в. Г.А. Гуковский писал о том, что Державин «конкретизирует и материализует отвлеченные темы; самые отвлеченные идеи приобретают у него
вещный, предметный, даже бытовой образ»[14:355]. Этим же исследователем было замечено, что в поэзии Ломоносова присутствуют «слова-темы», которые «обрастают» зависимыми словами («целой сетью»). Эти «зависимые» слова не столько поясняют «словотему», сколько служат своеобразным материалом для всего рисунка фраз [15:101].
Все тот же «недоносок» (а не «ночь» из второй редакции стихотворения), на наш
взгляд, является тем самым «определяемым» словом-темой, которое не столько поясняется «зависимыми» образами, сколько «обрастает» ими. Являясь ключевым словом,
завершая лирический сюжет, «недоносок», тем не менее, все же абстрагируется (внешне
дистанцируется) от общего «материала» стихотворения.
К XVIII в. отправляет читателя и слово «музыка» (VI cтрофа), о далекой эпохе становления русской поэзии напоминает и вся строфика «Белой ночи». Исследователь
поэтики стиха М.Л. Гаспаров в одной из своих работ писал о том, что «история русской строфики начинается, по существу, с XVIII в. заново»[16:97], и ее «специфической
особенностью…, впоследствии утраченной, было то, что … концовки рифмованных
строф могли оказаться нерифмованными». Такая нерифмованная строка по-немецки называется «вайзе» («сирота»), она должна обрести «родственника» в другой строфе, что
обеспечивало звуковую перекличку внутри стихотворения[17:101 – 102]. Роль «вайзе» в
стихотворении Заболоцкого выпала на долю слова «ангел», которое в первой редакции
повторяется дважды (как известно, повторы в композиции стихотворения всегда имеют
большое значение и требуют пристального внимания исследователя): «А там, надувшись,
точно ангел, / подкарауливший святых, / на корточках привстал Елагин, / ополоснулся и
затих…»; «Так недоносок или ангел, открыв молочные глаза…».
Во второй редакции слово «ангел» отсутствует, вместо него рифмованную пару для
«Елагина» составляет «бакен» (см. строфу V): «А там вдали, где желтый бакен /Подкарауливал шутих, /На корточках привстал Елагин…». Очевидно, что «ангел» по своей звуковой
гармонии более органично сочетается с «Елагиным», нежели «бакен», и в связи с этим
можно говорить о многофункциональности слова «ангел». Во-первых, «ангел» является
двойником «недоноска» («Так недоносок или ангел…»), во-вторых, в данном стихотворении мы можем наблюдать, видимо, достаточно редкий пример того, как «вайзе» обретает
родственный звуковой ряд в тексте первой редакции произведения («ангел» – «Елагин»),
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а во второй редакции – чужак «бакен» по каким-то причинам занимает ее место, и роль
«вайзе» переходит к «Елагину» (сочетание «бакен» – «Елагин» не являет собой пример
точной рифмы, это неточная рифма, где не совпадают даже согласные звуки).
Если говорить о строфике рассматриваемого стихотворения в целом, то нужно отметить, что она представляет ту движущуюся стихию, в которой отражаются попытки поэта
найти свою собственную манеру. В строфическом хаосе «Белой ночи» действительно прочитываются поиски Заболоцкого 1920-х гг., устремленного к своей поэтике и поэзии.
Этот процесс аналогичен тем, которые протекали в становящейся поэзии XVIII в., когда шла настоящая борьба за то, чтобы оды состояли из десятистиший, медитации – из десяти- и четырехстиший, песни – из восьми- и четырехстиший. Известно, что Тредиаковский
очень сердился, если поэты нарушали эти правила (что случалось нередко) и создавали
строфы, содержащие более десяти строк (двенадцати- и четырнадцатистишия).
Строфическая неоднородность «Белой ночи» подчеркивается и тем, что части стихотворения выделены графически, и тем, что количество строк не повторяется (I строфа
– 12 строк, II – 6, III – 10, IV – 7, V – 5, VI – 9, VII – 8). Такой сложный композиционный
узор свидетельствует о напряженной работе, о попытках большого поэта обрести собственный «голос» – имеются свидетельства современников Заболоцкого, считавших, что
именно «Столбцы» принесли автору профессиональную уверенность и радость успеха.
В рассматриваемом стихотворении можно найти богатые (или глубокие) рифмы, которые ценились в старой французской и в русской поэзии XVIII в. Богатая рифма призвана
«усилить звуковую ощутимость рифмы», потому что в ней «кроме обязательного созвучия
ударного и послеударного звуков есть еще и созвучие предударных (опорных) звуков»[18:43].
Поэты начала XX в. возродили эту традицию, и Заболоцкий был одним из них. Богатые рифмы «Белой ночи» («перил» – «заговорил»; «кругом» – «друг за другом»; «шутих» – «затих»;
«по бортам» – «тут и там») усиливают (подчеркивают) амплитуду раскачивания «подвижных» образов: качающихся Невки и деревьев, вертящихся ракет, бакена и ночи (из второй
редакции), качающегося недоноска (из первой редакции), вертящегося винта.
Однако не будем забывать, что Заболоцкий, любя в 1920-е гг. поэтику русского рационального XVIII в., был поэтом XX в., авангардистом и ОБЕРИУ-том. Это был настоящий лирик, у которого на первом плане, даже в экспериментальные моменты, были
внерациональные импульсы.
В рамках поэтики ОБЕРИУ-тов образ «недоноска» также проясняет и объясняет
многое. Если обратиться к манифестам ОБЕРИУ-тов, то можно прочитать в них такие
слова, как «физиологические» основы, «физиологические опыты академика Павлова»,
«анатомическая логика», «голые фигуры», «голые глаза». В этом контексте ключевой
образ («недоносок») из первоначальной редакции «Белой ночи» явно не выглядит как
нечто чуждое или случайное, так как представить явление более голое, чем «недоносок»
в стеклянной банке, весьма сложно.
Л.Я. Гинзбург в работе «Заболоцкий двадцатых годов» писала, что всем, воспитанным
«поэтикой 20-х годов» (Заболоцкий и все ОБЕРИУ-ты в их числе), был присущ антиэстетизм, и поэтому «красивость», «стилизаторство» были «бранными словами»[19:138]. Сам
поэт утверждал, что сборник «Столбцы» – это вызов мещанству, поэтому «недоносок» –
«прoтивостояние обывателю»[20:138], способ борьбы с красивостью и вычурностью.
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Теперь предстоит ответить на вопрос, который логически вытекает из всего выше написанного: почему Заболоцкий заменил столь значимого «недоноска» достаточно нейтральной «ночью»? Причины могли быть разные. Может быть, автор это сделал потому,
что в конце 1920-х гг. уже начиналось то, что в 1938 г. для него закончилось арестом, пытками, ссылкой, и нейтральная «ночь» была более предпочтительна, нежели специфические
«недоносок или ангел». А может быть, поэт задумывался о единстве и противоположности
телесного и духовного [21:300 – 336], и телесный недоносок (он же в силу своей нежизнеспособности – духовный), и духовный ангел, и внеположенная указанным категориям ночь
(хотя «белая ночь» – отчасти тот же «недоносок» по отношению к настоящим, естественным и привычным дню и ночи) переплелись в художественном сознании Заболоцкого.
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ХУДОЖНІЙ ЧАС І ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР У ТВОРІ П.КУЛІША
«ЧОРНА РАДА»
Стаття присвячена розгляду більш досконалого вивчення питання художній час
і художній простір, оскільки воно займає чільне місце у літературознавстві ХХІ ст.
Проводиться дослідження художнього твору П.Куліша “Чорна рада”. Складний,
індивідуальний простір і час у художньому творі складається із хронотопів персонажів
та оповідача.
Ключові слова: художній час, художній простір, хронотоп, авторська дійсність,
змістовність, відповідність (невідповідність).
Статья посвящена рассмотрению более совершенного изучения вопроса художественное время и художественное пространство, поскольку оно занимает главное место в литературоведении ХХІ века. Проводиться исследование художественного произведения П.Кулиша “Черная рада”. Сложное, индивидуальное пространство и время в
художественном произведении состоит из хронотопов персонажей и рассказчика.
Ключевые слова: художественное время, художественное пространство, хронотоп, авторская действительность, содержательность, определенность, соответствие (несоответствие).
The article is dedicated to the consideration of the search of more perfect study of the question of artistic time and artistic space as it takes main place in literary studies of the XXІ- th
century. The analysis of work by P.Kulish “Black council” is undertaken. The difficult individual space and time in the work consist of chronotops of characters and teller.
Key words: artistic time, artistic space, chronotop, author’s reality, contents, accordance
(unaccordance).
Згадуйте предків своїх,
Щоб історія перед вами не згасла,
і золотої нитки не загубіть.
Ольга Кобилянська
Сучасний розвиток вітчизняного літературознавства характеризується зростаючим інтересом до проблеми художнього часу, простору та хронотопу, що обумовлений поглядом на твір
як особливий тип реальності. Донедавна ці категорії використовувалися для визначення ступеня реалістичності та суспільної значущості твору, зазвичай вивчалася історико-географічна
відповідність художньої і реальної дійсності, проте художню специфіку часо-просторових
категорій не вивчено належним чином. Значну ж увагу сучасного літературознавства звернено на питання часо-просторових аспектів і вимірів змісту творів художньої літератури, як
характеристику особливостей часового і просторового світобачення автора.
© Пилипюк Л.А., 2010
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У творах митців час і простір є важливими факторами творення художності, які увиразнюють сприйняття внутрішнього світу суб’єкта, виражають гуманістичний пафос
творів, активізують читацьку уяву. Найважливішим доказом необхідності даної статті є
те, що розробка шляхів і способів вивчення художнього часу, простору і хронотопу дозволить науково осмислити світоглядно-статичні позиції й масштаби мислення автора.
Об’єктом дослідження є доробок П.Куліша. До аналізу залучається ряд літературознавчих праць, у яких можна простежити процес формування уявлень і понять про зміст,
форми та функції художнього часу, художнього простору й художнього хронотопу. Мета
статті: виявити і охарактеризувати зміст, форму і функції художнього часу, художнього
простору та художнього хронотопу у романі П.Куліша “Чорна рада” і простежити їх взаємозвязок із образно-символічними засобами.
Під час аналізу простору та часу як складових елементів поетичного хронотопу використовується метод просторового аналізу, методи рецептивної естетики. За основу взято ряд праць дослідників літературознавства – М.Бахтіна, Ю.Бойка-Блохіна, О.Галича,
О.Гончара, Р.Гром’яка, Т.Дзюби, М.Зерова, М.Жулинського, Г.Клочека, Є.Маланюка,
Є.Нахліка та ін., у яких розроблялися ті підходи, методи дослідження, аспекти системноцілісного аналізу художнього твору, що їх покладено в основу нашого дослідження.
Загальновідомо, що історія і література – це нерозривні сфери людського буття і мислення. Словесний мистецький твір репрезентує зсередини складні суспільно-політичні
процеси, історичні факти через окремі людські долі у художньому світлі. Історичний факт
увійшов у літературу від найдавніших часів. Результатом цього процесу є жанр історичного
роману. Художній твір є результатом взаємодії різноманітних об’єктивних і суб’єктивних
факторів. З одного боку, автор постійно перебуває під впливом життєвих реалій, що викликають певні ставлення до себе і стимулюють його виявлення, з другого – він інтерпретує
факти відповідно до власних переконань і намірів. Тому художній текст є завжди і своєрідним документом певної епохи в житті суспільства, і актом авторського самовираження.
Повне розуміння таких текстів – справа непроста. Інформативність її не обмежується
фактами, що лягли в основу твору. Вони не просто взяті із життя, а відібрані з безконечного
потоку життєвих явищ. Специфічні труднощі пов’язані ще й з тим, що у тексті переплітаються суспільні тенденції змалювання доби, ідейні віяння часу написання твору, переконання автора, а також проблеми сучасності, спроектовані на особистість читача. Характерним прикладом є трактування подій періоду Руїни у романі П.Куліша “Чорна рада”.
Усі вибрані поетом реалії дійсності в однаковій мірі належать як до сфери змісту, так
і до сфери форми. Це прикордонна зона, де стикаються, перебуваючи у стані постійного взаємопереходу, дві сфери. З цього приводу М.Бахтін висловив цікаву і справедливу
думку: “Кожний культурний акт суттєво живе на кордонах: у цьому його серйозність і
значущість; віддалений від кордонів, він втрачає грунт, стає пустим, зарозумілим, вироджується і вмирає” [1: 44]. Отже, вибрані і зображені словом реалії дійсності є формою художнього твору, а значить, і входять до складу поетики твору. Створюючи роман
“Чорна рада” П.Куліш виділив із цілої дійсності окремі реалії. Неможливо створити твір,
який відобразив би дійсність з абсолютною повнотою; автор ізолює і включає у твір
тільки невелику частину дійсності. Але власне та невеличка частина дійсності, що є ізольованою, відібраною із дійсності, створює його художній світ твору. “Світ художнього
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твору, – пише Д.Ліхачов, – відтворює дійсність у якомусь “скороченому”, умовному варіанті. Художник, вибудовуючи свій світ, не може, зрозуміло, відтворити дійсність з тією
ж властивою дійсності мірою складності. У світі літературного твору нема багато чого з
того, що є у реальному світі. Цей світ по-своєму обмежений” [2:79].
Ідея, висловлена М.Бахтіним, розроблялася ще у працях О.Потебні, який ввів поняття внутрішньої форми художнього твору. “Сам двочленний зв’язок: “художній твір”
– “дійсність” – здавався Потебні по-метафізичному прямолінійним і вузьким. Він гостро
відчував необхідність врахувати у цьому зв’язку якийсь третій компонент, який дозволив
би побачити і зрозуміти все діалектично. Таким компонентом є, власне, сама “поетична
думка”, внутрішня форма, уявлення про дійсність або те, що тепер називають поетичним
баченням світу”[3:86]. В. Халізєв визначає “у складі форми, що несе зміст” “предметне
начало: всі ті одиничні явища і факти, які позначені за допомогою слів і у своїй сукупності складають світ художнього твору”[4:156].
Потрібно, звичайно, враховувати, наскільки важливим є бачення автора, яке визначає
художній світ твору, його концептуальну “картину світу”. Висловлювання Д.Ліхачова,
що стосується системної організованості внутрішнього світу художнього твору: “Внутрішній світ твору словесного мистецтва наділений відомою художньою цілісністю.
Окремі елементи відображеної дійсності з’єднуються між собою у цьому внутрішньому
світі в певну визначену систему, в художню єдність” [2:74].
Параметрами внутрішнього світу літературного твору є простір і час. У своєму творі
письменник створює певний простір, у якому відбувається дія. Письменник у своєму
творі творить і час, у якому протікає дія твору. Час виражає послідовність, тривалість
існування явищ, які змінюють одне одного, реальний історичний час відображається порізному. Час у творі може йти швидко, або повільно, з перервами, або без перерв, інтенсивно наповнюватися подіями або протікати повільно і залишатися “пустим”, мало заселеним подіями. У світі художнього твору простір і час перебуває тісно поєднаним. Така
поєднаність називається хронотопом. У літературно-художньому хронотопі просторові
та часові прикмети зливаються в осмислене і прикметне ціле. Час тут згущується, ущільнюється, стає художньо-зримим; простір втягується в рух часу, сюжету, історії. Сюжетні
події в хронотопі конкретизуються, час набуває чуттєво-наочного характеру.
Енергетика художнього світу визначається енергетикою автора як особистості. Своєрідність художнього світу визначається своєрідністю світобачення (світорозуміння,
світосприймання) митця. Аналіз художнього світу письменника – це дослідження його
бачення, його художнього мислення, це “з’ясування характеру відношення пізнаючого
до пізнаваної дійсності, наявну в нього загальну концепцію дійсності і її специфічний
відтінок”[5:341]. Художній світ літературного твору чи окремого письменника є тим
об’єктом дослідження, пізнання якого є пізнанням сутнісного моменту явища (чи то
окремого літературного твору, чи творчості окремого письменника). Тому у дослідженні
літературного твору фігурує словосполучення “художній світ”.
Час швидкоплинний. Стрімкий його біг поступово стирає в людській пам’яті історичні баталії, події, імена – і вони, як згасла зоря, відходять у вічність. Історична проза
наших митців – це твори, які спонукають нас знати свою історію, думати про долю свого
народу і своєї країни, вони виховують у нас почуття національної гідності, сприяють
патріотичному духові сучасності.
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Роман П.Куліша “Чорна рада”- один із перших історичних романів про події нашої
історії, який є кращим історичним твором другої половини ХІХ століття. Період історії,
відображений у романі, – це дуже складний час нашої історії. І саме цю епоху взявся
зобразити П.Куліш у романі. Чому? Мабуть, тому, що мав усвідомлене почуття відповідальності за долю нації, шукав шляхи виходу з колоніального рабства, тому звернувся до історії, насамперед до трагічних сторінок, які б могли вказати на причини втрати
Україною державності. П.Куліш вивчав прискіпливо документи минулих часів, свідчення очевидців, підводив свій роман під наукову базу, але при цьому керувався емоціями,
сповідував християнську мораль, категорично засуджував кровопролиття.
Цей автор був вибраний не випадково, адже його літературний твір відбиває авторську концепцію об’єктивного світу. Саме у П.Куліша ми знаходимо оригінальне трактування часу, яке лежить в основі його поглядів на світ. У романі “Чорна рада” йдеться
про події, що відбуваються після возз’єднання України з Росією 17-18 червня 1663 року.
В Україні розгортається складна політична боротьба за владу, що призводить до чорної
ради в Ніжині, на якій було скинуто наказного (тимчасового) гетьмана Якима Сомка і
обрано Івана Брюховецького. На раді були також запорожці, селяни (“чернь”), міщани.
Тому її названо “чорною радою”. Ця подія показує взаємозв’язок часу з місцем розгортання подій. В такому випадку застосовується термін “хронотоп”. У хронотопі має місце
злиття просторових та часових координат.
Поняття час і простір належать до базових аспектів свідомості людини, а тому вивчення способів, процесу й наслідків утілення цих явищ у мистецтві, зокрема в художній літературі є важливим етапом на шляху осягнення художнього образу, процесу його
становлення та реалізації у творі, у свідомості автора і реципієнта. Художній час і художній простір – найважливіші характеристики художнього образу, які забезпечують
цілісне сприйняття художньої дійсності і організовують композицію твору. Хронотоп як
формально-змістова категорія визначає і образ людини в літературі, цей образ завжди
хронотопічний. Художній час відрізняється від реального завдяки динаміці сюжету, діючим особам, ретроспективному показу подій і опису подій, що відбудуться через якийсь
час. Рішучі дії героїв, їх переміщення у просторі, прискорюють розвиток подій і тим
самим сприяють розвитку часу. Час може швидко минути і в свідомості діючих осіб. Статичні описи, роздуми, внутрішні монологи уповільнюють як розвиток сюжету, так і плин
часу. Автор, як творець тексту художнього твору, створює складний, індивідуальний простір і час, що складається з хронотопів персонажів та оповідача. У той же час зображувані в художньому тексті простір і час є частиною авторського концепту дійсності, вони
дають можливість читачу ознайомитися з світоглядом автора, який впливає на систему
образів художнього твору, його композицію.
Письменник Сомка змальовує в прикрашеному вигляді. Позитивні риси Сомка автор вбачає в тому, що той не мириться з запорозьким демократизмом, бунтарством сіроми і відстоює ідею міцної державної влади, сильної гетьманської руки. В образі Якима
Сомка автор показав свій ідеал освіченого гетьмана, талановитого, розумного, здатного
сильною рукою об’єднати всі землі України в самостійну державу, рівну серед інших.
Художністю образ Сомка поступається перед іншими образами роману. В ньому багато
спрощеного, надуманого, схематичного. Сомко виглядає в романі не стільки художнім
295

образом, скільки рупором, через який письменник проголошує свої погляди про старшинську зверхність над народними масами, висловлює свої поняття кращих рис вдачі
гетьмана. Загибель Сомка П. Куліш трактує як трагедію всього українського народу. В
образі улюбленого героя автор показав своє розуміння й оцінку подій минулого, власні
громадянські симпатії й антипатії.
Найближчим однодумцем і соратником гетьмана є паволоцький полковник Шрам. Це
– шанована, доброчесна людина, відважний воїн, справжній патріот. У мирні роки Шрам
“правив службу Божу”, а в часи тяжких боїв з пансько-польськими загарбниками брав
участь у боротьбі за незалежність України і був полковником у війську Богдана Хмельницького. Головною темою роздумів Шрама і розмов з людьми є Україна, її минуле, сучасне та майбутнє. “Браттє моє миле! – рече тоді полковник Шрам. – Тяжко моєму серцю! Не
здолаю більш од вас таїтись! Їду я не в Київ, а в Переяслав, до Сомка-гетьмана; а їду од
чого. Україну розудрали надвоє: одну часть, через недоляшка Тетерю, незабаром візьмуть
у свої лапи ляхи, а друга сама по собі перевернеться кат знає на що…”[6:29]. “А хіба ти
не бачиш, звідки сей вітер віє ? Се вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими
комишниками. Так хіба нам сидіти згорнувши руки, коли огонь уже підложено і ось тужтуж пожежа схопиться по Вкраїні!”[6:45]. Про власний добробут полковник не дбав. У
романі Шрам – представник кращої частини козацької старшини. В образі Шрама Куліш
ідеалізує старшинську свідомість, честь і звичаї, вбачає позитивні риси свого героя в його
непримиренному ставленні до “черні”. Більше реалістичних рис бачимо в зображенні Петра Шраменко – гідного сина свого батька. Його мужність і хоробрість вражають навіть
старих козаків, про нього ніхто не скаже лихого слова, навіть Кирило Тур, якого Петро у
двобої тяжко поранив. Петро хоробрий, благородний, сміливий і чесний.
Одним з найрельєфніших образів роману є запорожець Кирило Тур – яскравий персонаж, оповитий романтикою запорізьких подвигів, січового братства. Головне для Кирила
– сина запорожця – козацька честь. Він не має корисливих інтересів, прагне до незалежності, відчайдушних вчинків і козацького побратимства.“… козакові поле не поле, море
не море, щоб ізнайти свою долю. Козацька доля в бога на колінах. Туди й рветься наша
душа, коли хочеш знати…Та чи з тобою ж про сі речі вести розмову? Я вже, братику, –
обернувсь Кирило Тур ізнов до Петра, – покидав зовсім сей світ, набитий бабами та всякими химерами…”[6:103]. Так у яскравих колоритних малюнках постає образ мужнього,
химерного вдачею воїна-лицаря. Завжди прагне до волі, привілля. У його неспокійній
вдачі по-романтичному відтворено дух лицарства, героїзму. П.Куліш для створення образу Кирила Тура використав легенди, пісні про козака Мамая, дух степової романтики.
Історичний персонаж роману – Брюховецький, здатний на все, аби захопити владу.
Це політичний авантюрист, який загубив людську гідність, вдається до лукавства, демагогії. П.Куліш називає Брюховецького не Іваном, а Іванцем, підкреслюючи нікчемність
цієї людини. Гетьман принизив Україну до краю і страшенно утискував народ. “Гуляли
вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а
гроші розсипали, як полову. Може, тим, що Запорожжє, як у горні іскра: який хоч, такий і
розідми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно й славне поміж панами й мужиками, тим воно
й припадало так до душі всякому!..”[6:49], “… мабуть, не така божа воля, щоб Україна
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з упокоєм хліба-солі уживала! Чи, може, приходить уже кінець світу, що возстане свій
на свого? І звідки ж підіймається хмара, боже ти мій милий?.. Запорожжє перше було
гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тілько хижих вовків та лисиць. Отже,
мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, щоб
під каламутний час людським добром поживитись”[6:86].
Він задумав зміцнювати свою державу за допомогою царя.“Ой, боже мій милосердний! – каже Брюховецький. – Нащо ж і живе наш брат запорожець на світі, коли не на те,
щоб стояти за православних християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам
срібло, чи нам панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо. Аби добрим людям
було добре жити на Вкраїні, а ми проживемо і в злиднях, проживемо і в землянці, на
одному хлібі та воді. Сказано: “Хліб та вода – то козацька їда”[6:112]. Сюжет роману не
сягає далі перемоги Брюховецького на чорній раді. Письменник не зображає наступних
авантюр гетьмана, як-от зрадливі його зв’язки з турецьким султаном. Але в романі є натяк на ці його вчинки: “Хто ж бо не знає, скільки опісля розлито на Україні крові через
Іванцеве лукавство…”. Перемогу Брюховецького на чорній раді Куліш розглядає як трагедію в історії українського народу.
Образи славного козацтва є оздобою твору, який підніс українську літературу на
новий щабель розвитку колоритним зображенням історичного минулого народу.
Важливе місце в романі відведено показу народу – “черні”. П. Куліш подає картину
різноманітних соціальних інтересів і конфліктів, що на цих інтересах базуються. Селянство, міщани, козацька голота – саме ці верстви суспільства і визначають наслідки
чорної ради – обирають гетьманом Івана Брюховецького. Біднота в романі активна, діюча, але це, безумовно, загальна маса. Її представники показані як епізодичні персонажі
– і з окремих сцен, з того, як змальовує П. Куліш їхню поведінку, розмови, дії, бачимо
“чернь”, що нездатна усвідомити загальнолюдські інтереси, готова до стихійного бунту,
нерозумних вчинків, грабіжництва.
Зміст прози такий же багатий, як саме життя. А якщо враховувати ще й домисли та
фантазії письменників, то виявиться, що теоретично він може бути багатшим від самого
життя – від будь-якої навіть поки неосяжної реальності. Але суть у тому, що сам час і
сам простір як явища, фактори чи аспекти реальної дійсності дуже часто ставали основними. І у романі “Чорна рада” П.Куліша теж помітна та ж сама тенденція олюднення
хронотопу. А найпоширенішим масивом творів, змістом яких є в основному хронотоп,
постають твори на історичні теми, про історичні події. Основна форма роману “Чорна
рада” – реальний (історико–календарний) час і простір.
Роман “Чорна рада” актуальний не тільки образами претендентів на гетьманство та поведінкою черні, яка вірить у брехливі обіцянки, простягаючи руки за шматком з панського
столу. Він відіграв значну роль у розвитку української художньої прози. Захоплюючий сюжет, яскравість образів, майстерність композиції, загостреність ситуацій обумовили високу
читабельність твору, в якому відбито історичні події, живий колорит епохи. Таким чином,
розглянута в статті проблема дозволяє поглибити вивчення часу та простору в романах,
повістях, оповіданнях, по-новому підійти до трактування цих концепцій.

297

ЛІТЕРАТУРА
1. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической
поэтике / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М.: Худ. лит., 1987. –
С.44.
2. Лихачев, Д.С. Внутренний мир художественного произведения [Текст] / Д.С.Лихачев
// Вопросы литературы. – 1968. – №8. – С.79.
3. Пресняков,О.П. Поэтика познания и творчества. Теория словесности А.А.Потебни.
– М.: Худ. лит., 1980. – С.86.
4. Хализев, В.Е. Теория литературы: Учеб. для вузов рек. МО РФ / В.Е.Хализев. – 2-е
изд. – М.: Высш.шк., 2000. – С.156.
5. Белецкий, А.И. Избранные труды по теории литературы [Текст] / А.И.Белецкий;
под общ. ред. Н.К.Гудзия. – М.:Просвещение, 1964. – С.341.
6. Куліш, П. Чорна рада: роман / Передмова Л.Яхно. – К.: ВАТ “Видавництво “Київська правда”. – 2003. – 184с.
7. Бандура, О. Вивчення романа П.Куліша “Чорна рада”// УМЛШ (Дивослово). – 1992.
– №11-12. – С.21-25.
8. Гнідан, О.Д., Осьмак, Н.Д. Світогляд Пантелеймона Куліша // УМЛШ (Дивослово).
– 1991. – №10. – С.23.
9. Дзюба, Т. Хутірська концепція Пантелеймона Куліша / Тетяна Дзюба // Слово і час.
– 1998. – №4-5. – С.43-46.
10. Жулинський, М.Г. Пантелеймон Куліш: Літературний портрет // Куліш П. Чорна
рада. – К., 2000.
11. Жулинський, М.Г. Із забуття в безсмертя: Сторінки призабутої спадщини. – К.: Дніпро, 1990. – С.386-388.
12. Клочек, Г. “Художній світ” як категоріальне поняття [Текст] / Г.Клочек // Слово і
час. – 2007. – №9. – С.3-14.
13. Крижанівська, Т. Пантелеймон Куліш – першорядна зірка української літератури:
письменник, видавець, редактор / Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – №8. – С.37-40.
14. Літературознавчий словник-довідник /За ред. Р. Гром’яка, Ю.Коваліва, В.Теремка.
– К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 752с.
15. Маланюк, Є. В Кулішеву річницю // Дивослово. – 1994. – №8.- С.22-25.
16. Нахлік, Є.К. Пантелеймон Куліш: до 170-річчя від дня народж. / Є.К.Нахлік. – К.:
Знання, 1989. – 48с. – (Сер.6 “Л-ра і мистец.”; №5).
17. Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш // Історія української літератури ХІХ ст.: УЗ кн. –
К., 1996. – Кн.2.
18. Слоньовська, О. “Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали..”: Аналіз роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада” // Дивослово. – 1994. – №12.

298

УДК 821.161.1–1.09

Генералюк Л.С.
(Киев, Украина)

ГОРОД И ХРАМ В ПОЭЗИИ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА:
ЭКФРАЗИС ИЛИ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ-ГИПОТИПОЗИС?
В статье рассмотрена проблема межвидовых взаимодействий литературы и пластических искусств в творчестве поэта-художника Максимилиана Волошина. Две формы таких трансакций – гипотипозис и экфразис также взаимодействуют в поэзии Волошина и обуславливают своеобразное явление интерференции.
Ключевые слова: взаимодействие литературы и пластических искусств, гипотипозис, архитектурный пейзаж, экфразис, визуальные образы.
Стаття присвячена міжвидовій взаємодії літератури та пластичних мистецтв
у творчості Максиміліана Волошина. Дві форми таких трансакцій – гіпотипозис та
екфразис також взаємодіють у поезії Волошина, обумовлюючи своєрідний феномен інтерференції.
Ключові слова: взаємодія літератури і пластичних мистецтв, гіпотипозис, архітектурний пейзаж, екфразис, візуальні образи.
The article explores the problem of interactions between literature and visual arts in creativity of Maksymilian Voloshin, the poet and the artist. Two forms of such interactions –
hypotyposic and ekphrasis also co-operate in Voloshin’s poetry and cause the interference
phenomenon.
Key words: interactions between literature and visual arts, hypotyposic, architectural
landscape, ekphrasis, visual images.
Интенция визуальности у Волошина, который в процессе поэтического творчества
всегда «помнил о живописце» и благодаря этому ярко проиллюстрировал одну из ведущих идей эпохи символизма – идею синтеза искусств, выполняла интегрирующую функцию по отношению к его поэтическим идеям и шире – к его обобщающей философской
мысли о мире. Стихотворная изобразительность поэта-художника тяготеет к разным
живописным школам и методам, но в ранней лирике его явственно сказалось влияние
французского импрессионизма.
В первые годы пребывания в Париже, «растревоженный впечатлением глаз» от нового искусства, Волошин «стал замечать вокруг себя на парижских улицах больше красок
и линий», «по-новому стал видеть солнечный свет» [1: 239] . Он приучил себя «следить
за лицами и силуэтами парижских бульваров»[1: 402], фиксировать «быстро пойманные
впечатления, поразившие глаз» [1: 231], ловить «вечерние светы в каменистых недрах
улиц». Художники, казалось ему, удесятерили силу «видения», они «поняли непрозрачности солнечного света и прозрачность теней»; собственно, все их открытия – это «вечная основа искусства», – восхищался он новым течением в статьях [1: 221].
Этими открытиями он не замедлил воспользоваться и буквально перевел их на язык
поэзии, употребив специфическую цветосветовую лексику, метафоры, эпитеты, инверсию,
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рифму – подчас можно уловить, как ритм строк следует ритмам кисти живописца. Создал
поэтический образ Парижа, столь красочный, что несколько стихотворений парижского
периода воспринимаются первоначально как экфразисы полотен К. Писсарро, К. Моне,
О.Ренуара, А. Сислея. Экфразис, напомним, – словесное описание произведений пластических искусств: иногда полное описание визуального объекта, заменяющее изображение,
но в широком значении экфразисом считают любое описание артефактов [2; 3].
Волошин, безусловно, экспериментировал, он подходил к поэзии с заданиями и приемами художника-импрессиониста и как можно более наглядно стремился представить
свет, воздух, полутона, нечеткие линии предметов, размытых воздушной средой. «Монмартр… Внизу ревет Париж – /Коричневато-серый, синий…/Уступы каменистых крыш /
Слились в равнины темных линий./То купол зданья, то собор/ Встает из синего тумана»
(«Пустыня», 1901); «Осень…Осень…Весь Париж, / Очертанья сизых крыш/ Скрылись в
дымчатой вуали, /Расплылись в жемчужной дали» (1902) .
Живописные образы лилового тумана, расплывчатых очертаний зданий, синих теней улиц, являющих облик города, который «совершенно покорил, уничтожил и влюбил
в себя» [4: 349], действительно, близки к работам К. Писсарро «Площадь Французского
театра. Туман» (1898) и «Бульвар Монмартр. Закат» (1897), или же М. Люса «Вечерний
Париж» (1901), а подчеркнутый алый цвет напоминает эксперименты с красным К. Моне
в полотне «Здание Парламента. Закат солнца» (1901). Строчки «Парижа я люблю осенний
строгий плен, /И пятна ржавые сбежавшей позолоты,/ И небо серое, и веток переплеты – /
Чернильно-синие, как нити темных вен…» (1909) также вызывают аллюзии на «Уголок
Парижа» П. Боннара (1905) или «Бульвар Осман» Дж. Де Ниттиса (1882), где тот же зрительный образ осенних деревьев – мягкие пятна охристо-ржавого цвета на фоне пасмурного неба. Но «чернильно-синие» переплеты веток – это «Бульвар Капуцинок» (1893) К.
Моне, это Писсарро 1897 года, его «Итальянский бульвар», «Оперный проезд в Париже».
В своих стихотворениях «Акрополь» (1900), «Тангейзер» (1901), «С Монмартра»,
«Дождь», «Закат сиял улыбкой алой», «Огненных линий аккорд», «Письмо» (все – 1904)
Волошин сознательно пользуется определенным набором живописных приемов, определенной цветовой палитрой. Заметно его пристрастие к игре света и тени, к цветовым
контрастам. Кроме того, необходимо упомянуть и принцип эскизности – проблему non
finito в искусстве. Волошин высоко, как художник и критик искусства, ценил способность французских мастеров передать непосредственное впечатление от видимого мира,
оттого в поэзии он использовал такие же приемы изобразительного искусства – фрагментарность, эскизность, размытость контуров.
Он выполняет этюд (следуя, допустим, примеру Писсарро, Моне), избирая точку обзора из окон верхних этажей или балкона. Поэт как бы парит над пространством и в то же
время, зарисовывая толпу, остается внутри города, среди улиц и площадей: «Поток все
тех же лиц – /Одних, без перемен…/И зелень черную, и дымный камень стен». Только с
высоты птичьего полета можно увидеть «Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, / И
дым от поезда клоками белой ваты, / И из-за крыш и труб – сквозь дождь издалека /Большое колесо и Башня-великанша, /И ветер рвет огни и гонит облака / С пустынных отмелей дождливого Ламанша». Индустриальный мотив этого пейзажа-гипотипозиса очень
близок поздней серии картин Моне, посвященных вокзалу Сен-Лазар, где так же обри300

сованы конструкции мостов из железа, крыши домов, железнодорожные пути, паровозы
с высоко торчащими трубами. Собственно, он и воспринимается как экфразис полотна
«Вокзал Сен-Лазар. Прибытие поезда» (1877) – здесь запечатлены даже эффектные белоголубые клубы пара (метафора «клоками белой ваты»).
Указывая на подобный параллелизм, напомним, что индустриальные пейзажи К. Моне
названы искусствоведами «поэтическими, несмотря на их прозаический характер» [5; 140].
Отличие минимальное – архитектурно-индустриальный пейзаж Волошина, ввиду «взгляда с высоты», захватывает панораму Эйфелевой башни и аттракциона Всемирной выставки 1900 г. Поэт, действительно, оказался «непревзойденным живописцем» [6: 47] в этих
стихотворениях-картинах, которым он учился у Готье и Эредиа [15: 31]. Но вопрос несколько
в иной плоскости: чью живопись репрезентирует поэт? Этот стихотворный этюд – стихотворный «пленер» Волошина, или же вербализация пленера французских художников?
Стихотворения парижского цикла убеждают в том, что поэт многое позаимствовал в
живописи импрессионистов: у Моне – игру бликов на воде, вокзалы и Руанский собор,
у Писсарро – его знаменитые бульвары, у Сислея – игру света и тени, у Мане, Ренуара,
Ван-Гога – цветовые контрасты. Не случайно Вяч. Иванов упрекал Волошина в том, что
среди его стихов «есть изумительные синтетические копии, но недостает прекрасных
оригиналов» [7: 38].
Сентенция Иванова замечательная – особенно ввиду того, что мы пытаемся ответить
на вопрос: чем являются эти великолепные городские пейзажи – словесными визуализациями парижских улиц (гипотипозисами) и можно их классифицировать как пейзажгипотипозис, или же поэтическим переводом, реминисценцией, а то и экфразисами
полотен импрессионистов? Авторский «пленер» или дублирование произведений живописи в поэзии?... Грань тонкая, ведь влияние импрессионизма на раннего Волошина,
проходившего обучение в студии Е. Кругликовой, – трудно преувеличить. Он отсылает
в петербургские журналы буквально оды новому искусству: статьи «Устремления новой
французской живописи (Сезанн, Ван-Гог, Гоген)» // Золотое руно. – 1908. – № 7-9; «Итоги импрессионизма» и «Англада» // Весы. – 1904. – № 10.
Однако, подчеркнем: дело не столько в подражании или копировании, сколько в особом волошинском видении мира: «Прозрение наступило не так, как это бывает относительно картин старых мастеров – благодаря расширению и углублению общего эстетического познания, а лишь через новый опыт, через новое прозрение глаза» [1: 239].
Обучаясь мастерству живописца, Волошин с удивлением неофита – художника и поэта
– обретал профессиональный опыт визуальности. Он запечатлел Париж таким, каким его
увидел, но… сквозь призму восприятия импрессионистов, которыми восхищался, неизменно сохраняя аллюзии на многие их полотна.
Бессознательно ли? Ответ неоднозначный. К примеру, колорит Парижских этюдов периода с 1901 по 1905 г., по сравнению с цветообразами цикла «Руанский собор»
(1907) наводит на мысль, что влияние импрессионизма было достаточно сильным на
поэтическую живопись Волошина [8: 79–84], однако не абсолютным. Хотя бы потому,
что смыслоопределяющей стилевой характеристикой в этом цикле является символизм,
который эволюционирует у поэта: от роли подчиненной импрессионизму в парижском
цикле 1903 – 1905 гг. до роли субдоминантной.
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Несомненно, своим «прозревшим глазом» он видел цветовую гамму Парижа, игру светотеней на улицах, бульварах, домах и в унисон с личными переживаниями (не только эстетическими) создавал великолепное стихотворное описание – пейзаж-гипотипозис города.
Парадокс в том, что поэтический гипотипозис Парижа, действительно, может показаться в
отдельных фрагментах словесным копированием произведений живописи, то есть экфразисом; архитектурный же, на первый взгляд экфразис Руанского собора, имеет своей целью
отнюдь не воспроизведение артефакта, а «ландшафта» духовных исканий Волошина.
Ключ к проблеме межвидовых контаминаций – в сфере семантики форм, света и
цвета, волошинское восприятие которых – метафизическое и отличается от восприятия
локальных цветов глазами профессионального живописца или эмоционального хроматизма лирика-поэта. Его искания в 1904 – 1910-х гг. велись под знаком эстетической теософии, синтезирующей различные виды искусства. Парижские соборы явились зримым
воплощением такого синтеза.
В 1904 году Волошин, сопоставляя визуальные искусства с литературным текстом,
в том числе архитектуру и скульптуру, задается вопросом: «Как в этих сложных письменах/ Понять значенье каждой буквы?». Он уверен, что ему необходимо прочесть «повесть
зла и мук», заложенную зодчими: «Леса готической скульптуры! /Как жутко все и близко в ней. /Колонны, строгие фигуры /Сибилл, пророков, королей.../Мир фантастических
растений,/ Окаменелых привидений, /Драконов, магов и химер./Здесь все есть символ,
знак, пример». Архитектурные и скульптурные формы занимают поэта, он ощущает их
символами эзотерических доктрин, к которым «потерян ключ» и полагает, что отыскать
его можно. Для него знания христианских мистериальных культов и информация, заключенная в соборе, явленной «симфонии камня», представляет одно целое. Позже в
фрагментах статьи «Дух готики» он сравнивал два символизма: «Наш символизм – символизм поэтический, символизм чувства. Он руководится интуицией. В готическом же
храме мы имеем дело с символизмом пластическим, рациональным» [9: 341].
Готический символизм близок Волошину именно целостным многоплановым отражением мира, осмыслением его как всеединства, визуальной репрезентацией понятий
абстрактно-духовных. Поэт старался выразить сходное миропонимание в своем жизнетворчестве, объединив в синтезе поэзии и живописи, в пластических образах, в том числе
живописных и архитектурных экфразисах, свои чувственно-импрессионистские и метафизические пристрастия.
На первый взгляд может создаваться впечатление, что Волошин писал свой цикл
«Руанский собор» подражая К. Моне, его знаменитой живописной серии (более двадцати картин) «Руанский собор» (1892-1895). Но волошинский цикл 1907 года не является
экфразисом или парафразом Моне. Написанный два года спустя после совместного с А.
Минцловой осмотра собора в Руане 23-24 июля 1905 г., он создан почти целиком на позициях поэтического символизма.
Конечно, невозможно утверждать, что Волошин полностью отошел от созерцательности живописного импрессионизма, того непосредственного взгляда художников, которые «не строили никаких сложных теорий…, а по-детски радовались свету и краскам»
[10: 243]. Несомненно, изобразительность присутствует и в этом цикле, он чрезвычайно
богат по колориту (на 7 стихотворений небольшого объема – около 50-ти цветообозна302

чений), множество светотеневых градаций, обрисовок архитектурных деталей. Но существенно и то, что все эти средства живописной техники организовывают пространство
символа, создают символические образы, «точность и изысканность» которых восхищала современников[11: 369].
Интересно проследить, как импрессионистический своей манерой представления образ, становится развернутым символом. В открывающем цикл стихотворении «Ночь» на
фоне зарисовки города, в котором преобладает темно-красный цвет («Город, как уголь,
зардел»), прорисованы «нити стремительных линий», «громады камней» и «дуги собора».
Они рельефны, сверкают, «высятся... в тверди сияюще-синей», словно «Птичьи упругие
крылья» – такие же, как и на полотне Моне «Руанский собор. Портал и Альбанская башня» (1893), где вертикальные потоки света вонзаются в темно-синий клочок неба. Подчеркнем амбивалентность волошинского стихотворения, которое является экфразисомконтаминацией двух артефактов: архитектурного здания и картины, интерпретирующей
здание. Явление редкое в словесной живописи и ценно не только трехкратным аспектом
межвидовой интеракции, но расширением ассоциативного спектра восприятия за счет интерференции на уровне: архитектура () – живопись (Моне) – литература (Волошин).
Диалог с импрессионистами не прекращается, но отходит на дальний план. Второе
стихотворение цикла, «Лиловые лучи», созданное в фиолетовой гамме, уникальный образец поэтической колористики, указывает на преобладание символизма при внешней
изобразительности импрессионизма. Заглавие определяет монохромную цветовую гамму стиха: «фиолетовые грозы», «аметистовые Розы», «лучи лиловые», «лиловые пятна темных плит», «дождь фиалок и сирени», «фиалковый огонь», «как аметист, глаза
бессонны», «лиловый день». Кажется, все возможные цветообозначения (девять (!) на
четыре строфы) подобраны здесь: реализована мысль Бодлера о том, что «истинный колорист... может осуществить гармонию из двадцати оттенков красного цвета» [12: 236].
Но Бодлер говорит о художнике, пишущем с натуры, а Волошин, создает свою гармонию в фиолетовых тонах, вкладывая в наименования цвета символико-метафизический
смысл: «темно-лиловые и темно-синие – тона, захватывающие мистические и загадочные области духа»[1: 230], – писал он в статье о В.Слевинском. В другой, об О.Редоне:
«Фиолетовый цвет всегда был цветом мистики и веры. Готические vitraux все основаны
на комбинациях фиолетовых...” [1: 237]. Конечно же, в строке «молюсь лучам лиловым,
/ Пронзившим сердце вечных Роз» описан не солнечный свет, просачивающийся сквозь
стекла витражей собора, а свет истины, присутствующий в душе мистика.
Традиционная литературоведческая трактовка цикла восходит к первой публикации
«Руанского собора» (Перевал. – 1907. – № 8-9), где между 3 и 4 стихотворениями был
помещен фрагмент «Крестный путь», говорящий о христианском посвящении. Оттого,
к примеру, антропософ Б. Дикс отметил: “М.Волошин – единственный русский поэт, сумевший понять и передать нам сложное очарование готики, и воплотить в русском стихе
опьянение мистикой католицизма...” [11: 368].
Действительно, речь в цикле идет о посвящении. Но не христианском, а в масонский
орден: 22 мая 1905 г. Волошин был принят в «Великую Ложу Франции». Осматривая
собор 23-24 июля, два месяца спустя, он был еще под впечатлением и от «удара шпагой», и от своей инициации, которую обозначил в дневнике как «экзамен» (кроме поэта
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в ней участвовали И. Лорис-Меликов, Ю. Гамбаров, А. Трачевский, А. Амфитеатров;
запись от 9.05.1905) [13: 107]. В какой-то степени он также был под впечатлением и от
недавнего собственного доклада о России, прочитанного во французской Ложе (запись
от 12.07.1905) [13: 128].
Собственно, биографический претекст цикла «Руанский собор» – увлечение философией А. Безант, Е. Блаватской, Р. Штейнера, влияние А. Минцловой и особенно факт
инициации [13: 115-117; 134-135], повлияли на поэтическое воспроизведение знаменитой
архитектурной постройки не в импрессионистическом, а в символистском ключе с присущей символизму полисемией образов [14: 37]. Третье стихотворение «Вечерние стекла»
за внешним описанием интерьера собора содержит указание на иерархические ступени
(символика драгоценных и полудрагоценных камней) духовного роста и этапы масонского посвящения. В следующем стихотворении «Стигматы» обозначено становление иерофанта на путь испытаний. Когда же он проходит разные этапы инициации (стихотворения
«Смерть» и «Погребенье»), актуализируется семантика света: «Мрак ужален пчелами свечей», «тьма сияющая», «сияющие тени» и т.п. Символика света и белого цвета особенно
выделяется в финальном, седьмом стихотворении цикла “Воскресенье”. Оно отчасти напоминает акварель Э. Мане “Церковь в Уэстоу-хилл” (1871), но эта аллюзия, в отличие от
аллюзий на Писсарро, Сислея, Моне в цитированных выше зарисовках городских улиц
– случайна, ибо стихотворение и весь цикл являются не экфразисом собора, а метафизическим архитектурным гипотипозисом – репрезентацией духовного роста поэта-художника.
Собственно, и эвфемизмом, символом волошинского посвящения.
Сложно сказать, случайна ли эта волошинская квазимистификация – описания парижских улиц, напоминающих импрессионистские полотна и, наоборот, далекий от
экфрастического описания облик Руанского собора с его автобиографическими подтекстами. Несомненно одно – она великолепно демонстрирует возможности межвидовой
интеграции искусств в начале ХХ века, направленной на приумножение ассоциативных
полей и наращивание смыслов.
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Статтю присвячено питанню функції та масштабу використання авторської маски в романі Г. Нормінтона «Корабель дурнів».
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Статья посвящена вопросу о функции и масштабе использования авторской маски
в романе Г. Норминтона «Корабль дураков».
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The article focuses on the function and the use of the author's mask in G. Norminton`s
novel «The Ship of Fools».
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absurd.
Оскільки у какофонічному постмодерністському колажі всі точки зору остаточно замкнено контрапунктом неузгодженості й різновекторності, а дійсність свідомо перетворена на симулякр, коментарі автором власного задуму набувають особливої ваги. Одним з
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найважливіших способів утримання уваги читача в постмодерністській нарації є авторська маска1 (К. Мамгрен), яка виступає чи не найважливішим способом надання зовнішньої цілісності свідомо сформованому «нараційному хаосу» постмодерністської прози.
У постмодерністському романі автор часто «виступає у специфічній ролі своєрідного
«трікстера», що висміює умовності класичної, а частіше – масової літератури з її шаблонами: він насамперед знущається над очікуваннями читача, над його «наївністю», над
стереотипами його літературного та практично-життєвого мислення, оскільки головна
мета його глузування – раціональність буття» [1:7]. І в цьому розрізі вибір класичного
мотиву корабля дурнів Нормінтоном нам видається зовсім невипадковим – він якомога
краще демонструє безглуздість існування, яку так полюбляють показувати постмодерністи. Ми побачимо тут і іронічні переспіви середньовічних лицарських романів, і новел
епохи Відродження, і сатирико-гумористичне використання алюзій та ремінісценцій з
багатьох творів класичної літератури. Це – «масове мистецтво для інтелектуалів, сприйняття якого передбачає знання особливих комунікаційних кодів» [2:60], не такий вже й
нетиповий різновид постмодерністської творчості.
Авторська маска може проявляти себе у художньому творі по-різному. Ми будемо
ґрунтуватися на концепції, запропонованій О. Осьмухіною. Дослідниця однією з форм
функціонування авторської маски називає стилістичний прийом, що полягає у стилізації
мови автора під манеру зображуваного персонажа [3:17]. «Корабель дурнів» Г. Нормінтона, по суті, будується на даній ситуації, вона є його внутрішнім стрижнем, основою
архітектоніки даного твору, але досі у цьому аспекті не вивчався.
Дане дослідження зосереджується на характерному «маскараді», що його являє собою наративний рух «Корабля дурнів». «Постмодерністська свідомість (менталітет) антидогматична і плюралістична, її головна прикмета і внутрішнє джерело руху – сумнів,
відмова від альтернативного вибору «або–або» на користь широкого спектру рішень
«і–і», «не віддаючи перевагу жодним традиційним художнім моделям, постмодернізм
здатний черпати з будь-яких духовних надбань» [4:43].
Цей парад масок може бути трактований принаймні у двох суттєвих аспектах. Перший – обраний самим автором: це ситуація екфрасису, або, як ще можна це назвати, – образної аналогії: оповідь ведеться по черзі від імені кожного з персонажів відомої картини
Є. Босха, що має ту саму назву: «Корабель дурнів»; картини, що, як твердять коментатори, сповнена старовинної християнсько-моралізаторської символіки. Другий же аспект –
існування тексту роману Нормінтона у просторі народної «карнавальної культури», яка,
за М. Бахтіним, за самою суттю своєю активно заперечує й пародіює домінуючу в епоху
Середньовіччя культуру церковну, агресивно намагаючись поглинути її й розчинити у
стихії язичницько-земного й чуттєвого. Та якщо перший аспект роману Нормінтона вже
підлягав науковому аналізу, то на другий, схоже, ще ніхто не звертав уваги, хоча ситуація, як кажуть, лежить на поверхні й обіцяє цікаві результати, особливо ж якщо брати до
уваги безпосередні оцінки самого автора.
Слід відзначити ту не занадто типову обставину, що, попри незвичайно гучну репутацію творів Г. Нормінтона як «золотого хлопчика сучасного постмодернізму», наукової
літератури, йому присвяченої, катастрофічно обмаль. Так, «Корабель дурнів» проаналізовано лише у статті Н. Бочкарьової, яка містить в собі цінні зауваження щодо еволюції
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екфрасису у європейській культурі та проявам його у вищезгаданому романі Нормінтона
в якості різних функцій – хронотопічної, пародійної, сюжетної тощо [5:81-82]. Проте дослідниця зосереджена лише на паралелях по лінії Босх-Нормінтон, і проблема авторської
маски нею не зачіпається.
Але самого лише встановлення певного босхового «шифру» і факту вільної інтерпретації цього шифру сучасним постмодерністом явно недостатньо ані для зрозуміння задуму
письменника, ані для усвідомлення місця цього твору у тому процесі розвитку (чи занепаду?) літературно-культурної традиції, що формується у глибинах західноєвропейського світу,
який глибоко і всерйоз пережив християнізацію, але лишився водночас вірним національнопаганістичному, «діонісійському», за визначенням Ф. Ніцше, світосприйняттю й світобаченню. Саме в конфлікті між запозиченим з іудейського Сходу християнським спіритуалізмом і
вітальним буянням «рідного», органічного, «тілесного низу» (М. Бахтін) закорінені глибокі
протиріччя європейської ментальності, які не мають аналогів в інших великих культурних
системах світу. Це знайшло в нормінтоновому «Кораблі дурнів» гранично гострий, ба, навіть
скандально-епатуючий вираз, але ідейна спрямованість і індивідуально-стилістичні особливості авторського вирішення залишаються ще недослідженими.
Початок роману – «Загальний пролог» – являє собою розлогий опис-інтерпретацію
картини Босха, причому «на очах» відбувається типова «підміна понять» щодо концепції художника.
Суворий фламандський майстер, характерний представник Північного Відродження
(О. Бенеш), сполучав витонченість індивідуальної митецької манери і справді народну
наївність в спробах проілюструвати моралістичні установки християнства «прикладами» з живого життя: по суті, його картини – паралель до церковної проповіді, в якій
панує догма і повчання, на обрії загрозливо присутні демонічні постаті, які чатують на
грішника, а повсякденне життя лише дає матеріал для доведення «ницості тварного існування», позбавленого духовної наснаги, небезпек, які чекають на того, хто живе не
за заповідями. Сама назва «Корабель дурнів» є типовим середньовічним народним паралелізмом до поважної церковної алегорії «Корабель (Ковчег) спасіння»: адже Церква
мислилася й навіть будувалася візуально подібною до «корабля» з його щоглами, а символічно – до ковчега Ноя, в якому серед пучини гріховного моря житейського рятувалися
обранці Божі. «Корабель дурнів» є такий собі «антиковчег», в якому зібралися ті, хто
довіряє не «духові», а «плоті», й живе не за покликом культури, а за голосом натури. Нехай навіть серед них – Чернець і Черниця: викриттю недостойних кліриків присвячено
безліч сторінок середньовічних текстів. Така переакцентація є яскравим підтвердженням
думки відомої західної дослідниці Р. Кроусс про те, що «жодній культурній умовності не
судилося залишатися незмінною» [6:277].
Нормінтон же, «озвучуючи» персонажів Босха, використовує метанаративну
функцію екфрасису [5:82], перетворюючи героїв картини в оповідачів. Автор одразу
ж відкрито й навіть з викликом дає право голосу й повну силу звучання виключно цій
«тілесній натурі», яка «пригноблена церковною культурою». Це типово «карнавальна» ситуація, типологічно подібна до створення «народної книги» про Уленшпігеля
Ш. де Костером, але розкутість Костера, який писав свій антихристиянський твір
сто років тому, є дуже бліденькою зорею-передвісницею того полум’я, яке палає в
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творі Нормінтона. Після тотальних антикультурних зсувів 2-ї половини ХХ ст. на
зразок бунту «сердитих молодих людей» в англійській літературі або «бітників» – у
літературі американській, після «сексуальної революції» 70-х, дев’ятого валу масової культури з її установкою на відверту порнографію та «психоделіку» («культуру»
наркотиків), після неймовірно «відвертого», як на традиційні смаки, «Тропіка Рака»
Г. Міллера й гранично непристойних творів У. Берроуза на зразок «Голого сніданку»,
мабуть, й слід було чекати на скандальний, ультрашокуючий твір, написаний вже начебто поза межами усяких мислимих норм. Саме такий шок викликала романістика
Нормінтона, в першу чергу – «Корабель дурнів».
Відштовхуючись від зорового імпульсу – сприйняття полотна – письменник починає
із «Загального прологу», в якому детально описує, поступово усе більше відступаючи від
намальованого, зовнішність персонажів.
«Нагруженный под завязку, что твое блюдо, до краев полное вишни, корабль дураков
застыл на лужайке моря. И хотя легкий бриз развевает флажок на мачте, море – зеленое и спокойное, точно сад. Корабль – это скорее утлая лодчонка, и даже не лодка, а
так, непонятного свойства посудина с еще живым деревом вместо мачты. В его пышной кроне засел чудной вахтенный (чудной, потому что сова; да и сама сова тоже чудная, потому что и с клювом, и со ртом). И немало еще несуразиц на этом неправильном
корабле: вместо руля – деревянный черпак, команды нет и в помине, а пассажиры явно
не приспособлены к мореходному делу. Вот вся честная компания (в произвольном порядке): трое певцов-горлопанов, бесстыдник-купальщик, блюющий пропойца, храпящий
пропойца, пьяная баба, обжора, монах, шут и монашка с лютней. Список предметов
неодушевленных: фляги с вином или элем, стакан, плошка для подаяний, бочка спиртного, нож, жареная курица, дохлая рыба, ком теста и блюдо (как вы уже догадались) с
вишней, каковая олицетворяет собой грех сладострастия, либо сладострастную тягу к
греху – понятия часто равнозначные». [7:7-8].
Звертає на себе увагу те, що імпліцитні символи гріху – такі, як вишня2 чи весняне
деревце на щоглі – те, до чого насамперед звертаються тлумачі Босха, фіксуються Нормінтоном начебто мимохіть, як щось мало варте на увагу, другорядне. Це можна трактувати чи то як байдужість до поняття гріху самого автора, чи то як фатальну сліпоту
персонажів, які позбавлені й грані будь-якої духовності. У всякому разі, той полілог, у
який переростає нарація, є просто жахаючим, гіперболічно-гротесковим наростанням
брутальної вітальності, й та сума личин, яку починає міряти на себе автор, являє собою
ступені «заземлення», отваринення, розлюднення людини.
Момент початку нарації – поза реальним простором і часом:
«Давно ли они собрались вместе? Все указания на Время отсутствуют. Время, кажется, отсутствует тоже. Здесь всегда – полдень, если судить по свету. Можно предположить, что тепло, но и Погоды тут нет» [7:8].
Те, що перед нами якась вершина, ακμή, момент, трансцендентальний стрибок з реальності у світ, в якому припинився усякий розвиток, підтверджується тим, що руху вперед, по зеленій воді намальованого моря (ще один традиційний символ гріху), немає,
зате є ретроспективний рух назад, у минуле персонажів. Статичні за структурою описи
кожного зображеного – обмежимося, за браком місця, одним прикладом:
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«СПЯЩИЙ ПЬЯНИЦА пребывает в полях блаженных, иными словами – в раю. В темном скриптории у него в голове пишутся главы иной книги – книги снов. На каких пламенеющих тигров охотится он в этих окутанных тьмой лесах? Что это за страна, дорогие
друзья, где поля и высокие шпили ему как Дом, и все женщины любят его до безумия? Или
он видит себя во сне просто таким, как есть, и вот снится ему: он лежит, где упал, на
носу, храпит, обнимая флягу, и ему невдомек, что сейчас его злобно разбудят» [7:9].
Статика живописного тексту, який виступає початком – і, можливо, одночасно, – підсумком, кінцем зображуваних доль і подій, є певною сюжетною константою, точкою відліку, й чи не звучить тут приховане: «По делам их воздастся им» (Пр.: 24, 29). Що це
– вимір Вічності, як на Страшному суді?
«Компания, надо сказать, разношерстная» – у зібранні на цьому Кораблі репрезентовано основні соціально-психологічні типи «дурня». Як і у Босха, персонажі усі співають, мов п’яниці на сільському весіллі, але Нормінтон починає непомітно «доливати» до
зображення соковиті деталі: «Певцы-горлопаны выводят застольную песню (что-то про
жен, про оленей с рогами и про чучела мертвых зверюшек), монах читает Часослов (от
старых привычек избавиться трудно), а монашка поет Евхаристическую песнь». На
очах відбувається руйнація культурних стереотипів, сповзання у тваринний стан. Поступово читач, слідом за автором, виходить за межі «бачення»: з’являється опис того, чим
від того чи іншого персонажа тхне – й описи ці усе «густішають»:
«Ткнитесь носом в чужую подмышку – примерно такое же благоухание исходит от
ПЬЯНОЙ БАБЫ. Она безжалостна и упорна в своем намерении растолкать спящего,
ибо пить в одиночку – не то удовольствие» [7:9].
Серед цих людей виділяється постать Блазня, який у традиційних культурах відіграє особливу роль: адже трікстер – гість з міфічного часу, коли ще не існувало строгої
регламентованості, і постать його знаменує стихію «карнавалу», звільнення від звичних
соціальних ролей, розкріпачення усього забороненого [8(2:27)]. Характерно, що саме у
Блазня в руках ключовий символ ситуації, про яку ми тут говоримо:
«Безучастный к мучениям своего сотоварища ШУТ сидит, скорчившись на такелаже. Костлявый и тощий, этот профессиональный дурак повернулся спиной к честной компании и попивает себе винцо. Он весь – отрешенная безмятежность; подобная
безучастность к мирской суете наблюдается у лошадей и ослов, погруженных в свои
лошадиные или ослиные мысли. Обратите внимание на шутовской скипетр у него в руке
– посох с навершием в виде маски. Маска – почти как зеркало, но нельстивое. Ибо, не в
пример мягкой усмешке шута, маска смеется глумливо и злобно.
Что сказать о человеке, для которого дурость – ремесло? Который глупость свою
напоказ выставляет, а мудрость держит при себе? Может быть, маска на посохе –
ключ к пониманию его скрытой натуры? Или мы будем судить по наружности и примем как данность, что истинная уверенность в себе доступна лишь людям, которые не
боятся напялить на себя дурацкий колпак? шут – мудрец, а его шутовская маска – кривое зеркало в ярмарочном балагане, которое он выставляет перед Бытием» [7:11-12].
Відоме порівняння літератури з дзеркалом належить Стендалеві; можна вловити тут і
натяк на народну книгу про Уленшпігеля й на інтерпретацію її Костером: шпігель – дзеркало, маска – те ж саме дзеркало, що конденсує в собі те, що Рабле називав квінтесенцією. І,
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якщо врахувати, що саме від Рабле щедро запозичує й наш автор, то можна припустити,
що він, подібно до свого великого попередника, так само намагається здобути квінтесенцію.
Тому не слід дивуватися, що далі, використовуючи природне право літератури на
домислювання, автор розпочинає «приписування» кожному з персонажів розгорнутої
біографії (чи – історії): кожна з цих «біографій» є, по суті, історією розлюднення, витіснення потенціальної багатобарвності людської істоти пласкою маскою гріху, домінуючої
пристрасті3.
Характерно, що перед цим вміщено другий пролог: «Пролог плавця». Та спів тут не
більш привабливий, ніж хор п’яниць. Нарація в цей момент роздрібнюється на діалог, в
якому, однак, усі голоси звучать на диво мертво й безбарвно: адже нічого нового не може
статися, «усе давно придумано», як каже Блазень.
– Дамы и господа! Сразу оговорюсь, что я цепляюсь за вашу лодку не как паразит, но
стремлюсь быть полезным и буду всячески рад оказать услугу. (Может быть, бросите
мне сюда горсточку вишен? Уж больно вид у них аппетитный. Премного благодарен.)
Компания молча таращится на сие нагое явление. Явление же набивает полный рот
вишни, чавкает сочной мякотью и вытаскивает изо рта обезглавленный черенок. Потом выплевывает косточки, аккуратно проталкивая их языком между губами: плюхплюх-плюх – говорят они, падая в воду. Пловец знает, чем позабавить публику.
– Ваша песня закончилась, – говорит он наконец. – Но борьба продолжается.
М о н а х: Какая борьба?
П л о в е ц: С врагом.
М о н а ш к а: С Сатаною?
П л о в е ц: Со скукой. А то, похоже, мы просто стоим на месте и вообще никуда
не движемся.
Последняя реплика натыкается на угрюмые взгляды. Пловец поспешно продолжает.
– Мне всегда нравились повести и истории, – говорит он. – И не только развитие
сюжета или счастливый конец. Я люблю сам процесс рассказа: ритм, настроение – вот
что меня занимает.
Но компания на корабле не прониклась словами пловца, ибо им интереснее содержимое кубков и фляг.
П л о в е ц (кричит): Благородные рыцари и прекрасные дамы! Обреченные поиски
ускользающего Грааля!
Ш у т: Gezundheit. (Будь здоровий).
П л о в е ц: Но я устал от высокой романтики. Так что не будем о рыцарстве – как
сие согласуется с вашим жизненным опытом?
Пловец, довольный, что его все-таки слушают – хоть и вполуха, – спешит продолжить:
– Не хотите ли передохнуть от избитых затей и придумок и послушать историю
поистине необычную?
П е в ц ы – г о р л о п а н ы: Ладно, дружище, уговорил. Валяй.
(Ш у т: Что можно выдумать нового и необычного, когда все давно придумано?)
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П л о в е ц: С превеликим моим удовольствием. Дайте мне только глоточек эля, и я
начинаю.
Бражникам на корабле жалко делиться выпивкой. Но страх молчания сильнее жадности – и вот пловцу дают кубок, каковой он осушает одним глотком, после чего прочищает горло и начинает рассказ» [7:16-17].
Плавець розповідає про трьох юнаків, які закохані у якихось своїх ідеальних дів, а
потім їх усіх ледь не потопила буря, та, врятувавшись від неї, вони жили собі щасливо, а
потім жінки оті кудись поділися – й невідомо, чи взагалі це не був сон? Ця млява історія –
немов висохла квітка, вижимки середньовічних лицарських пісень про ідеальне кохання
– цій традиції нема чого передати в майбутнє.
Але й подальші, набагато колоритніші історії в дусі Рабле й взагалі народної культури Середньовіччя й Відродження, залишають враження «дурної безкінечності»,
безплідного вибуху вітальної енергії (розповідь П'яної баби про суперсексуальну Белкулу, з її «могутнім сідалищем», яка «смачно ригає» тощо, і перед якою тьмяніє тінь Нана
з роману Золя):
«Белкула, она как Природа – щедрая, разнообразная. Ее страсти изменчивы и неуемны. Возлияния мужчин в ее лоно – словно капли дождя для земли после долгой засухи: она
принимает их, впитывает в себя без остатка, и просит еще» [7:52].
Сліпа «тілесна» поведінка приречена на смерть і розкладання, і недаремно мотив
«випорожнення», розлогий опис дефекації й т. п. речей невід’ємно супроводить описи
буяння плоті, сексуальних екстазів, позбавлених будь-якого романтичного серпанку.
Отож, усі оповідачі, які розповідають ці історії розлюднення, є варіантами авторської
маски, та «маскарад» у нормінтоновому «Кораблі дурнів» є сиґніфікація концепції людини як безнадійно «приземленої» істоти, що дуже нагадує огидного йєгу зі знаменитого твору Дж. Свіфта. Усі верстви й усі психологічні типи традиційного європейського
суспільства, персоніфіковані у системі описаних нами «масок», абсолютно позбавлені
усякої духовності, а будь-які спроби людини піднестися над «тілесним низом» у кращому випадку ведуть до створення сповнених жаху смерті химер; християнське Sacrum у
цій системі підлягає тотальній травестії та цілеспрямованому, тенденційному і навіть
злосливому паплюженню. Тому художній світ Нормінтона, на відміну від художнього
світу Свіфта, при своїй позірній вітальній життєрадісності, лякає своєю безсенсовністю й приреченістю (у Свіфта – якраз навпаки). Страшний суд, за Нормінтоном, – це
тотальне перетворення золотих плодів життя на звичайнісіньке лайно… На наш погляд,
символічним є те, що історія Плавця, який розповідає про високе кохання трьох юнаків,
сповнена трагедійно-іронічної інтонації. Юнаки, що мріють про прекрасне кохання, ідеальних подруг, так і не припливають на той острів, де нібито їх мають чекати їхні кохані,
а згодом – забувають про них і проживають більш-менш щасливе життя, намагаючись і
не згадувати про той романтичний морок.
Проте було б дуже необачно ототожнити позицію Нормінтона з позицією народної
маси Західної Європи, яка начебто одвічно, тисячоліттями, тільки й жила і живе, що їжею
311

та сексом. Значно більш репрезентативно виражає зрілу народну свідомість ренесансної,
вже достатньо глибоко християнізованої Європи саме Босх, який ставить за мету попередити й налякати ту «істоту страстей», яка живе в кожній людині, показати згубність шляху
гедонізму. Та й у власне народному мистецтві й літературі цієї пори християнського моралізаторства ніяк не менше, ніж у Босха. Роман же Нормінтона – типовий плід європейської
«міської культури» ренесансного і постренесансного ґатунку, в якій з лихоманковою жвавістю спалахують і гаснуть сліпучі, а проте неспроможні хоч щось запалити бенгальські
вогні молодіжних субкультур, для яких звичне поле самовиразу – стіна будинку чи навіть
просто вбиральні. Це радше гра гормонів, якій надано право заявити про себе у слові, аніж
праця духу – дивна репутація «золотого хлопчика» постмодернізму у сучасних західних
критиків як «філософа». Нам здається показовим, що у нього твори класичних філософів
визначені на роль туалетного паперу або філософи входять в історію лише тим, що тримають гарем із гермафродитів і живуть поза законом, у сфері власних примх. Адже «золоті
плоди» життя у намальованій ним картині узято виключно у відразливому стані гниття, й,
подібно, авторові, на відміну від скорботного християнина Босха, це дає якусь дивну втіху.
Думаю, що подальші дослідження цієї культової фігури сучасного постмодернізму дадуть
можливість розкрити цю тезу ще з більшою переконливістю.
ПРИМІТКИ
Утім нині термін авторська маска почав широко вживатися літературознавцями, іноді – в досить неочікуваних ракурсах.
2
Вишня буде не раз фіґурувати в оповіді, і варто пам’ятати, що у середньовічній символіці – це
символ первородного гріха (адже «заборонений плід» Едему трактувався не лише, як яблуко – можливий був і цей варіант).
3
Більш того, навіть у ту архаїчну пору язичницького дикунства, яку так короткозоро ідеалізували кабінетні мислителі епохи Просвітництва, що ненавиділи християнську «цивілізацію», люди вже
прекрасно розуміли згубність пристрасті й обтяжували молодь системою важких табу й ініціацій з
метою прищеплення потреби у стримуванні й гальмуванні афектів.
1
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В АНГЛИЙСКОМ
НЕОВИКТОРИАНСКОМ РОМАНЕ

Автор статті намагається встановити, у чому проявляється вплив постмодернізму на англійській неовікторіанській роман.
Ключові слова: неовікторіанській роман, постмодернізм, вікторіанство, інтертекстуальність, пародія, пастіш, маргинальність.
Автор данной статьи предпринимает попытку установить, в чем проявляется
влияние постмодернизма на английский неовикторианский роман.
Ключевые слова: неовикторианский роман, постмодернизм, викторианство, интертекстуальность, пародия, пастиш, маргинальность.
The article examines the postmodern influence on the neo-Victorian novel.
Key words: neo-Victorian novel, postmodernism, Victorianism, intertextuality, parody, pastiche, marginality.
Цель данной статьи – установить, в чем проявляется влияние постмодернизма на
английский неовикторианский роман. Для этого нам нужно выявить черты постмодернизма, присущие неовикторианскому роману.
Конец XX – начало XXI века ознаменован появлением большого количества историографических метароманов, обращенных к эпохе правления королевы Виктории. Такие романы называют псевдовикторианскими романами [1 : 50, 56], ретровикторианскими романами [2 : 253], поствикторианскими романами [3 : xiii], викториографией [4], викторианой
[5 : 3]. Однако большинство исследователей используют для именования таких романов
термин «неовикторианский роман» [6 : 538; 7 : 165; 8 : 1; 9 : 134]. В своей работе «Искупительное былое в неовикторианском романе» Д. Шиллер определяет неовикторианский
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роман как роман, обладающий характерными чертами постмодернизма и пропитанный
историческими реминисценциями, относящимися к XIX веку [6 : 538].
Обращение современных английских писателей к эпохе викторианства объясняется особой любовью и уважением, которые англичане питают к данному периоду своей
истории. Это был период наивысшего экономического, политического и культурного расцвета Великобритании, эпоха ее мирового могущества, период зарождения и укрепления
традиций, уклада жизни, сохранившегося до нашего времени, период формирования самого понятия «английскость» (Englishness) – характерных черт английской нации [10].
Неовикторианский роман относят к историографическому метароману на том основании, что неовикторианская литература, как и историографические метароманы, обращается к исторической эпохе и «переписывает», перерабатывает, интерпретирует ее в постмодернистском ключе. Переработка прошлого в постмодернистском ключе подразумевает
восприятие писателями-неовикторианцами истории как недоказуемой и многовариантной,
основанной на постмодернистском принципе игры. Множественные интерпретации обогащают и развивают представления об эпохе викторианства в современном обществе, позволяют взглянуть на нее под разными углами, переосмыслить ее. Именно в этом теоретики неовикторианства видят одну из задач неовикторианской литературы [6; 7; 8; 9; 11].
Отношение к прошлому – не единственное проявление постмодернизма в неовикторианском романе. Постмодернизм проявляет себя и наличием других характеристик,
которые становятся важными чертами неовикторианской литературы. К ним относятся
организованные по принципу постмодернистской игры интертекстуальность, пародия и
пастиш, авторская маска, хаотичность и фрагментарность повествования, дву- или многоуровневая организация текста: двойное кодирование, децентрализация и тенденции
отхода в сторону маргинальности и т.д. [12].
Одной из черт неовикторианского романа является интертекстуальность. Слова Р.
Барта о том, что «каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в
нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах” [13 : 78] очень точно
определяют природу неовикторианского романа. В случае неовикторианской литературы
речь идет о присутствии викторианских текстов. Как утверждает О. Толстых, в неовикторианском романе происходит «реконструирование основных мотивов, сюжетов викторианской литературы и культуры, упоминание в произведениях реалий времени, исторических личностей, знаковых романов эпохи викторианства и общей текстовой ориентации
на Англию XIX века» [14 : 3 – 6]. Постмодернистская природа неовикторианских текстов
позволяет им с помощью пародии и пастиша переосмыслить и интерпретировать викторианские тексты, посмотреть на них с позиций современности.
Одним из первых примеров интертекстуального диалога с викторианской эпохой
стал роман Дж. Рис «Широкое Саргассово море» (1966) [15], повествующий об истории жизни и замужества Антуанетты, первой жены Эдварда Рочестера, героя романа Ш.
Бронте «Джен Эйр» [16]. Интертекстуальность в романе «Широкое Саргассово море»
проявляется на нескольких уровнях. В первую очередь следует отметить уровень хронотопа: действие происходит в викторианскую эпоху, оно начинается в британской колонии – на Ямайке и заканчивается в Англии. Во-вторых, на сюжетном уровне: роман «Широкое Саргассово море» представляет собой предысторию событий, описанных в романе
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«Джен Эйр». В-третьих, на персонажном уровне: некоторые действующие лица романа
Дж. Рис являются героями романа Ш. Бронте. Прежде всего это сам мистер Рочестер, его
первая жена Антуанетта, брат Антуанетты мистер Мэзон, а также сиделка миссис Рочестер
Грейс Пул. Интертекстуальность проявляется в романе Дж. Рис и на идейно-тематическом
уровне: в романе раскрывается тема английского характера, тема социального положения
викторианской женщины, ее бесправие, зависимость от мужчин. При этом, как в романе
Ш. Бронте, так и в романе Дж. Рис, положение Антуанетты в семье усложняется ее неанглийским происхождением: она креолка и рождена в британской колонии. Так в обоих романах усиливается мотив зависимости, бесправности и второсортности. Отношение
Рочестера к Антуанетте отражает общее отношение викторианцев к своим колониям, к
неангличанам. В романах обеих писательниц подчеркиваются такие свойства английского
характера, как высокомерное отношение жителей Англии ко всему неанглийскому, потребительский взгляд на остальной мир, отношение к женщине как к предмету домашнего
обихода. Особо следует отметить мотив сумасшествия, связанный с женскими образами
романов. Психически больная миссис Рочестер в романе Ш. Бронте не вызывает никаких других эмоций, кроме страха, чувства опасности и неприязни. Становится понятным
желание Эдварда Рочестера спрятать жену в самой дальней комнате имения, постараться
вычеркнуть ее из своей жизни. Негативное отношение к сумасшествию – характерная черта викторианского романа [17 : 411]. Во-первых, для викторианского сознания расовые,
наследственные, родовые характеристики связаны с понятием психической ненормальности: Антуанетта не была англичанкой, она была наследственной креолкой, значит наследственное сумасшествие, которое автоматически перешло к ней и ее брату от матери вполне
объяснимо и логично для англичан эпохи викторианства. Во-вторых, как в викторианском
обществе, так и в его отражении – викторианской литературе – сумасшествие было связано
именно с женщинами и с темой несчастной любви. В викторианском обществе психические расстройства называли «женской болезнью» [18 : 77]. Поэтому неудивительно, что в
романе Ш. Бронте сумасшедшей стала именно женщина – жена Эдварда.
Мотив психической ненормальности присутствует и в неовикторианских романах, однако отношение к данной проблеме в неовикторианской литературе не столь однозначно.
Как это видно на примере романа Дж. Рис неовикторианцы, с одной стороны, пытаются
взглянуть вглубь проблемы, разобраться в причинах сумасшествия, постигшего персонаж,
а, с другой стороны, характеризуют англичан викторианской эпохи. Действительно, Антуанетта была сумасшедшей, но что стало причиной ее сумасшествия? Только ли ее генетическая предрасположенность? Дж. Рис заставляет читателя задуматься об этом и прийти
к выводу, что именно «английскость» Эдварда во всех ее негативных проявлениях – высокомерном, чопорном и неприязненном отношении ко всему неанглийскому, нереспектабельному – к самой Антуанетте – становится толчком к проявлению болезни у молодой
женщины. Таким образом, своим романом автор, с одной стороны, находится в интертекстуальном диалоге с романом Ш. Бронте, а, с другой стороны, объясняя причины сумасшествия миссис Рочестер, делает образ викторианской женщины более многогранным.
Говоря об интертекстуальности в неовикторианском романе, невозможно обойти
вниманием и такие ее проявления, как множественные цитации и аллюзии. Так, роман
С. Уотерс «Нить, сотканная из тьмы» состоит из них практически полностью. Роман
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представляет собой «лоскутное одеяло» из цитаций личных дневников, фрагментов и
аллюзий на героев художественных произведений, цитат из Библии, а также сводов тюремных правил, цитат из справочных изданий, публикуемых в викторианской Англии,
газетных статей и т.д. Кроме того на страницах романа возникают названия знаковых
для викторианской Англии мест: тюрьма Миллбанк, Хрустальный дворец, Осборн-Хаус.
Все это позволяет помочь читателю перенестись в Англию эпохи правления королевы
Виктории, почувствовать себя викторианцем.
Еще одним из проявлений интертекстуальности в неовикторианском романе является пародия, а также близкий ей феномен – пастиш. Пародия становится неотъемлемой
составляющей неовикторианского романа. Она позволяет писателям с высоты рубежа
XX – XIX веков иронически взглянуть на викторианскую эпоху, провести иронические
параллели с современностью, через призму викторианства обратить внимание читателя
на проблемы современной Англии.
Достаточно близким понятию «пародия» является понятие «пастиш». С помощью пастиша автор использует уже существующие стили, темы и мотивы, не скрывая, при этом
заимствования [19 : 250]. Используя пародию и пастиш, с помощью критической иронии,
современные писатели осмысливают настоящее и прошлое. Как утверждают Г. Мур и Р.
Гилмур, английская литература последних десятилетий характеризуется наличием в ней
огромного количества пародий и пастишей на викторианские романы [9 : 135]. По словам
Р. Гилмура, значительно растет количество пастишей не только на викторианский роман,
но и на викторианство вообще. В большой степени процесс пастишизации коснулся изображения викторианского общества в произведениях Ч. Диккенса, У. Коллинза и многих
других викторианцев [20 : 189]. В современных английских романах пастишизации подлежат викторианский стиль письма, викторианская литература в целом, стиль жизни и отношений викторианского общества. В процессе пастишизации происходит пародийное сопоставление двух «текстуальных миров», художественных стилей [21]. Подтверждением
данного тезиса может стать лондонский мотив в неовикторианской литературе: Лондон
изображается как воплощение доминирования городского образа жизни, как главный мегаполис девятнадцатого века и индустриальный центр Западной Европы и наконец, как
центр всего викторианского мира, родоначальник и носитель викторианской культуры и
викторианского образа жизни. Так, например, Сара Уотерс, одна из ведущих представительниц неовикторианского направления в литературе, в своих романах наследует традиции Диккенса-урбаниста. Она делает Лондон не просто фоном или местом развития сюжета, но и наделяет его особой силой воздействия на развитие сюжета, поступки и характеры
персонажей, вводя, таким образом, город в число героев своих романов.
Отметим еще одну особенность неовикторианского романа: это децентрализация и
интерес к маргинальным явлениям как к «одним из способов выражения множественности», тенденции к интерпретациям [22]. Децентрализация и интерес к маргинальности подразумевают, с одной стороны, внимание к событиям прошлого, находящимся на
периферии или не затронутым официальной историей, а с другой стороны, заинтересованность табуированными темами в литературе. К таким запретным ранее проблемам
относят проблемы межрасовых отношений, проблемы бывших европейских колоний,
«женский вопрос», проблемы национальных и сексуальных меньшинств [23 : 12]. Таким
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образом писатели-неовикторианцы высвечивают «темное» прошлое, прошлое о котором
официальная викторианская история предпочитала умалчивать, давая возможность современному читателю услышать «маргинальные голоса викторианской эпохи» [24 : 5].
Анализ романов таких английских неовикторианских писателей, как С. Уотерс, Ч. Паллисер, М. Фейбер, М. Кокс, Л. Джексон показал, что явление маргинальности характерно
для них в значительной мере. Так, в романе Ч. Паллисера «Непогребенный» маргинальность выражается в интересе героев к исследованию событий прошлого, не вошедших
в официальную историю, событий, искаженных последующими поколениями [25]. Романы «Нить, сотканная из тьмы» и «Тонкая работа» С. Уотерс обращены к маргинальным сторонам жизни женщин эпохи викторианства, их стремлению к самоопределению
и независимости от мужчин – стремлению, недопустимому в респектабельной викторианской Англии [26, 27]. Провозглашение свободы женщины в выборе собственного
жизненного пути, ее права на получение полноценного университетского образования,
права на профессиональную деятельность, права на однополую любовь – все это проявления децентрализации и маргинальности в неовикторианском романе. Романы «Багровый лепесток и белый» М. Фейбера, «Тонкая работа» С. Уотерс, «Значение ночи»
М. Кокса, «Лондонская пыль» Л. Джексона описывают табуированные, темные стороны
жизни низов викторианского общества – тех самых низов, о которых уже писал ранее
Ч. Диккенсом. Однако краски, которыми он описывал лондонское «дно», были более
мягкими, отвергающими крайности – только такие краски были дозволены в чопорной
викторианской Англии. Таким образом неовикторианские авторы открывают современному читателю новую многогранную Англию эпохи королевы Виктории.
Многие неовикторианские романы отличает характерная для постмодернизма система
построения произведения – хаотичность и фрагментарность повествования. На первый
взгляд кажется, что в произведении отсутствует организующий центр: повествование состоит из цитат, отрывков и фрагментов, вкраплений. Создание преднамеренного хаоса и
фрагментированного дискурса, демонтаж традиционных повествовательных связей внутри
произведения, отказ от привычных принципов его организации объясняется постмодернистским принципом множественной интерпретации реальности, недоказуемости истины
и невозможности ее достижения [28]. Роман С. Уотерс «Нить, сотканная из тьмы» представляет собой такое фрагментарное повествование. Оно начинается с описания события,
смысл и значение которого становятся понятны читателю лишь ближе к концу повествования. Первые строки романа кажутся читателю вырванными из контекста, возникает впечатление, что автор перепутал страницы: по ошибке начал роман с той, которой положено
было бы располагаться в конце произведения. Последующее повествование состоит из
фрагментов дневников, цитат и ссылок. В некоторых случаях фрагменты личных записей
героинь настолько отрывочны, что в первый момент читателю бывает трудно понять, из
дневника какой героини взят фрагмент и о чем повествует данная запись. Фрагменты записей, описания событий, множественные цитации и аллюзии кажутся порой беспорядочно
перемешанными: создается впечатление о вовлеченности читателя в постмодернистскую
игру, которую ведет автор в неовикторианском романе. Чем больше читатель погружается в повествование, тем больше вопросов в отношении героев романа у него возникает,
тем меньше у него уверенности в правильности первоначального представления о них.
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Множественность интерпретаций, недоказуемость и невозможность определения истины, неопределенность, неуверенность, неизвестность, помноженные на хаотичность,
становятся правилами игры, которую ведет автор и с читателем, и с героями. Авторская
маска становится, тем самым центром, который, с одной стороны, ведет игру, а, с другой
стороны, является организующим стержнем фрагментированного повествования.
«Двуадресность» или (дву-)многоуровневая организация текста неовикторианского
романа предполагает обращение автора к высокоинтеллектуальному и массовому читателю одновременно. Многоуровневая организация текста позволяет сочетать развлекательность и сверхэрудированность, предопределяет гибридность неовикторианского
романа, в основе которого лежит двойное (тройное и т. д.) кодирование. При этом все
литературные коды выступают как равноправные [29]. Примером такой многоуровневой организации текста может стать роман Ч. Паллисера «Непогребенный». Запутанная
детективная история, мистические любовные мотивы, перипетии удерживают внимание
массового читателя вплоть до самой развязки. Интеллектуальный читатель с интересом
участвует в разысканиях, проводимых главным героем-ученым, открывая вместе с ним
тайны прошлого и связанные с прошлым загадки настоящего. Эрудированный читатель
не сможет пропустить скрытые от массового читателя смыслы, порожденные интертекстуальными связями: аллюзиями, цитациями, ссылками и т. д.
Таким образом, мы можем сделать следующий вывод. Неовикторианский роман является разновидностью современного историографического метаромана и в связи с этим
обладает многими характеристиками постмодернистской литературы. Неовикторианскому роману присущи хаотичность и фрагментарность повествования, дву- или многоуровневая организация текста, децентрализация и маргинальность. Авторы неовикторианских романов активно используют пародию и пастиш, а также авторскую маску.
Для осуществления интертекстуального диалога неовикторианский роман выбирает в
качестве адресата викторианскую культуру и литературу.
Перспективы дальнейшего исследования состоят в исследовании поэтики неовикторианского романа.
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СЛОВА «ГОСПОДИН»
В НОВЕЛЛЕ – ПРИТЧЕ И.А. БУНИНА
«ГОСПОДИН ИЗ САН – ФРАНЦИСКО»
У статті розглядаються деякі текстові метафори, представлені у новелі-притчі
І.О. Буніна «Господин із Сан-Франциско».
Ключові слова: асоціація, концепт, метафора, смисл, текст.
В статье рассматриваются некоторые текстовые метафоры, представленные в
новелле-притче И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Ключевые слова: ассоциация, концепт, метафора, смысл, текст.
The article examines certain text metaphors represented in the novel-parable “The mister
from San Francisco” by Ivan Bunin.
Key words: association, concept, metaphor, sense, text.
Новелла – притча «Господин из Сан – Франциско» была написана И.А. Буниным
в 1915 году, когда шла Первая мировая война. Своё отношение к окружающему миру
писатель выразил аллегорически. В основе аллегории лежит метафора, которая развёртывается в тексте.
В центре новеллы – противоречия между промышленным обществом начала ХХ века
и христианством. Экзистенциальная проблематика определяет использование в тексте
фрагментов сценариев Библии, произведений Платона и Данте.
Эпиграфом к новелле служит цитата из Апокалипсиса (греч. откровение): «Горе тебе,
Вавилон, город крепкий!» (Откр 18, 10). В основе Откровения лежит небесная литургия,
молитва святых, воспевающих хвалу Богу и Агнцу. В Откровении в виде видений рассказывается о втором пришествии Христа, появлении Антихриста, «зверя, выходящего
из бездны» (Откр 11, 7), борьбе между Христом и Антихристом, победе Христа, конце
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света, Страшном суде и установлении Царствия Божия. Эпиграф способствует развёртыванию смысла заглавия, содержит авторскую оценку изображаемых событий, выражает
основной концепт произведения.
Образ господина представляет собой фрагмент библейского мифа о грехопадении и
Божьем замысле Спасения. При этом левый элемент – общий для всех парадигм – отождествлён со всеми участниками мифологической ситуации и одновременно – со всей
ситуацией в целом (5, 238).
Писание утверждает, что Бог создал человека по образу и подобию Своему свободным и разумным, чтобы человек владычествовал «над всею землёю» (Быт 1, 26). Но
первые люди, искушённые Сатаной (Дьяволом), захотели «быть как боги» (Быт 3, 5) и
получили «возмездие за грех – смерть» (Рим 6, 23). Согласно Божьему замыслу Спасения, Сын Божий, посланный на землю, умрёт «за грехи наши» (1 Кор 15, 3), а затем воскреснет и освободит людей от греха и смерти.
В новелле материализуется представление о вере как о верности Бога, Провидении
Божием. В основе метафоричности лежат признаки присутствия Бога в этом мире – знамения, которые Он даёт человеку на пути к Спасению.
Согласно Писанию, образцом веры является Дева Мария из галилейского города Назарет, из «дома Давидова» (Лк 1, 27), ставшая Матерью Спасителя. Боговоплощению
предшествовало послушание и свободный выбор Марии, сказавшей: «Се раба Господня;
да будет Мне по слову твоему; величит душа Моя Господа» (Лк 1: 38, 46). Обьектом ценностей для Марии (субъекта свободы) является Бог Отец и Господь Иисус Христос.
Рождение Иисуса, Сына Божия и Спасителя мира ассоциируется с явлением Бога из
неопалимой купины, указывающего народу путь к спасению из египетского рабства; а
молитва Марии – с молитвой Моисея. Результатом развертывания ассоциации является метафора «Матерь Божия – неопалимая купина». В основе метафоричности лежит
общий признак сравниваемых понятий: явление Бога – Спасителя, присутствующего в
Своём творении и заключающего союз с человеком, основанный на доверии (перифразы:
«рождённый от чрева её», «трижды благословенный сын»). (Метафорическая развёрнутость по оси парадигматики).
Число признаков референта сравниваемых ситуаций Богоявления увеличивается: невидимый Бог, Который позволяет Моисею только слышать Себя из купины, открывается народу в Своём Сыне, «рождённом от чрева» Девы и имеющем человеческое тело и
душу, «Который есть образ Бога невидимого» (Кол 1, 15). (Метафорическая развёрнутость по оси синтагматики).
Согласно Писанию, Иисус, Сын Божий и человеческий, свободно «приняв образ
раба, был послушным до смерти крестной (Флп 2, 7-8) воле пославшего Его Отца (Ин
6, 38), и Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса (Деян 2, 36), дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено» (Флп 2, 10). (Господь – имя Бога). Поэтому высшая
власть Бога над миром принадлежит также Сыну, Которому следует воздавать почести и
хвалы наравне с Отцом.
Образ Иисуса Христа актуализирует семантику власти Бога над миром. В тексте реализуется метафора «Господин – трижды благословенный Сын». В основе метафоричности лежит функция Христа – высшая власть над человеческим обществом, а также
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выполняемые горцами действия («замедлили шаг, обнажили головы, приложили к губам
свои цевницы и полились наивные и смиренно – радостные хвалы их…»), указывающие
на оказание почестей Иисусу.
Образу Христа противопоставляется образ Антихриста. В основе сравнения господина с Антихристом лежат выполняемые субъектом действия, семантика сравнивающего.
Согласно Писанию, «многие обольстители вышли в мир, не исповедующие Иисуса
Христа, пришедшего во плоти; такой человек есть обольститель и антихрист (2 Ин 7).
Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею; так
что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес 2,4). И теперь появилось много антихристов, познаём из того, что последнее время» (1 Ин 2, 18).
Утрата господином веры в пришествие «во плоти» (1 Ин 4, 2) Спасителя, посланного
Богом, а также надежды на Спасение выражена в тексте словами «в душе его не осталось ни даже горчичного семени каких-либо называемых мистических чувств». Душа
уподобляется почве (в евангельской притче о Сеятеле), из которой «лукавый похищает»
(Мф 13, 19) горчичное зерно (слово Божие), а «забота века сего и обольщение богатства
заглушает слово» (Мф 13, 22).
Богатство господина (субъекта морали) является результатом несправедливого отношения к наёмным работникам («… китайцы, которых он выписывал к себе на работы
целыми тысячами, хорошо знали, что это значит!»). Субъект нарушает Божию Заповедь:
«Не обижай наёмника; в тот же день отдай плату его» (Втор 24, 14-15).
Образцом поведения для господина (субъекта свободы) становятся люди, обладающие богатством, а не Иисус Христос; поэтому, когда субъект «почти сравнялся с теми,
кого некогда взял себе за образец», он стал поклоняться самому себе.
Действие выгоды (денег, дохода) на человека уподобляется в тексте действию выпитого спиртного напитка – состоянию опьянения. Результатом ассоциации является
метафора «медяки – хмель». В текст включается фрагмент сценария азартной игры: «Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и
в сбитых башмаках, был с похмелья, – целую ночь играл в кости в траттории… Извозчик
молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, – тем, что он до последней полушки проиграл все те медяки, которыми были полны его карманы. Но утро было
свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается,
и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный
заработок, что дал ему какой-то господин из Сан – Франциско».
В основе метафоричности лежит признак, связанный с представлением о действии
алкоголя на разум и чувства человека, – помрачение совести.
В условиях контекста слово «медяки» ассоциируется с милостыней (медные монеты, которые обычно бросают нищим) и реализует значение «нищенская оплата труда».
Объектом ценностей для извозчика (субъекта свободы ) становится богатство, отождествляемое с «истинно счастливой жизнью» (6,515) – целью субъекта. Поставленной цели
субъект хочет добиться без Бога, своими силами. Средством для достижения цели является для него азартная игра. Извозчик намеревается выиграть, т.е. получить прибыль
и увеличить свой капитал. Образцом действий для него являются люди, обладающие
богатством, – «порядочные туристы», господа.
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В азартной игре в отношениях между игроками отсутствует свобода: игроками
управляют законы азартной игры, власть денег, страстей. Состояние игрока в азартной
игре (аффект: отчаяние, ужас, злоба) уподобляется состоянию, вызванному значительным употреблением спиртных напитков. Эмоция «радость» по поводу выигрыша – обогащения за счёт другого человека – содержит компонент моральное зло.
Извозчик нарушает заповедь Христа: «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними» (Мф 7, 12), – и оказывается в положении человека,
проигравшего весь свой капитал. Слово «похмелье» реализует два значения: состояние
человека после алкогольного опьянения и состояние человека, потерпевшего крах в осуществлении своей цели – банкротство.
Глагольно – именная группа: «извозчик молчал, был подавлен своими пороками»,
т.е. повторяющимися грехами, – указывает на тяжесть греха, а глагольное слово «пороки» – на то, что субъект действия – грешник. Это определяет развёртывание текста
по сценарию «грехопадение человека» и появление образа Дьявола. Действия извозчика
(пьянство, азартная игра) рассматриваются как искушение Дьявола, воспользовавшегося
обстоятельствами (отсутствие социальной справедливости, утрата доверия к Богу и т.д.),
а «хмель» и «похмелье» – результат искушения.
Меняются актанты: игра в кости заменяется игрой на бирже. В текст включается
фрагмент сценария биржевой игры: «Мужчины, – в том числе, конечно, и господин из
Сан – Франциско, – задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей
судьбы народов, до малиновой красноты накуривались гаванскими сигарами и напивались ликёрами в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел».
Регулярное действие выгоды (денег, дохода) на сознание человека уподобляется действию выпитых в значительном количестве спиртных напитков. В тексте реализуется
метафора «последние биржевые новости – хмель». Основой метафоричности является
общий признак сравниваемых понятий – помрачение совести. Свобода уподобляется
освобождению от нравственных принципов.
Необходимость пополнять капитал определённым количеством денег ассоциируется
с необходимостью пополнять организм определёнными порциями спиртного. Результатом развёртывания ассоциации «капитал – орган» является метафора «последние биржевые новости – похмелье».
Жажда наживы уподобляется болезни – жажде спиртного. В текст включается фрагмент сценария притчи об исцелении Иисусом одержимого бесом («Но как в душе его
уже давным – давно не осталось ни даже горчичного семени каких – либо мистических
чувств…»). На вопрос учеников, почему они не смогли этого сделать, Иисус ответил:
«По неверию вашему: если будете иметь веру с горчичное зерно, ничего не будет невозможного для вас» (Мф 17, 20).
Состояние аффекта, в котором находится господин, передаётся с помощью глагольных сочетаний: «почувствовал отчаяние», с тоской и злобой думал», «это ужасно». Капитал (выгода, деньги, доход) уподобляются в тексте огнестрельному оружию. Результатом
развёртывания ассоциации является метафора «последние биржевые новости – смерть».
Информация о событиях на «балканской войне» и, возможно, связанное с этими событиями резкое падение акций, вызывают сердечный приступ и смерть господина.
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Новый Человек обольщает спасением через новый способ общественного устройства и научно-технический прогресс, которые принесут богатство – исполнение всех надежд и стремлений человека. Символом гордыни Нового Человека является корабль «Атлантида», «многоярусный, многоутробный» – последнее достижение науки и техники,
который сравнивается с Дьяволом. В текст включается фрагмент сценария грехопадения
ангелов. Образ Дьявола актуализирует семантику гордыни ангела, которому Бог отдал
«все царства вселенной, власть над всеми этими царствами и славу их» (Лк 4, 5-6). Став
правителем мира, совершенный ангел отказался служить своему Творцу и стал его противником, Сатаной, или Дьяволом. Весь мир оказался во власти зла – «диавола и ангелов
его» (Мф 25,41). В тексте реализуется метафора «господин – Дьявол». Дьявол представлен как живое существо. Основой метафоричности являются выполняемые Дьяволом
действия: «следивший за кораблём», т.е. наблюдающий, чтобы поймать в ловушку – новое искушение. Гордыня Дьявола, взбунтовавшегося против Бога, громадна, но ещё громаднее гордыня Нового Человека, выдающего себя за Бога.
Корабль «Атлантида» ассоциируется с Вавилонской башней и постройками Атлантиды. В основе метафоричности лежит стремление человека добиться своей цели – «истинно счастливой жизни» – без Бога.
«Дело закона написано» у людей «в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим 2, 15). Утро, пробуждение Капри от сна в свете «восходящего солнца» ассоциируется с пробуждением веры
в сердце человека в свете Слова Божия, пробуждением совести. Результатом развёртывания ассоциации становится метафора «трижды благословенный сын – свет». Основой
метафоричности является функция Спасителя – победа над «властью тьмы» (Кол 1, 13).
Зло, которое ночью материализовалось в пороках, превращается утром в невидимый дух,
«улетучивается» и перестаёт проявлять себя.
К извозчику (субъекту свободы) «возвращается беззаботность» (освобождение от забот о наживе и т.д.), доверие к Богу. Освобождение от нравственного закона заменяется
освобождением от греха. Субъект становится разумным, свободным человеком. В тексте
реализуется метафора «господин – человек». В основе метафоричности лежит общий
признак сравниваемых понятий – власть над собой и окружающим миром. Средством к
достижению цели – «истинно счастливой жизни» – становится для извозчика честный
труд и избавление от идола.
Образ молящейся Матери Божией, «в белоснежных гипсовых одеждах и царском
венце, с очами, поднятыми к небу» (скульптурный образ святыни), представлен в
тексте в соответствии с христианской иконографией, согласно которой Матерь Божия изображается указывающей путь. Это определяет включение в текст фрагмента сценария «Литургия»: «А по обрывам Монте-Соляро спускались два абруццских
горца. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте, вся озаренная солнцем,
вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце
матерь Божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына её. Они обнажили головы, приложили
к губам свои цевницы и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу,
утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире,
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и рождённому от чрева её в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в
далёкой земле Иудиной…».
В основе земной литургии лежит молитва – хвала горцев к Матери Божией и через
Неё – к Иисусу Христу. Согласно Писанию, молитва – это общение с Богом, смирение
и любовь. Встречу с Матерью Божией горцы (субъект свободы) воспринимают как знамение надежды, присутствие Бога, Который призывает их готовить народ к пришествию
Христа. В основе метафоричности лежит функция Церкви – прославление Христа.
Чтобы «войти в Царство Небесное», надо быть «как дети» (Мф 18, 3) по отношению
к Богу, – учит Иисус Христос. В тексте реализована метафора «горцы-дети». Основой
сравнения горцев с детьми является общий признак сравниваемых понятий – доверие,
выраженный эпитетами «наивные и смиренно – радостные» (т.е. доверчивые, исполненные непосредственной радости от общения с Отцом).
Словосочетание «в белоснежных одеждах и царском венце» реализует в тексте два
значения: царский наряд (белоснежная мантия и корона – символ монарха) и свадебный
наряд (белоснежное платье невесты и корона, возлагаемая на вступающих в брак при
христианском обряде венчания).
Взятая в небесную славу, Святая Мария уподобляется Своему Сыну и прославлена
как Царица мира. Результатом развёртывания ассоциации является метафора «Матерь
Божия – Царица». В основе метафоричности лежит семантика сравнивающего (царский
наряд), выполняемые горцами действия («замедлили шаг, обнажили головы, и полились
хвалы их ей, непорочной заступнице всех страждущих»), указывающие на почитание
Матери Иисуса.
Церковь и каждый верующий представлены в Писании в образе Невесты Христовой,
«не имеющею пятна, или порока (Еф 5, 27). В тексте реализована метафора «Матерь
Божия – Церковь». Основой метафоричности является общий признак сравниваемых понятий (свадебный наряд), а также выполняемые субъектами действия – молитва.
Взгляд Матери Божией обращён к небу, «к вечным и блаженным обителям трижды
благословенного сына» (обитель – религиозная община). Согласно Писанию, небо (объект ценностей) есть Царство Небесное, исполнение всех надежд человека, состояние
высшего счастья.
Эпитеты «кроткая и милостивая» указывают на милосердие и любовь небесной власти (Бога и Агнца), которая противопоставляется «бессмысленности и жестокости» земной власти (власти человека над человеком): царя Немврода, правителей Атлантиды, императора Тиберия и тех, «что в совокупности своей, столь же непонятно и, по существу,
столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире», т.е. руководителей промышленного общества начала ХХ века. (Метафорическая развёрнутость по оси парадигматики). В
основе смыслообразования лежит выбор между благами, которые даёт небесная власть
(наслаждение Христом), и власть земная («наслаждение жизнью»).
Метафорическая антитеза – «трижды благословенный сын» – «Новый Человек со
старым сердцем» является смысловым ядром текста и актуализирует основной концепт
произведения: будущность человечества – в духовном прогрессе. Понятие свободы
осмыслено как состояние человека, свободно избравшего христианскую истину, объединение людей, верующих во Христа, в единую семью – Церковь.
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗА МИРА И ЧЕЛОВЕКА В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. Б. ШОУ

Стаття присвячена проблемі світу та людського буття у творах Дж.Б. Шоу «Майор Барбара» і «Гірко, але правда». Незважаючи на те, що практично у всіх творах
Дж.Б. Шоу піднімається дана проблема, на наш погляд, саме в цих пьєсах найбільш
глибоко розкриті образи світу та людини, характерні як для рубежу XIX-XX століть,
так і для сучасності.
Ключові слова: людина, суспільство, явища зовнішнього світу у внутрішньому світі,
невідповідність видимості з сутністю, подвійність, «енергійний дискурс».
Статья посвящена проблеме мира и человеческого бытия в произведениях Дж.Б.
Шоу «Майор Барбара» и «Горько, но правда». Несмотря на то, что практически во
всех произведениях Дж.Б. Шоу поднимается данная проблема, на наш взгляд, именно в
данных пьесах наиболее глубоко раскрыты образы мира и человека, характерные как для
рубежа XIX-XX веков, так и для настоящего времени.
Ключевые слова: человек, общество, явления внешнего мира во внутреннем мире,
несоответствие видимости с сущностью, двойственность, «энергийный дискурс», финальная дискуссия.
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The article is dedicated to the investigation of the problem of human existence and peace in
the plays by Bernard Shaw, such as: «Major Barbara» and «Bitter, but the truth». Despite the
fact that in many plays this subject reveals the essence of peace and human rights in general,
the most profound revelation of the specifics of that world and the characters of XIX-XX centuries are in these works by G.B. Shaw. It is closely connected with the anthropology, the science
of humankind which studies all facets of society and culture.
Key words: man, society, the phenomenon of the external world in the inner world, lack of
coincidence with essence, “the spiritual energy discourse”, duality, final discussion.
За последние десятилетия антропология как наука заняла одно из центральных мест
в мире наук, ибо в ней информация сосредоточена на изучении человека. Становится
возможным формирование антропоцентристской ориентации всей познавательной человеческой деятельности в рамках драматургического наследия Дж.Б.Шоу, новатора интеллектуальной драмы, драмы-дискуссии.
В своих пьесах, Дж.Б. Шоу не только раскрывает человека, каким он есть в реальной
жизни, но и выступает как проповедник, учитель жизни. «По сути дела, сегодня может
считаться интересной только та пьеса, в которой затронуты и обсуждены проблемы, характеры и поступки героев…[2:213]; «В новых пьесах драматический конфликт строится не вокруг вульгарных склонностей человека, его жадности или щедрости, обиды
и честолюбия, недоразумений и случайностей и всего прочего, что само по себе не порождает моральных проблем, а вокруг столкновения различных идеалов. Конфликт этот
идет не между правыми и виноватыми: злодей здесь может быть совестлив, как и герой,
если не больше…» [2:215].
Эта особенность, характерная для творчества Шоу, проявляется во всех его произведениях, но особенно ярко выражена она в пьесах «Майор Барбара» и «Горько, но
правда». В них отражены проблемы не только отдельного, конкретного индивида, но и
проблема мира, что, в целом, представляет глубокий интерес с точки зрения не только
философско-психологического, но также и литературоведческого контекста рассмотрения проблемы человека. Эта проблема является связующим звеном различных по своим
задачам и целям его произведений, которые до сих пор остаются нерешенными в отношении проблемы специфики антропологизма Дж.Б.Шоу и доказательством того, что
раскрытие сущности человеческой природы действительно объединяет, а не разъединяет
труды драматурга. Акцент на бытие отдельного, конкретного индивида в определенной
ситуации — исторической, культурной, социальной, политической и т.д. — характеризует особый срез его антропологического знания. Разрешение Дж.Б. Шоу проблемы человека столь неоднозначно и подчас парадоксально, что это порождает взаимоисключающие оценки его антропологизма.
Поскольку означенная проблема представляет исследовательский интерес, то в статье поставлена цель – на примерах пьес «Майор Барбара» и «Горько, но правда» показать
специфику образа мира и человека в произведениях Дж.Б. Шоу. Новизна такого исследования обусловлена отсутствием критических работ, освещающих данную проблему.
Проблемы человеческой уникальности, индивидуальности и идентичности особенно
актуальны в XXI веке. Он обусловлен кризисом идентичности современного человека,
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вызванного массовым производством, типологизацией и стандартизацией образа жизни
большинства людей. В творчестве Дж.Б.Шоу находятся ответы на многие волнующие
глобальные проблемы общества и мира. Живой интерес к его драматургии обеспечивают художественные средства, приемы и принципы, которыми Шоу руководствуется на
протяжении всего периода жизни и творчества: парадокс и ремарки, ирония и сарказм,
гротеск и метафорические сравнения, эпитеты, метонимия.
Ремарки, находящие отражение в каждой из пьес Дж.Б.Шоу, являются реализацией
авторской внутренней точки зрения, совпадающей с ощущением событий персонажами,
маркирующей их пространственно – временной континуум. Кроме того, они фиксируют
и внешнюю точку зрения, находящуюся вне пространства – времени персонажей, а также смену, и сосуществование обозначенных точек зрения, и, следовательно, появление
границ между двумя типами пространства – времени [7]. При этом принципиально важной оказывается семантика обозначенных точек зрения.
Внутренняя точка зрения маркирует во всех драмах шоуведческого цикла мир, созданный человеком; внешняя – мир природы или мир-бытие, не зависящий от индивидуальной воли и событий, даже самых драматических, человеческой жизни. Так, в пьесах
«Майор Барбара» и «Горько, но правда», написанных в разные периоды жизни и творчества Дж.Б.Шоу, внутренней мыслью автора является идея о крахе и опустошенности
героев, внешней – тема власти денег в обществе, являющейся и поныне одной из актуальнейших тем [8]. Словами Андершафта в пьесе «Майор Барбара», богатого дельца,
обращающегося к Казенсу, подтверждается истина, касающаяся власти денег: «если вы
желаете узнать в жизни счастье, то должны сначала получить достаточно денег, чтобы не
нуждаться, и достаточно власти, чтобы быть самому себе хозяином»[9:38].
Устами своих героев Дж.Б. Шоу рисует образ мира, который существует в реальности, образ мира, в котором живут его герои, используя метонимию, метафорические
сравнения, ссылаясь на греческую мифологию, эпитеты. Так, Старик, герой пьесы «Горько, но правда» говорит: «Мир Исаака Ньютона, который триста лет стоял несокрушимой
твердыней современной цивилизации, рухнул перед критической мыслью Эйнштейна,
как иерихонские стены. Мир Ньютона был оплотом детерминизма: звезды двигались
по своим орбитам, послушные незыблемым законам; Все поддавалось исчислению, все
свершалось потому, что должно было свершиться…Десять заповедей были стерты со
скрижалей божественного закона...А теперь, теперь...что осталось от всего этого? ...Всеприхоть! Мир, поддававшийся исчислению, оказался без меры и числа...Когда, бывало,
ссоры с женой или неприятности в делах удручали меня, я искал утешения и бодрости в
наших биологических музеях...А теперь я не дерзаю переступить порог аквариума...мне
мерещится некий Зевс-Мефистофель с палитрой...я, стоящий здесь перед вами, падаю в
пропасть, падаю, падаю, падаю...» [9:577, 578]; или Обри, из этой же пьесы: « У нас не
осталось ни места в жизни, ни прочных основ, ни сколько-нибудь пригодной морали, ни
неба, ни ада, ни заповедей, ни бога”» [9:564].
Андершафт, в пьесе «Майор Барбара» своим высказыванием: «Я – правительство
твоей страны, я и Лейзерс. Неужели ты думаешь, что десяток дилетантов вроде тебя,
усевшись рядком в этой дурацкой говорильне, может управлять Андершафтом и Лейзерсом? Нет, мой друг, вы будете делать то, что выгодно нам. Вы объявите войну, если
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нам это будет угодно, и сохраните мир, если нам это подойдет...» [9: 61] говорит о том,
кто есть кто на данный период времени в Англии, кто решает вопросы внутренней и
внешней политики – правительство или группа людей, в руках которых сосредоточены
большие деньги. Главной особенностью пьес Дж.Б.Шоу является то, что в них отсутствует резонер, персонаж от автора, который вершил бы суд над героями. Эту функцию
выполняют все действующие лица в многочисленных диспутах и дискуссиях. В основе
драм Шоу всегда лежит житейская ситуация, которая приобретает социальное звучание
и осмысляется как столкновение различных идеалов. У Шоу нет сугубо положительных и чисто отрицательных героев. Люди сложны и противоречивы, как жизнь. Происхождение социального зла обусловлено не тем, что человек будто бы подл от природы,
а законами того общества, в котором он живет, считает Шоу. Как отмечает Ю.И. Кагарлицкий, Шоу «старательно сталкивает противоположные мнения, стараясь высечь искру истины»[10:387-392]. Идейный конфликт в его пьесах обсуждается с равноправных
точек зрения, поскольку каждая из них достаточно аргументирована, поэтому довольно
сложно определить, кто из оппонентов прав, а кто заблуждается. Следствием такого обсуждения идейного конфликта является двойничество которое усложняет интерпретацию идейного содержания произведений Шоу. Связано это, очевидно, с характеристикой
героев-антагонистов, которые обладают как положительными, так и отрицательными
чертами. В пьесе «Майор Барбара», Шоу раскрывает психологию богатого человека в
лице Андершафта, для которого «деньги и порох – это то, без чего они не смогут позволить себе быть правдивым, любящим, милосердным…» [9:37]; для них богатство и есть
их религия: «Милая моя, ведь я миллионер. Это и есть моя религия [9: 33], говорит Андершафт. Андершафт – сложная фигура. Во имя богатства он готов пожертвовать всем,
даже не остановится перед убийством. В то же время, представитель мира наживы, Андершафт, член респектабельного буржуазного общества, ничуть не хуже других персонажей пьесы, в частности, своей дочери – Барбары. Шоу дает глубоко мотивированные
объяснения тех причин, которые привели его в этот мир. Так, в разговоре с Андершафтом, Барбара узнает, что ее отец родом из Ист-Энда, бедного района в Англии: «Я сам
родом из Ист-Энда. Я голодал и философствовал, пока в один прекрасный день не поклялся, что буду сытым и свободным человеком, что меня не остановят доводы рассудка,
ни мораль, ни жизнь мне подобных, а разве только пуля» [9:76]. Именно по этой причине
он меняет свою религию, свою мораль, свою психологию жизни во имя денег.
В пьесе «Горько, но правда», Шоу описывает обстоятельства, побудившие одного
из героев – Обри стать на путь грешный: «Если я сделаюсь честным человеком, я буду
бедняком. Никто не станет уважать меня, никто не похвалит, никто не поблагодарит. И
наоборот, если я буду дерзок, нагл, жаден, удачлив, богат – все будут уважать меня, хвалить, охаживать, улещать. Тогда я, конечно, смогу позволить себе роскошь быть честным. Эту истину я постиг благодаря моему религиозному воспитанию» [9:581,582]. Шоу
не осуждает героя, но и не отрицает то, что его герой выбрал путь грешный.
В лице Андершафта, Дж.Б.Шоу с иронией описывает религиозные устои общества:
«Если твоя старая религия вчера потерпела крах, создай сегодня новую, лучшую» [9:74],
«Какая дешевка – обращать ко Христу голодных людей!» [9:76]; обращаясь к Барбаре,
Андершафт называет нищету преступлением «Я помог Барбаре стать майором Барбарой,
я спас ее от преступления нищеты» [9:75];
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В пьесе «Горько, но правда» Шоу показывает ущемленных в правах людей того общественного порядка, который существовал в то время в Англии; людей потерявших
себя, как Толбойс, которого «все время обманывало человечество» [9:572], или богатая
девушка Мопс, которая чувствует себя «заблудившимся псом, бездомным бродягой в
этом мире и ей нечего делать, ей некуда идти» [9:567]. За всем этим скрывается горькая
ирония Шоу за общество, описанное им в пьесе. Словами Обри он выражает свою мысль
по поводу социума: «Как вынести новую, страшную наготу – наготу душ, которую люди
до сих пор скрывали от своих ближних, драпируясь в возвышенный идеализм, чтобы
как-то выносить общество друг друга?»[9:595].
Шоу разделяет людей не на добрых и злых, а на рабов общественного порядка рубежа XIX-XX веков. Цель, которую он ставил при написании этих пьес, на наш взгляд,
заключалась в том, чтобы проверкой жизни, нравственной позицией определить в глазах общества истинную цену человека. Поэтому вполне адекватным считается то, что
первое впечатление от персонажей Шоу обманчиво. Герои Шоу не столько переживают
эволюцию, сколько парадоксально – неожиданно их подлинная сущность выступает в
обстоятельствах, требующих прямых решений.
Те противоречивые черты героев Шоу в пьесах «Майор Барбара» и «Горько, но правда», которые делают их равноправными в конфликте, придают драмам идейную двусмысленность ввиду такого же равноправия идейных позиций героев.
При помощи несоответствия видимости с сущностью, художественным принципом, отмеченным еще Сергеевым А.В. в своей статье «Западноевропейская «новая
драма» [12], Шоу выводит на сцену добропорядочных англичан разных слоев того
общества, в котором живут его герои и вскрывает за внешней респектабельностью,
то убожество образа жизни, который они ведут. Так, сущность такого персонажа, как
Леди Бритомарт, для которой наиболее важной является ее личная выгода, можно понять на примерах её высказываний в отношении брака и детей. В отношении Барбары,
она говорит о том, что Барбара выйдет замуж только лишь за того, кто понравится ей
– Леди Бритомар. В то же время выбранный ею жених, профессор Казенс утверждает,
что ему вовсе брак и не нужен. За всем этим скрывается и ирония, и скрытый сарказм
драматурга. В пьесе «Горько, но правда» Шоу иронично описывает Графиню, женщину
из общества, с признаками безграмотности и невежества, вульгаризма: «расходы – это
пустяки» [9:555]; «туалеты доставить в бунгало» [9:555]; «Я ищу сильных ощущений.
Вот возьмите нас с Мопси. Мы постоянно строим планы грабежа» [9:564], противопоставляя ее другой женщине, персонажу, которого Шоу мягко и лаконично называет
Больной, несмотря на то, что героиня обладает достаточно здравым умом: «Я хочу
делать свое маленькое дело, как бобер» [9:566], обращаясь к Обри, она называет его
мошенником, видя то, какой образ жизни он ведет: «Интересно, все мошенники такие
любители проповедей, как вы?» [9:559]; «А проповедовать то, во что не веришь, это
тоже движение духа?» [9:560]; Сравнивая ее с другими персонажами пьесы «Горько,
но правда», убеждаешься в том, что она слишком наивна и человечна к людям, слишком открыта и прямолинейна. В пьесах Дж.Б. Шоу, в том числе «Майор Барбара» и
«Горько, но правда» нет ни положительных, ни отрицательных персонажей, каждый
выбирает свой путь в обществе: быть или рабом, или богом.
330

Образы героев в произведениях Шоу – двойственны, и в этом заключается их главная
специфика. Как герои пьесы «Горько, но правда», так и герои пьесы «Майор Барбара»,
являются образами двойственными. Барбара – майор Армии Спасения, честно служит
своему делу, искренне веря, что Армия Спасения свободна и независима, однако узнав,
что Андершафт купил Армию Спасения, выходит из ее рядов. В то же время, Барбара не
порывает с отцом, как порвала с матерью Виви Уоррен, а решает посвятить жизнь спасению души тех, кто работает на фабриках смерти Андершафта. В конце пьесы мы видим,
что Барбара, поначалу так осуждавшая отца, становится его союзницей и компаньоном.
Так, Барбара, говорит вначале о том, что никто не отнимет у нее человеческую душу,
чтоб превратить потом ее в волчью, так как это хуже убийства. Однако, по прошествии
времени она уже иначе рассуждает о людях, об отце, говоря при этом: «Нет ни хороших
людей, ни негодяев, есть только дети одного отца» [9:19]. Она становится и союзником,
и единомышленником для Андерштафта: «Я тоже хочу власти для всего мира, но это
должна быть власть духа» [9:81]; «Я отказываюсь от подкупа хлебом. И от подкупа блаженством на небесах» [9:83]; Оборотной стороны для нее нет, так как жизнь едина. А Казенс, жених Барбары, разговаривая с Андершафтом и называя его старым и продувным
плутом, соглашается с тем, что лучше работать с Андершафтом и быть богом, чем быть
нищим, или рабом. Леди Бритомарт, будучи женой Андершафта, с сарказмом и иронией
обращается к нему, называя его идеи вздором, или предлагая ему помолчать: «Довольно
ораторствовать, Эндрю» [9:76]. Не удивляет ее и речь, к которой она относится достаточно насмешливо и поведение Андершафта. Довольно грубая манера обращения с мужем
избрана в пьесе Леди Бритомарт, однако судя по высказыванию Казенса, он этого заслужил: «Вы говорили, что мистер Андершафт не видел своих детей с младенческих лет и
будет судить о том, как вы их воспитали, по их поведению сегодня вечером, а поэтому вы
желаете, чтоб мы вели себя как можно осмотрительнее, в особенности Чарльз» [9:14].
Или же в пьесе «Горько, но правда», в которой Дж.Б. Шоу «выворачивает наизнанку
мир лгунов, обращаясь и подчеркивая неразумение этого мира» [11]. Так, ни девушка
Мопс, ни воровка Цыпка, ни полковник Толбойс не являют собой ни положительных героев, ни отрицательных. Все они перед зрителем и читателем – с обнаженными душами,
опустошенные духовно и насмешки, исходящие с их стороны звучат убийственно друг
перед другом. Парадоксальность, двойственность изображаемого, выявляет уродство,
ненормальность привычных явлений окружающей жизни [11].
Для того чтобы наиболее полно показать внутренний мир человека в своих пьесах,
Шоу использует парадокс, иронию, гротеск, экстравагантность не только в диалогах, но
и в построении действия, в обрисовке характеров. Он отвергает банальные решения конфликтов, заставляя зрителя и читателя думать, вводя в свои драмы элемент идейного
спора, столкновение противоположных идей, диспут которых превращается в прямое
действие и движет его [8].
Чутко реагируя на все события мировой общественной жизни, Шоу откликается на
них своими актуальными публицистически острыми пьесами. Каждая из них – своеобразное «послание к человечеству».
Он раскрывает общественную основу поведения людей, показывает зависимость
их поступков от причин экономического и социального характера. Созданные им
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драматические характеры в пьесах «Майор Барбара» и «Горько, но правда» резко отличаются от тех ангелоподобных героинь, которые действовали на подмостках английской
сцены до «новой драмы». Он разрушает условность и схематизм. Жанр «исторической
полемики» становится средством борьбы с буржуазной теорией прогресса [13].
Проблема художественной концепции мира и человека является одной из основополагающих проблем литературоведения. Взаимосвязь человека и мира, поиск гармоничного их сосуществования, внутреннего единства – задачи, которые находят отклик
в творчестве каждого писателя. В художественном произведении автором формируется
определенная концепция, обусловленная системой его взглядов на объективную реальность и место в ней человека, на отношения человека к окружающей действительности и
к самому себе [14]. Для создания художественного мира произведений писатели обращаются к мифу, притче, сказке, широко используют фантастику, иронию, гротеск, пародию
[14].
Обращение же к художественно-литературному образу оказывается актуальным в связи с переосмыслением (увеличением) значимости литературного творчества
в духовной жизни Великобритании, признанием за достаточно длительным этапом развития отечественной культуры литературоцентристского характера.
Благодаря интеллектуальному театру Дж.Б. Шоу рубежа XIX-XX веков, можно с современных позиций взглянуть на человека в жизненных ситуациях [16]. Элементы интеллектуальной драмы существенно изменяют архитектонику литературы для театра,
для зрителя, мышление драматургов. Все это способствует созданию своеобразных сюжетных моделей [16].
Осуществляя своеобразный художественный синтез: синтез интеллектуальной драмы с драмой «настроений», Шоу стремится противопоставить сюжету и немногим событиям драматического действия настроения героев, общую атмосферу, подтекст пьесы,
в которых раскрываются ее основные проблемы. Драматургические приемы создают в
пьесах два плана, два течения: внешнее и внутреннее. Внешний план отличается житейским правдоподобием, внутреннее течение раскрывает сокровенный смысл жизни и
событий, то есть проблематику драм Дж.Б. Шоу [4].
Пьеса «Майор Барбара» написана более столетия назад. Сегодня проблематика
«Майора Барбары» звучит более чем злободневно. К нищете и алкоголизму прибавились
другие, ещё более страшные социальные недуги.
Если в пьесе «Майор Барбара» Дж.Б. Шоу дает картину реальной жизни, сквозь
ткань которой просвечивается социальная идея, которая волновала Шоу в то время, то
пьеса «Горько, но правда» являет собой «Собрание проповедей со сцены» [17]. Каждое
произведение предлагает читателю свое собственное разрешение проблем [18].
Проведенный нами анализ показывает, что с течением времени, начиная с момента
написания произведений «Майор Барбара» или «Горько, но правда», мало что изменилось в обществе. Власть денег по-прежнему остается неизменной и в наше время. Эту
проблему точно обозначил один из персонажей пьесы «Майор Барбара» Стивен: «Англией правят деньги» [9:62]. Это же находит свое отражение в картинах мира и человека
времени нынешнего.
Кризис, затронувший все три аспекта структуры социокультурных взаимодействий:
личность, общество и культуру продолжает свое существование, однако основываясь на
332

том историческом пути, пройденный как обществом в нашей стране, так и за рубежом,
заставляет нас говорить о социокультурном расколе как о наиболее значимой и непреходящей характеристике, которая воспроизводится из поколения в поколение, находя
выражение в социальных катаклизмах, межгенерационном противостоянии, отсутствии
долговременной национальной идеологии.
Обращаясь к социально-философскому исследованию ценностей применительно к реалиям стран зарубежья на примере исследования произведений Дж.Б.Шоу, мы вынуждены
констатировать нарастающее отчуждение общества от традиционных ценностей, фрагментацию социокультурного пространства, формирование аксиологического вакуума.
Отсюда вытекает насущная задача переосмысления проблемы единения общества
через ценности, способные сыграть роль «аттракторов», дающих направление социокультурного развития. Необходимостью постановки и решения этой задачи в конечном
счете и определяется актуальность темы специфики образа мира и человека в произведениях Дж.Б. Шоу.
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УКРАЇНА В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ
М. БОГДАНОВИЧА І Б. ЛЕСЬМЯНА
Стаття присвячена розгляду творчості М. Богдановича і Б. Лесьмяна в контексті
українсько-білоруських і українсько-польських літературних зв'язків рубежу ХІХ−ХХ ст.
Здійснюється аналіз світоглядних і естетичних пошуків в поезії білоруського і польського поетів, що обумовили безпосереднє звертання до української проблематики.
Ключові слова: міжнаціональні літературні контакти, україністика, етнічна спорідненість, самоідентифікація, поетика, художня інтерпретація, фольклор, епос, міфологія.
Статья посвящена рассмотрению творчества М. Богдановича и Б. Лесьмяна в
контексте украинско-белорусских и украинско-польских литературных связей рубежа
ХІХ−ХХ вв. Проводится анализ мировоззренческих и эстетических поисков в поэзии белорусского и польского поэтов, обусловивших непосредственное обращение к украинской
проблематике.
Ключевые слова: межнациональные литературные контакты, украинистика,
этническое родство, самоидентификация, поэтика, художественная интерпретация,
фольклор, эпос, мифология.
The article is to examine the works by M.Bogdanovich and B.Lesmyan in the context of the
Ukrainian-Belarus and Ukrainian-Polish literary communications of a boundary of 19-20 centu© Анапреєнко Н.Я., 2010
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ries. The analysis of world outlook and aesthetic searches in poetry of the Belarussian and Polish
poets who have caused the direct reference to the Ukrainian problematics is carried out.
Key words: interethnic literary contacts, ethnic relationship, self-identification, theory of
poetry, artistic interpretation, folklore, epos, mythology.
Як свідчить історія розвитку людства, найміцніші зв'язки між народами встановлює культура. Етнічна спорідненість і культурні стосунки українського, білоруського і
польського народів, які проходили складну історичну дорогу з його крутими поворотами, сформували фундамент взаємин на довгі роки. Загальні події трагічно переплели їх
долю, що не могло не знайти відповідного віддзеркалення в художній літературі, а на
сьогоднішній день міжнаціональні літературні зв'язки в умовах глобалізації культурноосвітнього процесу набувають особливо важливого значення.
Рубіж ХІХ−XX ст. − період невеликий в порівнянні з попередніми історикокультурними епохами, які охоплюють не одне століття (антична епоха, середньовіччя і
інш.). Проте, цей період насичений рядом значних історичних подій, відмічений сміливими пошуками і видатними досягненнями в мистецтві різних країн.
Саме в цей час відбувається посилення інтеграційних процесів, які засвідчили типологічний зв'язок світових літератур, їх плідний і багатогранний взаємовплив. Особливу роль відіграли ці процеси в становленні молодих слов'янських літератур, у тому
числі української, білоруської і польської. Саме тому і сьогодні актуальним є їх порівняльне вивчення, яке виступає синтезом попереднього конкретно-історичного вивчення окремих національних літератур.
Виділення в даному контексті Максима Богдановича (1891 − 1917) і Болеслава Лесьмяна (1878 − 1937) як ключових фігур українсько-білоруських і українсько-польських
літературних зв'язків рубежу ХІХ−ХХ ст. не випадково.
Цих письменників багато що пов'язувало з Україною, як в особистому плані, так і в
творчому. У даному сприйнятті обох поетів велике значення мали як чинники біографічного характеру, так і колізії життєвого шляху.
Прихід М. Богдановича в літературу практично збігається з початком творчої дороги
Б. Лесьмяна: свою першу збірку віршів на польській мові «Сад на роздоріжжі» польський
поет видав в 1912 р., а роком пізніше, в 1913 р., виходить «Вінок» М. Богдановича. Тому
можна говорити про історико-літературну синхронність і єдність культурного простору,
що зв'язує обох поетів.
У безперестанному творчому пошуку знаходився Максим Богданович. Важливим чинником є те, що білоруський поет постійно цікавився народною творчістю різних країн. В
центрі його пильної уваги було не тільки мистецтво і самобутність білорусів, але і інші національні культури, серед яких важливе місце займає українське національне мистецтво.
Подібні творчі пошуки Богдановича багато в чому були обумовлені впливом друга і
наставника С. Полуяна. Полуян, живучи Києві, займався популяризацією білоруської культури серед українців, а також в своїх «Листах з України» дав системний огляд культурноісторичного життя українського народу і білорусько-українських зв'язків початку ХХ ст. Як
критик української літератури Полуян залишив цікаву характеристику творчості І. Франка,
М. Коцюбінського, В. Стефаника, Г. Ващенко. М. Богданович пішов далі за свого вчителя.
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Так, білоруський поет, нарівні з сербськими, російськими, скандинавськими, іспанськими, японськими, дав цікаві художні інтерпретації українських народних пісень на
білоруській мові: це – «У каго ты, дзяўчынанька тварай удалася?», «Стаў хлапчына ля
дзяўчыны, каламыйку грае», «Слічна Галя Васілёва, слічна ды прыгожа», «А чаго ж там
на вуліцы сабакі брэшуць». Вивчаючи українські народні пісні, поет зупинив свою увагу
на коломийках – коротеньких пісеньках на зразок пріпевок. Проте дані пісні не є точним
переведенням, а це результат творчої обробки, коли автор на прикладі українських створив білоруські варіанти коломийок.
Це ще раз свідчить про білорусько-українську культурну спільність, яка має багатовікову історію, давні і багаті традиції. Як справедливо відзначив білоруський літературознавець Хромченко К.Г., «між білоруським і українським народами, їх стародавніми культурами, яскравим і самобутнім мистецтвом ніколи не існувало жодних меж або
бар'єрів. Проникливо-задушевна українська пісня, влучна приказка вільно звучали на
землі білоруса» (пер. – А.Н.) [Хромчанка 2009: 4].
Максим Богданович займає важливе місце в системі українсько-білоруських культурних і літературних взаємозв'язків. Поет не тільки добре знав українську історію і мову,
але і, як відзначав його батько А. Богданович, пробував писати вірші українською мовою,
був прекрасно знайомий з творчістю представників української літератури, яка в той час,
як і білоруська, робила перші кроки.
Прикладом цього є як російсько-, так і білоруськомовні переклади М. Богдановича
українських авторів. Російськомовні переклади представлені віршами Т. Шевченка («Н.
Костомарову», «В неволе», «В неволе тяжко…», «А.О. Козачковскому», «И серое небо, и
сонные воды...», «Готово! Парус распустили…»). Деякі дослідники вважають, що ці твори
були цілеспрямовано перекладені російською мовою, оскільки вони написані українським
поетом в період заслання, де він серед інших створив ряд творів російською мовою.
Також є у М. Богдановича і російські переклади творів А. Кримського, І. Франка,
В. Самійленка, В. Стефаника, які, як відзначав Л. Казиро, дозволили відкрити в першу
чергу «російському читачеві біль, велич і красу української поезії» (пер. – А.Н.) [Казыра
1992: 562].
Розуміння концепції українського і білоруського відродження засвідчене Богдановичем циклом білоруських перекладів А. Кримського («Кажуць людзі, быццам, творачы
мужчыну »), М. Чернявського («Ўжо зноў не спаткаюцца тыя шляхі »), О. Олеся («Пекла
було тут в тую часіну», «Астры»).
Твори даних авторів були близькі Богдановичеві високою поетикою і ідейним змістом. Для прикладу можна порівняти вірші О. Олеся «Айстри» і М. Богдановича «Літечко
плакало, землю лишаючи», де головним мотивом пролягає переживання ліричним героєм власної відірваності, відчуженості, коли через особисті переживання констатується
відчуженість історичної долі власного народу:
І марили айстри в розкішнім півсні
Про трави шовкові, про сонячні дні,
І в мріях ввижалась їм казка ясна,
Де квіти не в'януть, де вічна весна…
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Так марили айстри в саду восени,
Так марили айстри і ждали весни… [Поезія 2002: 190].
(О. Олесь)
Квіти осінні, удосталь напоєні
Тугою, горем, печалями літа.
Квіти осінні, зі мною поріднені!
Виросли ви, аби тут же й померти!
Може, тому моє серце надірване
З вас так любовно вінок цей сплітае [Богданович 2002: 35].
(М. Богданович; пер. – Р. Лубківського)
Кажучи про духовну і художню близькість Богдановича з українськими авторами,
не можна обійти творчість Т. Шевченка, на якої виросло не одне покоління як українських, так і білоруських письменників. Слід зазначити, що твори Шевченка сталі
відомі в Білорусі практично з того ж часу, що і в Україні. На початку ХХ ст., коли
не тільки посилилися зв'язки української і білоруської літератур, але і активізувався
народно-визвольний рух, поезія Кобзаря стала прикладом для білоруських поетів,
готових служити справі національного відродження свого народу, – Я. Купали, Я.
Колоса, З. Бядулі, М. Горецького, серед яких особливою увагою виділяється М. Богданович. «Для Богдановича Шевченко був зразковим поетом, в якого білоруський
класик, талановитий майстер вірша, вчився поетичній майстерності, умінню творчо
користуватися невмирущим джерелом усної народної творчості для створення новаторських, високо художніх творів» (пер. – А.Н.) [Ларчанка 1984: 152] – відзначав
М.Г. Ларченко.
Ряд віршів білоруського поета («Краю мій рідний! Мов проклятий Богом…»,
«Покинь свій вічний плач за краєм!», «Зрізаюць гілки на тополі одну по одній», «Мої
пісні», «На чужині» і інш.) мотивами і ідейним вмістом нагадує відповідні твори
Кобзаря. Богданович, так само як і Шевченко, використовував образи і художні прийоми народно-пісенної творчості, фольклорні мотиви і символіку, створюючи в своїх
творах яскраво виражений національний колорит.
Діяльність і Шевченка, і Богдановича була направлена на вирішення непростих
национально-відроджувальних завдань, викликаних умовами історичного розвитку
українців і білорусів, сприяння усвідомленню народом своєї національної суті і пошуком національної самоідентифікації. Лірика обох поетів відображує глибину і
найтонші нюанси індивідуальних переживань, відвертість душі і хвилини відчаю:
Чого мени тяжко, чого мені нудно,
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне? Серце моє трудне,
Чого ти бажаєш, що в тебе болить?
Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?
Засни моє серце, навіки засни,
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Невкрите, розбите, – а люд навісний
Нехай скаженіє… Закрий, серце, очі [Шевченко 1993: 213].
Так писав Т. Шевченко у 1844 р. Через півстоліття йому вторив М. Богданович:
Ой, чому я став поетом
В підневільній стороні?
Груди ниють, серце в'яне…
А спочить? Спочити – ні!
Мислі з розуму снуються,
Почуття з душі біжить.
Мо’, за ними крівця хлине,
І тоді вже – досі жить… [Богданович 2002: 54].
(пер. – Р.Лубківського)
Але особисті переживання всеоб'емни: за індивідуальною душею автора криється
вічна душа народу. Надзвичайна доля, виключно плідна і різнопланова діяльність обох
Піснярів стали свідоцтвом не тільки стійкості народного духу, але і сприяли його самоусвідомленню і самовиявленню.
У 1914 р. у зв'язку зі сторіччям з дня народження Т. Шевченка помітно активізувалося
вивчення його життя і творчості. Серед досліджень того періоду виділяються статті М.
Богдановича «Краса і сила» і «Пам'яті Т.Г. Шевченка», в яких художня спадщина українського пісняра розглядається як цілісне явище і розкриваються найбільш типові прояви.
Перша з них містить ґрунтовний аналіз поетичної майстерності українського поета: особливості поетики, структури, ритму, метра. Визначаючи поезію Кобзаря як глибоко народну і органічно близьку народному світогляду, Богданович пише: «Метри у всіх цих віршах
... настільки народні, що врешті-решт між поезією Шевченка і поезією українського народу стирається всіляка розмежувальна риса. Усілякі правила штучної поезії відпадають.
Виникає національно-український vers libre» [Богданович 2002: 235].
У іншій статті творчість українського поета постає як відмінне, цілісне художнє явище,
яке є «виразником дум, почуттів і настроїв усього національного колективу» [Богданович
2002: 240]. Богданович стверджує думку про дивовижну масштабність таланту Кобзаря
як великого народного поета, який вознісся через усвідомлення національного початку до
загальнолюдських ідеалів.
М. Богданович був високо оцінений як дослідник і критик творчості Шевченка. Так,
М. Рильський у статті «Шевченко і сучасність» відзначив, що Богданович був одним з
перших, хто вловив витончену майстерність українського поета і дав вдумливий аналіз
його творчості. К.І. Чуковський в книзі «Висока майстерність» назвав білоруського критика тонким дослідником художньої майстерності Шевченка.
Україністика Богдановича вміщає в себе також дослідження творчості І. Франка, В.
Самійленка, Г. Чупринки.
«Грицько Чупринка» – одна з найбільш змістовних і проблемних критичних статей
Богдановича, вершина його методологічних пошуків. Тут білоруський критик високо оці338

нив художні особливості творчості, рідкісний тип таланту українського поета, в творах
якого рушійною силою є ритм: «тут усе в ритмі, усе для ритму» [Богданович 2002: 256].
Стаття «В. Самійленко» є своєрідним «літературним портретом» самобутнього
українського поета. Богданович виділяє основні етапи творчого розвитку, особливості
індивідуальної манери, домінуючі мотиви і теми творчості В. Самійленка. Білоруський
критик піднімає проблеми суспільно-політичні та національно-культурні. Він пише, що
в центрі уваги Самійленка знаходиться людина, що є для нього найвищою цінністю. Але
не особисті прагнення, а суспільні інтереси є домінантою в усвідомленні людиною свого
високого покликання. Богданович пише, що теми, підняті Самійленко, – це «долі принижених і пригнічених, поставлених на ніжчий щабель суспільної драбини, ще частіш
– доля української нації» [Богданович 2002: 252]. Незважаючи на те, що М. Богдановіч
аналізував творчість українського автора, дане питання з'являлося актуальним і для білоруської літератури, яка нарівні з українською була урізана в праві на існування.
Білоруські літературознавці Т. Кобржицька і В. Рагойша підкреслюють: «М. Богданович і В. Самійленко являють собою, по суті, один і той же тип художника. Це давало їм
можливість вирішувати ті об'єктивні естетичні завдання, які з'явилися в кінці ХIХ – початку ХХ ст. як перед українською, так і перед білоруською літературою» (пер. – А.Н.)
[Кабржыцкая, Рагойша 1976: 113].
Публіцистичні твори Богдановича «Червона Русь», «Львів», «Угорська Русь»,
«Українське козацтво», «Образи Галичини в художній літературі» – це цикл історікоетнографічніх нарисів, присвячених національному самовизначенню українського народу. Основною думкою проходить соціально-політична і духовна незалежність (наряду з
іншими слов'янами) українського народу, історична перспектива якої – розквіт і співпраця вільних слов'янських народів.
Таким чином, реалізація геніальності білоруського поета стала можливою на рівні
існування й інтеграції української та білоруської культур. Як відзначав Р. Лубківський в
передмові до українського видання творів М. Богдановича «Стратим-Лебідь», «українські обрії Богдановича щойно тепер постають перед нами так, як вин бачив їх сам, зважаючи на свій досвід, знання, національну зацікавленість, у перспективах суверенізації
Білорусі» [Лубківський 2002: 19].
У лютому 1917 р. важко хворого поета друзі відправили на лікування до Ялти, де він
25 травня помер від туберкульозу легенів і був похований на міському кладовищі. До десятиріччя зі дня смерті поета на його могилі силами городян був встановлений обеліск із
сірого та світло-коричневого вапняку. Зовсім недавно був встановлений новий монумент
роботи Лева і Сергія Гумілевських. Біля підніжжя пам'ятника національна символіка Білорусі: волошки, слуцькі пояси, погляд, спрямований у бік рідного краю.
Прощальний чотиривірш Богдановича, написаний напередодні смерті, починається
словами «В країні світлій, де умираю…». Р. Лубківський звертає увагу на звуковий збіг
перших слів: «Звучить як «Вкраїні світлій» – «Україні». Мимоволі згадується Шевченкове «На Вкраїни милій…». Це чисто звукове співпадіння нам, українцям, повинно сказати
про Богдановича значно більше, ніж досі» [Лубківський 2002: 18-19], і далі: «Він залишився – до кінця – вірним «країні світлій». Тому, як ніхто, дорогий Україні» [Лубківський 2002: 20].
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Польський поет Болеслав Лесьмян народився в 1877 р. у Варшаві в інтелігентній
єврейській сім'ї, а дитинство Лесьмяна пройшло в Україні. Треба відзначити, що і Варшава, і Київ відносилися до однієї і тієї ж держави – Російської імперії, і сім'я Лесьмяна,
члени якої вважалися підданими царя, могли жити в обох містах. У Києві майбутній
поет закінчив класичну гімназію, а в 1903 р. – юридичний факультет Університету святого Володимира. Життя, навчання і виховання в Україні мали вирішальний вплив на
формування Лесьмяна-поєта: його інтелектуальне і художнє сприйняття, відношення до
природи, вибір пейзажів і реалій.
У 1903 р. Лесьмян залишив Україну, і якийсь час (до повернення в 1906 р. до Варшави)
жив за кордоном: спочатку в Мюнхені, потім у Парижі. Але, як не дивно, ні Німеччина,
ні Франція не залишили слідів у його поезії. Більш того, у Парижі він написав свої перші
«лісові» вірші. На загадкову «зеленість» поезії Лесьмяна лише через роки звернуть увагу
критики, і як зізнається сам поет у 1934 р., цитуючи поему «Луг», що «зеленість» – це
Україна, де він виріс. У 1934-35 рр. Лесьмян хотів навіть написати повість про Україну.
Живучи на Україні, польський поет багато часу проводив в українських лісництвах,
де мав можливість познайомитися з українським фольклором, народними традиціями
й усно-поетичними творами. Також він приділяє істотну увагу вивченню польського
фольклору, цікавиться сербськими піснями і шедевром фінського епосу Калевала. Якраз
фольклору він залишився вірним протягом усього творчого життя, черпаючи з нього ряд
стилістичних рішень у своїх віршах, а найбільш істотні риси усної епіки значним чином
вплинули на форму його творів, особливо балад.
Таким чином, з самого початку життєвого і творчого шляху Україна, українська культура і фольклор починають займати важливе місце в колі інтересів Лесьмяна. У 1907 р. в
російському журналі «Перевал» був опублікований цикл російськомовних віршів поета
«Волны живые», які починаються рядками:
Из зеленой Украйны
Я умчался в тот мир,
Где виденья и тайны,
И певучесть и ширь, –
В мир незримо-чудесный,
Бестелесный, небесный,
Где лишь царствует бог-богатырь. [Русские стихи Болеслава Лесьмяна]
Українські мотиви і сюжети у всьому різноманітті знаходили втілення у творчості
Лесьмяна, в тому числі і в «лісових видіннях» поета, що проходять наскрізним мотивом
через його твори.
Ліс у житті слов'ян, що живуть в помірній зоні (чи то українець, поляк або білорус),
грав важливу роль. Про це ясно свідчить, наприклад, українське замовлення: «Господу
Богу на хвалу, а мені, господареві вашому, на пожиток, манну од роси небесния, і од влаги земния, і од всіх зелій цвітучих и дерев по землі» [Українські замовлення 1993: 163].
Лесьмян вихваляє велич і значущість лісових пейзажів в символіко-метафорічному
контексті. Ліс – це місце, що прояснює людину, звільняє її думки, прояснює кращі відчуття. Ліс – це особлива книга природи, книга мудрості, яку ще треба навчитися читати:
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Вот уже и закат просквозил лесосеки,
Тайный знак темноты подавая полянам.
Вот и сосны зажглись – обернулось багряным
Что-то в дальнем бору и застыло навеки.
И по этому знаку, спеша как на пламя,
Прежде чем потону в исчезающей дали,
Я хочу добежать и своими глазами
Видеть то, что деревья уже видали. [Гелескул 2006: 109]
(пер А. Гелескула)
Лесьмян створює психологічні пейзажі, де через світ природи виявляється внутрішній,
душевний стан ліричного героя. Це свого роду «ландшафт» душі. Таке сприйняття природи близьке до народної творчості, де природа часто виступає як повноправний учасник
реальних подій в творі. У поезії Лесьмяна ми часто зустрічаємося з могутньою єдністю
людини і природи: людина пов'язана з природою всією своєю істотою, зв'язана найреальнішим і таємничим чином.
Поезія Б. Лесьмяна вражає своєю загадковою «зеленостю» («наскрізь я зелений» [Гелескул 2006: 111] – писав поет), таємничістю дії, незвичайними, часом незрозумілими
образами. У творах Лесьмяна є образи, взяті з фольклору, засновані на народній традиції. Його глибокий, корінний зв'язок з піснею, казкою, народної міфологією – явище
унікальне в польській поезії ХХ ст. Але є також образи дивовижні, не розшифровані досі
дослідниками, образи, які ми не зустрінемо ні в фольклорі, ні в літературній спадщині
інших авторів, адже всі вони – породження художньої уяви, авторської фантазії. Саме на
основі слов'янської міфотворчості, в тому числі й української, Лесьмяна створює свій
власний фантастичний ландшафт, свій поетичний світ, де в у поетозуваному вигляді знайшла відображення цілісна «лесьмянівська» філософія життя.
Народність Лесьмяна пов'язана з його переконаністю в первинному характері поезії.
У народних говорах, фольклорі, сільському пейзажі він шукав теми і мову, які оригінально заломлював в своїх віршах. Його творчість не вписується в рамки жодного з методів,
течій, стилів, які виділялися в тодішній польській літературі.
Роблячи висновки, можна сказати наступне. Частота звертання двох геніальних поетів,
двох відомих представників не тільки свого часу, але і своєї національної літератури М.
Богдановича і Б. Лесьмяна до української проблематики, те особливе місце, яке вона займає
в їх поетичному космосі, дає підставу вважати цю тему значною в творчості обох авторів.
Але якщо у Лесьмяна дане звернення обумовлене біографічними чинниками і життєвими
колізіями, то у Богдановича – літературними зв'язками і творчими принципами.
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ІМПРЕСІОНІЗМ ЯК ОЗНАКА СТИЛЮ МІНІАТЮРИ
СТЕПАНА ВАСИЛЬЧЕНКА «ВІТЕР»
У статті проаналізовано один із елементів стилю Степана Васильченка – імпресіонізм, його наявність і форми вираження в мініатюрі письменника «Вітер».
Ключові слова: імпресіонізм, стиль, контраст, портрет, концепція часу, пейзаж, колір.
В статье проанализирован один из элементов стиля Степана Васильченко – импрессионизм, его наличие и формы выражения в миниатюре писателя «Ветер».
Ключевые слова: импрессионизм, стиль, контраст, портрет, концепция времени,
пейзаж, цвет.
The article presents the analysis of the Stepan Vasylchenko style elements – impressionism,
its availability and the forms of expression in the shot story of the writer – «Wind».
Key words: impressionism, style, contrast, portrait, time conception, landscape, color.
Початок ХХ століття був позначений світоглядними змінами, творенням нових форм
мислення, переворотом у царині художнього слова. В цей період виникає модернізм як
нова концепція нетрадиційного погляду на світ. Оскільки модернізм прийшов на Україну
© Антоненко А.Ю., 2010

342

із «запізненням» у кілька десятків років, то письменникам довелося засвоювати одразу
всі стилі нового світогляду, навіть ті, що на Заході вже давно втратили свою популярність
(наприклад, імпресіонізм та експресіонізм).
В. Агеєва зауважує: «Імпресіонізм був багато в чому порубіжним явищем,
з’єднувальною ланкою між класичним реалізмом… і періодом активного утвердження на
переломі століть суб’єктивних стилів і напрямів» [1: 7]. Хоча в «чистому» вигляді імпресіонізм не існує, літературознавці вказують на його риси в творчості М.Коцюбинського,
Г.Косинки, М.Івченка, А.Головка. В.Агеєва, Т.Гундорова, Ю.Кузнецов, Д.Наливайко,
С.Пригодій, О.Черненко присвятили вивченню імпресіонізму ґрунтовні праці.
Імпресіоністичні тенденції в творах С.Васильченка були помічені ще в 20-х рр. ХХ
ст. А.Шамраєм, але так і не стали предметом серйозного дослідження, натомість побіжно цього питання торкались О.Філатова, Н.Шумило, Г.Яструбецька. Тож, обрана тема є
актуальною, оскільки передбачає вивчення мініатюри С.Васильченка «Вітер» як імпресіоністичного твору.
«Імпресіонізм – напрям у мистецтві, який основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та
переживань» [2: 300]. Друге десятиліття ХХ століття в українській літературі характеризується великою кількістю письменників-імпресіоністів. О.Філатова зауважує, що «пройшовши
стильову еволюцію, ознаки імпресіоністичної поетики виявляє в цей період С.Васильченко
(цикл «Осінні новели»)» [3: 68]. Оповідання «Вітер», що входить до цього циклу, за визначенням Н.Шумило слід вважати «лірико-імпресіоністичною мініатюрою» [4: 275].
Твір написаний від першої особи у формі спогадів, що навіяні піснею, а також емоціями головного героя: «І видніє, і тепліє в моїй кімнаті. Коротенький уривок пісні бринить
мені поемою обточеною, закінченою, повною жалю і смутку, поемою із маленької низочки чарівних слів. Пригадується дитинство… Ой, щось мені пригадується…» [5: 276]. Так
проявляється почуттєвість, ліризм, який в українській імпресіоністичній прозі завдяки
національній специфіці був дуже потужним. Ліризм посилює роль суб’єктивного начала,
що є ознакою імпресіонізму. Адже, як зазначає Л.Андреєв, «Імпресіонізм є двоєдністю, єдністю зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного. У цій двоєдності
суб’єктивне займає позиції переважаючі – звідси і сам принцип «враження» [6: 5]. Оповідь від першої особи також створює ефект, ніби автор зовсім не втручається в події,
авторський інтерес спрямований на фіксацію вражень головного героя.
Невипадково обирає С.Васильченко жанр мініатюри, оскільки в імпресіоністичному
творі на перший план виступають переживання, настрої героя, що потребують від автора серйозного психологічного аналізу, акцентуації на найменших деталях і враженнях
героя. Сюжет втрачає своє колишнє значення, об’єднуючим началом стає настроєвість, в
мініатюрі – це ставлення героя до жінок, думки про їх долю.
«Вітер» характеризується фрагментарністю оповіді: спочатку персонаж прислухається до шуму вітру, розмов за вікном, раптом оповідь обривається, з’являється перша дитяча
картина-спогад про побиття польки Домці чоловіком; далі – нетривале повернення у теперішнє й знову стрибок-згадка про долю купецької дочки Аннушки, яку батько віддав у черниці через любов до наймита Васі; останній екскурс у минуле – розповідь про жорстоке
вбивство на очах у сусідів дівчини Сури, завершується оповідь сучасними героєві подіями.
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Мініатюрі С.Васильченка притаманна ще одна важлива ознака імпресіоністичного
стилю, якій дав назву Ю.Кузнецов, – «актуальний хронотоп», тобто теперішній наповнений реальністю момент, нерозривно пов’язаний з минулим і майбутнім, що надає тексту
філософського глибинного звучання. Час фабульної дії дуже стислий, що уподібнює «Вітер» з творами М.Коцюбинського, М.Івченка, Г.Косинки. Взято один момент із життя
персонажа, своєрідне його «інтермецо», втечу від щоденного життя, адже герой збирався
до театру, а, потрапивши в полон спогадів, змінює плани: «Куди я, власне, рвуся? Чи то
справді так уже треба мені сьогодні з дому?» [5: 279].
Предметом авторського зацікавлення стає не послідовна зміна подій і явищ, а фрагменти
дійсності, що знаходяться в свідомості героя, саме вони набувають цінності: «Другого дня
стара черниця розповідала про Аннушку моїй матері… Звичайна купецька історія: дочка –
одиниця… Наймит Вася… Батько-самодур… Фінал – монастирські стіни…» [5: 278].
Пейзаж у мініатюрі «Вітер» – не тло, на якому відбуваються події, це засіб психологічної характеристики, вираження настроєвого фону твору. «Принцип живописності»
[7], що притаманний малярству, домінує, адже описи природи – динамічні, тотожні станам душі героя: «Кругом гуде осінній вітер, і в моїй кімнаті, як у млині. У вікно видно:
угорі шастають білі хмарки. Мов стара срібна підкова в розкопаній могилі, мутно сяє в
хмарках місяць. Під вікнами кружить сухий лист, аж курить, і увижається в імлі, що на
вітах сидять, вимазавшись у сажу, поети-пустуни, зривають сухе з дерева листя і грають,
як у пищики» [5: 275]. А.Шамрай відзначає, що С.Васильченко мав нахил до змалювання
присмерку або ночі, коли явища і предмети втрачають чіткі лінії, стають розмитими,
коли кольори зливаються в «вечірні арабески», «імпресіоністичні плями» [8: 180].
Відтворити природу в русі допомагають зорові й звукові враження: «хмарки» «шастають», «лист» «кружить», «курить», «листя» «лазить», «вітер» «зашумів», «шугнув»,
«земля застугоніла», «вітрові коні» «підкотили», «примчали», «окраєць місяця» «визирнув», «блиск» «б’є». Звуки вітру за вікном ніби відображають тривогу персонажа, вони
то послаблюються («От-от, здається, перестане, вже затихає» [5: 275]), то знову набирають сили («і одразу зашумить-зашумить, навіть не передихнувши… підведеш голову, а
він все так же невтомно: гу-гу-гу!.. бу-бу-бу!..» [5: 275]).
Вечірній пейзаж С.Васильченко супроводжує звуками музики, яку витворює незвичний музикант – вітер («…під вікнами гуде гілля струнами, і кругом будинку – гомін – не
гомін, стоїть могуча симфонія – «Сон» [5: 275]). Доповнюють цей звуковий фон «суботні
інтермедії»: «… то несподівано запильгучить напідпитку гармошка,… то виразно долетить тихе посвистування смутного під барканом вуркагана» [5: 275-276]. Такий музичний супровід дає можливість відтворити сумний настрій персонажа.
У творах із яскраво вираженою імпресіоністичною манерою письма вагома роль
належить семантиці кольору. Прозорим є значення зеленого кольору, тому що він виражає зв’язок із рослинним світом: «зелені ясенові пальці», «зелені вітрові тачанки»,
«зеленіє майдан».
Червоний колір і його відтінки в творі виражаються прямо й опосередковано. Заплакані,
схвильовані обличчя молодиць із першого спогаду, враження, яке вони справили на героя,
передаються за допомогою червоного кольору: «Аж ось жужмом, жмутами засяяли в очах
червоні жоржини… Жоржини, жоржини, аж у хаті темніє од їх… вінок молодиць, червоно
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мальованих, заплаканих. Оце вони, ті жоржини» [5: 276]. Далі опис підсилюється за допомогою опосередкованого зображення кольорової гами, на щоках у жінок з’являються
«огневі маки», «червоні жоржини», «полумневі рожі». Найбільшого семантичного напруження набуває цей колір у поєднанні з синім, що вживається автором для передачі дитячих
переживань персонажа від побачених синців: «… розмальована в молодиці спина цятками
синіми, як квітками, як червоними биндами» [5: 277]. В цьому уривкові червоний колір
набуває негативного відтінку, як колір крові й пекельного вогню.
Не менш важливою в мініатюрі «Вітер» є семантика білого кольору, що в деяких
культурах вважається траурним. Тому пейзаж, що дає характеристику пробудженню природи, передує страшним подіям вбивства драгунами дівчини: «І забіліли весняні сади, як
у снігу, горами – білий цвіт, білий цвіт…» [5: 279]. Обличчя знервованих сусідів, присутніх при цій кривавій сцені, теж «як глина білі».
Кольори відіграють важливу роль і під час портретної характеристики, адже імпресіоністичний портрет не дає повної інформації про вік, зовнішність, соціальний статус героя. Він покликаний висловити враження персонажа від інших людей. Так, у зображенні
молодиць із першого спогаду переважає червоний колір на обличчях, наступний екскурс
подає відомості про черницю Аннушку, а з портретної характеристики – «… дві голубі
фіалки у чорній хустині», «… біла, як мурована… а очі – фіалки» [5: 278]. Взаємодія
кольорової гами в портретній характеристиці цього образу контрастна. Голубий колір –
життєствердний, чорний – колір смерті та безнадії.
В інтер’єрі також домінує суб’єктивна деталь, що відповідає сприйняттю героя й стилю твору: «Вікна в хаті позатуляні, на стіні на гаку – каганець» [5: 277].
С.Васильченко користується одним з улюблених мовних засобів імпресіоністів – поглибленою, ускладненою асоціативністю. Картини життя, що з’являються у свідомості
персонажа, навіяні українською народною піснею, яку він випадково почув від студентки, рядки з котрої повторюються протягом твору десять разів на шести сторінках:
Мала мати одну дочку
Та й ку-па-ла у ме-д-о-о-чку… [5: 276].
Ці слова якнайкраще відтворюють важку жіночу долю, про яку роздумує персонаж
твору.
На мовному рівні мініатюра характеризується уривчастим синтаксисом, послабленням логічних зв’язків, але підсиленістю емоційності: «Моя Сура в школі перша, моя Сура
– красуня, моя Сура – талант… Хай учиться… Сама хліб сухий їстиму, їй – усе…» [5:
279]. Вживаються безособові конструкції («І видніє, і тепліє в моїй кімнаті» [5: 276]), інверсії («Крешуть каміння зашкарублі черевики студентів, орішками цокотять покривлені
каблуки студенток» [5: 276]), незвичайні порівняння та епітети («мов стара срібна підкова в розкопаній могилі» сяє місяць, «обплутав … як хмелем», «зелені ясенові пальці,
мов малюнки з тінями рентгену», «пригашена» пісня, «обпоїв той вітер, як дур-зіллям»,
«обмахуюсь…, як од бджіл», «виплутуюсь, мов із гарбузиння», «заблискали шаблі, як
зірниці», «лежить …, як зрізана квітка», дерево «голе, смикане та тріпане»).
Отже, мініатюра С.Васильченка «Вітер» – один із найвиразніших зразків імпресіоністичної прози письменника, оскільки направлена на відбиття вражень персонажа від
пережитих подій.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ЦИКЛЕ В.И. ДАЛЯ
«КАРТИНЫ ИЗ РУССКОГО БЫТА»
У статті розглянуто особливості художнього відображення дійсності у циклі
В. І. Даля «Картины из русского быта». Проаналізовано співвідношення реалістичних
прийомів зображення народного побуту та нереалістичних (фантастика, алегоричність,
фольклорна условність та ін.). Зроблено висновок про багатовимірність циклу В. І. Даля,
об’ємність та глибину відтворення особливостей російського національного побуту.
Ключові слова: цикл, реалізм, алегорізм, фантастика, фольклоризм, народний побут.
В статье рассмотрены особенности художественного отображения действительности в цикле В. И. Даля «Картины из русского быта». Проанализировано соотношение
реалистических приемов изображения народного быта и нереалистических (фантастика, аллегоричность, фольклорная условность). Сделан вывод о многомерности цикла и
глубине воссоздания особенностей русского национального быта.
Ключевые слова: цикл, реализм, аллегоризм, фантастика, фольклоризм, народний быт.
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Art representing peculiarities of reality in V. I. Dal’s cycle “The pictures of Russian mode
of life” are observed in the article. The correlation of realistic methods in the popular life’s
depiction and irrealistic ones (the fantasy, allegory, folklore conventionality ect.) was analysed.
The conclusion as for Dal’s cycle’s plurality, its volume and depth of the recreation of the
peculiarities of Russian national mode of life was made.
Key words: cycle, realism, allegory, fantasy, folklore, popular mode of life.
В. И. Даль – известный писатель, знаток этнографии, собиратель фольклора, создатель жанра русской прозаической литературной сказки, жанра физиологического очерка,
один из основателей «натуральной школы».
В 1848 – 1857 гг. он пишет небольшие рассказы и помещает подборками в разные
периодические журналы. Затем без каких-либо изменений издает циклом, который получает с легкой руки А. А. Краевского название «Картины из русского быта» (1861) [1].
Цикл имеет в своем составе 100 рассказов (по 50 в каждом из 2-х томов).
Идейно-художественное своеобразие «Картин из русского быта» никогда не было
предметом литературоведческого исследования. В монографии Ю. П. Фесенко рассматриваются отдельные произведения цикла в связи с эволюцией художественного мастерства автора [2: 158-161, 171-175]. В работе А. Г. и В. Ю. Прокофьевых проанализированы
отдельные произведения далевского цикла, отражающие оренбургские реалии [3]. Цель
нашей статьи – исследование особенностей художественного отображения действительности в «Картинах из русского быта» В. И. Даля.
Данные произведения вызвали самые разноречивые отзывы как в журнальных публикациях, так и в составе единого художественного целого.
Так, один из рассказов, «Ворожейка», обратил на себя внимание цензуры: цензор
В. И. Лешков, пропустивший его, получил замечание [4: 287]. Он так отреагировал в
письме к М. П. Погодину: «Что за картины русского быта! Как на смех все уроды! И это
Русь» [4: 287-288]. Аналогично отозвался М. Л. Михайлов: «<…> за всю кипу сочинений
г. Даля нельзя отдать одного рассказа из «Записок охотника» [5: 35].
И. И. Панаев, который вместе с Н. Г. Чернышевским выполнял редакторские обязанности во время отъезда Н. А. Некрасова за границу, при подготовке 9-го номера «Современника» за 1856 г. сообщал И. С. Тургеневу в Париж, что испытывает явную нехватку
материалов: спасением для журнала стали 12 рассказов В. И. Даля, «крошечные рассказы, из которых, впрочем, некоторые очень хороши и вообще на них лежит русский
колорит» [6: 155].
Об этих же рассказах другой корреспондент И. С. Тургенева, В. Н. Боткин, писал
ему: «В «Современнике» Даль поместил (за сентябрь) свои рассказы из народного быта.
Очень плохи и не имеют ни малейшего достоинства» [6: 366].
В 1840-е гг. Н. Г. Чернышевский относился к В. И. Далю хорошо. Как свидетельствует
запись в дневнике от 8 ноября 1848 г., критик полагал, что «хорошо такие вещи, которые
резко характеризуют наши поверья, но вместе и жизнь простого народа, перевести, например, на французский» [7 (1: 163)]. В период публикации «Картин из русского быта»
в «Современнике» Н. Г. Чернышевский в письме-отчете Н. А. Некрасову о составлении
IX и X книжек журнала он говорит: «Картины из русского быта» Даля почти все из рук
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вон плохи, но публика находит, что они недурны» [7 (14: 310)]. Нужно согласиться с С.
А. Ильиным, что в первом случае Н. Г. Чернышевский как издатель журнала был стеснен
тактическими задачами, а во втором – говорил достаточно искренне [8: 106].
Другие известные отзывы о произведениях «Картин из русского быта» касались двухтомника 1861 г. Так, анонимный рецензент из «Отечественных записок» писал: «Пересматривая «Картины из русского быта», которых большая часть некогда напечатана была
в «Отечественных записках», мы еще раз были поражены правдивостью и нелицеприятным отношением автора к предмету, который он, без сомнения, любит – к русскому
народу и к явлениям русской жизни. <…> «Картины» эти – собрание разных рассказов
из жизни человека бывалого, пристально взглядывающегося в жизнь. Такие факты, записанные человеком, проникнутым любовью к предмету, для нас драгоценны» [9].
Противоположный отзыв Н. Г. Чернышевского в «Современнике»: «По правде говоря,
из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах
не найдешь ни капли народности» [7 (7: 983)]. Н. Г. Чернышевский берет из цикла на выбор 7 рассказов, кратко их пересказывает, опуская описания особенностей национального
быта, живописные детали и подробности, простонародные слова и выражения, которыми
богата и ценна проза В. И. Даля, и, таким образом, высмеивает простоту и безыскусность
авторских рассказов. Необходимо особо отметить выборочность анализа далевских текстов, которая не позволяла критику увидеть единства художественного целого.
Н. Сведенцов публикует рецензию на «Сочинения В. Даля. 1861», в которой также
частично речь идет о цикле «Картины из русского быта». Критик считает, что «<…>
автор не всегда подмечает коренные, существенные черты описываемой им народности,
не захватывает глубоко ее повседневных явлений и притом недостаточно рельефно обрисовывает их» [10: 32-33]. В далевском творчестве встречаются «сцены, в которых верно
подмечены коренные черты русской народности, и поэтические краски взяты прямо с
натуры. Такие вещицы, имеющие самостоятельное значение поэтических произведений,
а не только материалов <…>» [10: 34].
Определенная предвзятость и тенденциозность в оценке далевского творчества революционными демократами в названных рецензиях связана с полемикой о народной
грамотности, в которой писатель занимал самостоятельную, во многом отличную от критиков позицию [11].
Есть свидетельства о некоторых принципах работы В. И. Даля над произведениями
«Картин из руссского быта». Он советует литератору Д. В. Григоровичу, когда тот просит
у него, человека бывалого, сюжетов из жизни: «<…> где надо печатать рассказ, и притом с
именем и со всеми обстоятельствами, там нельзя же писать на память кой-что, иначе уличат в ошибке, в выдумках; а помнить случаи эти до всех мелочей нельзя, обмолвишься. Вот
почему Вам остается добиться в Мин<истерстве> вн<утренних> дел до архива, по отделению происшествий, а особенно по представлению к наградам и медалям <…>» [12]. Д. В.
Григорович вспоминает, что «у В. И. Даля одно время явилось не только расположение, но
настоятельная потребность писать крошечные народные рассказы или «повестушки», как
он их называл. Он пек их, как блины, задавшись задачей, чтобы каждый рассказ непременно уместился в конце на четвертой странице листа» [13: 95-96]. При этом сюжеты его рассказов всегда достоверны, будничны, погружены в поток повседневной жизни, воссоздают
яркие и колоритные национальные харакетры.
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В. И. Даль рассказывает о тех событиях, которые произошли в разных уголках России. Хронотоп цикла – от глубокой древности до современной автору действительности. В
нем «живут» представители разных сословия (князья, цари, дворяне, духовенство, купечество, крестьянство), причем они показаны в своем повседневном быту и на отдыхе (охота,
балы, народные гуляния), в привычной деятельности и в экстремальных ситуациях. Здесь
мы встречаем представителей множества профессий и профессиональных наклонностей
(чиновники разных контор и департаментов, военные различных родов войск, охотники,
карточные игроки и шулера, воры, попрошайки, ворожки, разбойники, мелкие розничные
торговцы, шерстобиты и др.). Темы и проблемы, поднимаемые и решаемые в них, – общечеловеческие: корыстолюбие и крючкотворство чиновников, любовь и брак, стремление к
обогащению любыми путями, нарушение религиозных и нравственных принципов и наказание за это, поиск смысла жизни, проблемы воспитания и др.
В произведениях «Картин из русского быта» многочисленны переклички с произведениями русской литературы XVIII – XIX вв. В нравственно-психологическом очерке
В. И. Даля «Два лейтенанта» явственны традиции Н. М. Карамзина («Чувствительный
и холодный»). В рассказе «Генеральша» – реминисценции из комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума», связанные с колоритными образами старушек фамусовского общества.
Традиции кн. В. Ф. Одоевского, привившего русской литературе жанр философской повести («Бригадир»), просматриваются в рассказе В. И. Даль «Бред». Объединяющая произведения идея – пошлость и ничтожность в контрасте с великой проблемой смерти. В
повести «Дубровский» А. С. Пушкин создает колоритный характер Троекурова – тирана,
высокомерного, своенравного помещика, способного ради прихоти унизить и даже растоптать человеческое достоинство. Подобного героя мы встречаем в рассказе В. И. Даля
«Старина». Сильны в цикле «Картины из русского быта» и гоголевские традиции. В далевском «Промышленнике» – двойник Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». В
«Смотринах и рукобитье» при сопоставлении и противопоставлении двух враждующих
героев В. И. Даль использует гоголевские приемы создания комедийной ситуации и характера (цикл «Миргород» («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»)). В «Отцовском суде» в обытовленном, но не менее трагичном варианте, чем у Н. В. Гоголя в «Тарасе Бульбе», предстает картина убийства отцом одного
из своих сыновей. В произведении «Русак» писатель воспевает находчивость, мастерство, талантливость русского человека, что предвосхищает сказ Н. С. Лескова «Левша» и
уральские сказы П. П. Бажова («Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка» и др.). Литературные аналогии расширяют пространство цикла, рассказанные В. И.
Далем бытовые истории приобретают общечеловеческое вневременное звучание.
Нередко в реальную бытовую ситуацию далевских рассказов властно вторгается
фантастический элемент. Он связан с религиозными мотивами («Архистратиг») или
народными верованиями («Авсень»). Фольклорная условность присуща рассказам, в
основе которых лежат былины («Две былины»), предания и легенды («Круговая беседа», «Другая круговая беседа», «Упырь», «Полунощник», «Подземное село», «Светлый
праздник»). Условно-аллегорическими пласт повествования связан с притчами («Мандарин», «О котах и козле», «Об очках»).
Подобные рассказы также имеют литературные параллели. Например, «сказочное»
повествование В. И. Даля «Клад» перекликается с произведениями романтиков на тему
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кладоискательства «Вечер накануне Ивана Купала» Н. В. Гоголя, «Сказка о кладах» О. Сомова, «Ось тобі і скарб» Г. Ф. Квитки-Основьяненко. Притчеобразные рассказы В. И. Даля
«Об очках» и «О котах и козле» близки басням И. А. Крылова «Мартышка и очки» и «Квартет», причем в начале произведения «Об очках» цитируется басня «Мартышка и очки».
Многоплановость повествования в цикле поддерживается сложной системой рассказчиков. Можно сказать, что далевский рассказчик и повествователь – просвещенный человек, знаток этнографии, фольклора, народного быта, национальных устоев
(разных народностей), по-видимому путешественник («Сухая беда»). Понятно, что
он связан с армейской средой («Капитанша», «Прокат», «Родство и служба»), военноморским флотом («Два лейтенанта»), знаком с бытом восточных народов («Осколок
льду», «Самовар»), имеет свои представления о системе воспитания («Благодетельницы», «Боярыня»). Он очень напоминает самого автора. Вместе с тем этот рассказчик иногда как бы выступает в других ликах (управляющий в «Кликуше», рассказчикчиновник в «Хлебном дельце»), что связано с материалом и задачами повествования.
Стиль произведений В. И. Даля – сказ, диалогизированное повествование (с разговорными интонациями). Повествование в основном ведется от 1 лица, иногда появляются или несколько рассказчиков (беседа) («Круговая беседа», «Вторая круговая беседа»), или монолог героя, размышления повествователя («Бред», «Боярыня»,
«Благодетельницы», «Два лейтенанта», «Рассказ пленников…»). Часто рассказ или
начинается, или заканчивается какими-то суждениями нравоучительного характера.
Повествование в таком случае – картинка, опровержение или подтверждение данного
вывода («Беглянка», «Вор», «Мандарин», «Сын», «Говор»). В «Колдунье» и «Выемке» в примечании указан источник произведения (найденная рукопись), что позволяет рассказчику дистанцироваться от рассказываемого, ввести новый, дополнительный лик повествователя, подчеркнуть временную отдаленность изображаемого
от современности.
Так В. И. Даль создает многомерный мир своего цикла. Он сочетает разные подходы к отображению национальной действительности. В «Картинах из русского быта»
возникает объемность и глубина изображаемого. Вырванное из цикла, произведение
утрачивает свои дополнительные смыслы. Это в значительной степени оказало влияние на восприятие «Картин из русского быта» критикой. Среди других причин отдельных негативных оценок – изменение представлений о народности в среде революционных демократов (социалогизированное представление), а также «неудачное» участие
В. И. Даля в полемике о народной грамотности в 1856 – 1857 гг.
В перспективе исследования «Картин из русского быта» В. И. Даля – их сопоставление с рассказами из народной жизни А. Ф. Писемского, Н. Успенского, Марко Вовчка.
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НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ В РОМАНАХ-ЕПОПЕЯХ «POPIOŁY»
С. ЖЕРОМСЬКОГО ТА «ВОЙНА И МИР» Л. ТОЛСТОГО
У статті здійснено порівняльний аналіз наративних стратегій в романах-епопеях
«Popioły» С. Жеромського та «Война и мир» Л. Толстого. Вказується на подібність
стратегічних цілей письменників і відмінність наративних засобів їх досягнення.
Ключові слова: стратегія, нарація, компаративістський аспект, всезнаючий наратор, внутрішній монолог.
В статье сопоставлены и проанализированы нарративные стратегии в романахэпопеях „Popioły” С. Жеромского и „Война и мир” Л. Толстого. Указывается на сходства
стратегических целей писателей и различия нарративных способов их достижения.
Ключевые слова: стратегия, наррация, компаративистический аспект, всеведающий нарратор, внутренний монолог.
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The article is an attempt of comparative analysis of narrative strategies in novel-epic
S. Zheromsky’s “Ashes” and L. Tolstoy’s “War and Peace”. It deals with the similar strategies
and shows the difference of its narrative means.
Key words: strategy, narration, comparative aspect, au-knowing narrator, inner monologue.
Визначена у заголовку тема є актуальною і мало дослідженою в компаративістичному
вимірі. Про наративні стратегії романів-епопей «Popioły» та «Война и мир», окремо,
не вживаючи цього терміну, так чи інакше писали польські (Б. Бялокозович, В. Боровий,
К. Бартошинський, Г. Маркевич, М. Гловінський, А. Гроджіцький та ін.) і російські дослідники (А. Баранов, Є. Цибенко, Л. Опульська, К. Ломунов, С. Лєушева та ін.). Опосередковано це питання порушував і І. Франко у статті «Лев Толстой».
Мета статті полягає в тому, щоб виходячи із специфічних завдань, які ставили перед собою С. Жеромський і Л. Толстой, зіставити наративні стратегії в їхніх романахепопеях – «Popioły» («Попіл») та «Война и мир» («Війна і мир»).
Наративна стратегія визначається як «сукупність наративних процедур, яких дотримуються, або наративних засобів, що використовуються для досягнення певної мети
у репрезентації наративу» [1: 79].
Ціль, яку ставили перед собою Л. Толстой і С. Жеромський, збігалася в основних своїх
параметрах: якщо у С. Жеромського йдеться про пробудження, то у Л. Толстого – про
народження патріотичних переконань у польського і російського народів під час наполеонівських воєн. Водночас мета С. Жеромського була певною мірою іншою, ніж мета Л. Толстого, що пояснювалося різницею історичних ситуацій, в яких опинилися Польща і Росія:
якщо поляки встали на бік Наполеона, прагнучи з його допомогою одержати незалежну
власну державу, то росіяни мусили захищати рідну землю від французьких нападників.
Епоха наполеонівських воєн вплинула на національну свідомість обох народів.
Ось чому у передмові до шведського видання «Popiołów» C. Жеромський окреслив власну найголовнішу мету наступним чином: «Zamierzenie autora polegało na
przedstawieniu najpierw owej pierwszej przemiany dusz i sumień w czasie wojen napoleońskich»
(курсив – мій – В. О.)[2: 173]1. Це свідчить про те, що його стратегічна ціль є подібною
до тієї, яку переслідував і Л. Толстой, про що слушно зауважив K. Крейці: «Obaj autorzy,
– пише він, – порівнюючи романи „Popioły” та „Война и мир”, – starają się uchwycić
przełom w procesie rozwoju świadomości narodowej... Tołstoj w swej powieści pokazuje,
jak pod wpływem zwycięskiego odparcia inwazji Francuzów budzi się poczucie narodowe
społeczeństwa rosyjskiego. Podobnie Żeromski chce pokazać, jak z „popiołów”, gruzów
przeszłości rodzi się nowa świadomość narodu polskiego» [Цит. 3: 185]2. Важливо підкреслити, що вирази budzi się poczucie narodowe (пробуджується національне почуття) і rodzi
się nowa świadomość (народжується нова свідомість) перебувають в одному інтенсіональному полі, де центральною лексемою є слово patriotyzm / патріотизм
Цей фактор обумовлював схожість наративних стратегій. Вплив війни на людську
психологію обидва письменники розкривають через характеристику психічних процесів,
котрі відбуваються в душах центральних персонажів – у Рафала Ольбромського і Кшиштофа Цедри («Popioły»), П’єра Безухова і Андрія Болконського («Война и мир»). І у
С. Жеромського, і у Л. Толстого ці герої ввійшли у війну одними, а вийшли іншими.
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Герой роману «Popioły» Рафал на початку свого життя живе за законами типової польської шляхти (про що свідчать сцени розваг, битви з вовками, втечі з Цедром зі школи, та ін.).
С. Жеромський демонструє, як поступово патріотична ідея і участь у боротьбі змінює його
світогляд і спосіб життя. Переживає еволюцію і Кшиштоф Цедро: ніжний, слабкий фізично, вразливий панич під впливом воєнних перипетій формується у мужнього воїна-патріота:
«Krzysztof, – пише Г. Маркевич, – obdarzony jest od początku entuzjazmem i wraźliwością
moralną, jest heroiczny i trochę sentymentalny zarazem. Służba wojskowa wyrabia w nim twardą
wobec samego siebie obowiązkowość...» [4: 315]3. Отже, і Рафал, і Цедро в горнилі боротьби за
незалежність формуються як героїчні особистості, як сини своєї Вітчизни.
Герої Л. Толстого, Андрій Болконський і П’єр Безухов, на відміну від молодих несформованих героїв С. Жеромського, вступають у війну зрілими людьми. Але під впливом випробування Вітчизняної війни 1812‑го року їхній духовний світ набуває суттєвих
змін: кожний з них відкриває для себе новий зміст життя і щастя. Так, П’єр гостро відчуває свою нікчемність у порівнянні з правдою, простотою і силою воїнів на полі бою під
Бородіно, переломним моментом для важко пораненого Андрія стає споглядання «маленького Наполеона» на фоні високого неба, що призвело до кардинальної зміни життєвої концепції Болконського і розуміння ним у зв’язку з цим ницості людських вчинків.
Якщо стратегічні напрямки у романах польського та російського письменників були
подібними, то наративні засоби для досягнення художньої мети іноді були різними.
«Popioły», на відміну від плавного, розміреного змалювання епохи у романі «Война и
мир», являють собою «burzliwą symfonię, pełną wstrząsających rozdźwięków, które autor
gwałtem niemal spaja w harmonijne akordy» [5: 164]4. Роман польського письменника становить наче цикл самостійних новел, які можна вилучити з його складу без шкоди для
структури (але не для змісту), чого не можна твердити про твір Л. Толстого. Інакше сконструйовані ті фрагменти тексту, які стосуються військових подій. Тут С. Жеромський
дотримується лінійності, рівної оповіді, яка притаманна хронікам. У зображенні воєнних
подій польський письменник наближується до Л. Толстого. Так, в описі битви під Рашином відчувається спокій і поміркованість оповіді. На початку розповідь веде наратор – зорієнтований у подіях історик, який характеризує ситуацію, що склалася напередодні бою,
зосереджуючи увагу на настрої солдатів, створюючи груповий психологічний портрет:
«Druga kompania pierwszego szwadronu ułanów pułku Dziewanowskiego wczesnym rankiem
wyruszyla na patrol główny...Oczy oficerów, wachmistrzów, kapralów, trębaczy, żołnierzy, jak
cięciwa do ostatniego krańca naciągnięta…» [6(3: 135, 143)]5. Під час підсумовуючої нарації
поле битви показано очима Рафала – учасника подій, ад’ютанта армії, який добре орієнтується в ситуації: «Rafał czuł to doskonale, jak roztrącone przed chwilą skrzydła Austriaków
wciąż się zestępują i łączą...» [6(3: 145)]6. Бачення автора/наратора зливається з персональною нарацією героя. Ось чому під час опису воєнних подій С. Жеромський часто
виступає як прибічник героя, використовуючи нарацію в третій особі, зосібна, битву в
Сарагосі польський письменник подає очима Кшиштофа Цедри, який бере в ній участь.
Події змальовані в порядку зростання суб’єктивного почуттєвого зворушення Цедри,
який спочатку як спостерігач бачить звичайну для війни картину зруйнованого міста:
«Rozsypali w drobny pył głazy złożone przed wiekami! Strzaskali to, co przetrwało wszystkich
emirów mauretańskich...Zmiażdżyli dumę Aragonów... Wojenna duma podźwignęła się w nim
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na widok leżących gmachów» [6(3: 285)]7. В такий спосіб С. Жеромський використовує
прийом одивлення ( за В. Шкловським – остранение), ніби втілюється в своїх героїв,
змушуючи читачів переживати те, що діється в душах персонажів. Цю рису польського письменника підкреслюють дослідники його творчості, серед них і А. Гроджіцький:
«Żeromski nie ma podstawy widza-obserwatora, niezbędnej do objektywnego spojrzenia na
dziejące się wypadki i konflikty duchowe, – зазначає літературознавець, – Każde wzruszenie
upaja go tak, że traci on dystans oddzielający go od zmyślonej postaci, wciela się w nią i w
samym sobie rozpala jej porywy i namiętności» [7: 76]8. Цедро не може залишатися надовго
просто спостерігачем, воєнні події вливаються в його душу, хвилюючи і глибоко бентежачи. У подальших фрагментах опису післявоєнної Сарагоси відбувається зростання
емоційної напруги в героя, а відповідно і в автора – наратора: «… kupy cegieł otoczyły go
ze wszech stron. Dotykał rękoma zwaliska oślizgłych od deszczu i mokrych żwirów...Spadła
nań zupełna... obojętność. Czuł...znużenie i odrazę...Czuł wstrząśnienia ziemi, na której leżał,
jakoby dreszcz gruzów i zwalisk» [6(3: 285)]9. Кшиштоф торкається до розвалених мурів
руками, кожною частинкою своєї змученої душі відчуває біль зворушеної, скропленої
кров’ю землі, на якій лежить. У Л. Толстого його Андрій Болконський так само, як Цедро
у С. Жеромського, є учасником воєнних подій. Наратор у романі «Война и мир» зображує
трагічні переживання героя під час Бородинської битви: «Князь Андрей… нахмуренный
и бледный ходил взад и вперед…, заложив назад руки и опустив голову…Все силы его
души… были направлены на то, чтобы удержаться от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая
пыль, которая покрывала его сапоги» [9(3: 268)]. Андрій Болконський, відчуваючи відразу від війни, засуджуючи її протиприродний характер, вважає за потребу до останнього
битися з Наполеоном, який посягнув на його Вітчизну. Цедро, як і Андрій, не зважаючи
на своє несприйняття війни, іде до кінця з Наполеоном, сподіваючись, що таким шляхом
можна звільнити Польщу від панування Росії. У російського письменника, як потім і в
польського, герой переживає зростаючу напругу: «Свист и удар! В пяти шагах от него
взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине» [9(3:
269)]. У поетиці Л. Толстого посилення внутрішніх переживань Андрія Болконського
відбуваються під впливом різких змін зовнішньої ситуації, коли герой постає перед обличчям смерті. А в поетиці С. Жеромського загострення психічного стану Кшиштофа
Цедри виникає тому, що все зовні залишається без змін. Аналіз психологічного настрою
персонажів у романі «Война и мир» здійснює всезнаючий наратор, який дає оцінку герою: Андрій ходить по полю бою нахмуренный и бледный, волоча ноги. С. Жеромський,
на відміну від Л. Толстого, уникає оціночних характеристик, на це вказує Г. Маркевич:
«Ukazując przeżycia swych głównych bohaterów, pisarz częściej stosował niedomówienia
i aluzje niż komentarz wyjaśniający i charakterystykę bezpośrednią, rzadko posługiwał się
również monologiem wewnętrznym» [4: 319]10.
С. Жеромський, який вчився у Л. Толстого психологічному аналізу, іде своїми шляхами. Л. Толстой часто звертається до внутрішнього монологу героїв, передаючи складність їхнього духовного світу, хоча не обмежується лише ним, на що слушно вказував
А. Баранов: «Внутренний монолог фиксирует какие-то отдельные душевные переживания персонажа, однако автор как бы не доверяет герою в полноте самовыражения и
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комментирует тот или иной психологический фрагмент» [10: 36-37]. Ось як Л. Толстой
описує почуття Андрія під час бою: «Вот она… эта опять к нам!.. Одна, другая! Ещë!
Попало…Нет, перенесло, а вот это попало» [9(3: 269)]. Ці думки героя супроводжують
коментарі автора: «Он ни о чëм не думал. Он прислушивался усталым слухом всё к тем
же звукам… Он остановился и поглядел на ряды…» [9(3: 269)]. С. Жеромський, на відміну від Л. Толстого майже не звертається до внутрішнього монологу і не коментує переживання своїх персонажів, на що звернув увагу ще С. Бжозовський: «Żeromski, – пише
він, – nie objaśnia swoich postaci, nie komentuje ich czynów, wygrywa tylko na nich uczucia
i wzruszenia» [Цит. 11: 130]11. Такий підхід польський письменник обирає, описуючи не
тільки баталістичні сцени, але й любовні. Польський письменник не простежує поступового розвитку почуттів кохання, воно у нього виникає раптовим вибухом. Г. Маркевич, говорячи про способи представлення любові у творчості С. Жеромського, відмічає:
«Ulubiony jego sposób to opis cielesnych reakcji bohaterów, a zwłaszcza metafora rozwijająca
się nieraz w obraz symboliczny czy alegoryczny» [4 : 319]12. Слушність думки Г.Маркевича
підтверджує опис почуттів Рафала і Гелени: «Przyciskając do piersi schudłe w miłości ciało,
wyszczuplałe a zawiedłe i twarde od słońca, od wiatrów barki – przestawał widzieć w niej
radości cielesne...Nie mógł odszukać w niej kobiety..., spostrzegał ducha...Na jawie, w biały
dzień, własnymi oczyma widział w niej własnego ducha» [6(2:86)]13. Герої в романі «Popioły»
з’єднуються в коханні тілесно і духовно, досягають найвищої вершини близькості – стають частиною один одного. Щоб передати цей апогей почуттів, С. Жеромський звертається до символічних образів духів, в яких перетворюються закохані. Л. Толстой же,
як його попередник, був майстром зображення діалектики душі, простежував розвиток
почуттів героїв. Так, Наташа на початку не бачить у П’єрі об’єкта майбутньої любові, він
видається їй смішним: «А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой
смешной!» [8(1: 119)] Пройшло багато років, поки Ростова помітила у П’єрі щось нове,
що захопило її: «Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани» [9(4: 652)]. Кохання у Л. Толстого – логічно обґрунтоване:
Безухов змінився, Наташа помічає в ньому ці зміни і закохується.
Отже, і Л. Толстой, і С. Жеромський, завдяки обраній ними наративній стратегії, досягли головної мети свого твору і показали, як наполеонівська війна вплинула на свідомість людей. Але С. Жеромський, на відміну від Л. Толстого, котрий ставив перед собою
більш ширші цілі, ніж польський письменник, прагнучи зобразити всю Європу, вважав
за потрібне насамперед показати, як битви під Сарагосою, Сан-Домінго і т.д. змінили
психологію поляків. С. Бжозовський порівнює творця роману «Popioły» з хірургом, який
відкриває і лікує польські рани, «żeby nie zabliźniły błoną podłości» [Цит. 12: 9]14. С. Жеромський зображує всю правду, вказуючи на те, що не все добре у Польщі. Л. Толстой з
цього погляду відрізняється від С. Жеромського, він возвеличує Росію і росіян, з чим не
погоджувався І. Франко: «… він (Л. Толстой – В. О.) виявив себе тенденційним і несправедливим, понижуючи надмірно французів і підносячи росіян» [13: 42]. Для досягнення
художніх цілей письменники використовують різні наративні засоби. У Л. Толстого оповідь веде переважно всезнаючий, пануючий наратор, який бачить події з висоти історії.
У С. Жеромського він з’являється час від часу, роль його обмежена тією інформацією,
якої не подає жоден з персонажів. Наратор у С. Жеромського не визнає за собою права до
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формулювання оцінок. У романі «Popioły» головними виразниками певних цінностей та
ідей виступають провідні герої.
Проблему наративних стратегій Л. Толстого і С. Жеромського – в тому числі і в компаративістському вимірі – неможливо висвітлити в одній статті, а тому вона потребує подальшого детального вивчення з урахуванням сучасних досягнень літературознавства.
1.

Примітки

Замір автора полягав на представленні в першу чергу переміни душ і сумлінь в період
наполеонівських воєн (тут і далі, де немає посилань, переклад – мій).
2. Обидва автори намагаються відтворити перелом в процесі розвитку національної свідомості…
Толстой у своєму романі показує, як під впливом переможного відбою вторгнення французів
пробуджується національне почуття російського народу. Подібно Жеромський хоче показати, як
з „попелу”, руїн минулого народжується нова свідомість польського народу.
3. Кшиштоф від початку наділений ентузіазмом і моральною вразливістю, він – героїчний і разом
з тим трохи сентиментальний. Військова служба виробляє в ньому тверду в стосунку до самого
себе обов’язковість.
4. ... бурхливу симфонію, наповнену хвилюючими звуками, які автор майже ґвалтовно сполучає
в гармонійні акорди.
5. Друга рота першого ескадрону уланського полку Дзевановського рано-вранці вирушила
головним патрулем…Очі офіцерів, вахмістрів, капралів, трубачів, солдатів, мов тятива,
натягнута до останньої межі…[15: 592, 598].
6. Рафал добре бачив, що зім’яті хвилину тому фланги австріяків знову змикаються і з’єднуються…
[15: 599].
7. Розбито в порох каміння, складене тут докупи багато століть назад! Знищено те, що пережило
всіх емірів мавританських…Стерто з лиця землі те, що було гордістю арагонців. Охопила його
вояцька пиха перед виглядом зруйнованих ущент будинків [15: 705].
8. Жеромський не має точки зору глядача-спостерігача, яка необхідна для об’єктивного погляду
на події і духовні конфлікти. Кожне зворушення так його захоплює, що він втрачає відстань,
що відділяє його від видуманої особи, втілюється в неї і в собі самому розпалює її пориви і
пристрасті.
9. … купи цегли оточили його з усіх боків. Він доторкався руками до слизьких від дощу звалиськ
і мокрої жорстви…Його охопила…цілковита байдужість. Відчував…виснаження й відразу…
Відчув двигтіння землі, на якій лежав, ніби руїни й звалища затряслись у гарячці [15: 707].
10. Показуючи переживання своїх головних героїв, письменник частіше застосовував
недомовленості і алюзії, ніж пояснюючий коментар і безпосередню характеристику, рідко
послуговувався також внутрішнім монологом.
11. Жеромський не пояснює своїх героїв, не коментує їхніх вчинків, виграє тільки на їхніх почуттях
і зворушеннях.
12. Улюблений його спосіб – це опис тілесних втіх героїв, а особливо метафора, яка часто переходить
в символічний чи алегоричний образ.
13. Притискаючи до грудей її схудле від кохання тіло, тверді, опалені сонцем і висушені вітром
її плечі, Рафал переставав бачити в Гелені тілесну втіху... Більше не міг бачити в ній жінку...,
спостерігав лише дух... Наяву, серед білого дня, власними очима бачив у ній свій власний дух
[15: 315].
14.... щоб не затяглися оболонкою підлості.
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Работа посвящена сравнению двух трагедий – „Гамлет” Шекспира и „Моцарт и
Сальери» Пушкина, – в аспекте театральности. Театральность является иерархией
реальностей.
Ключевые слова: театральность, паралеллизм, формула целого.
The comparison of two tragedies – Hamlet and « Mozart and Salieri» (Pushkin) in aspect
of theatricality is the aim of this work.
Key words: theatricality, parallelism, formula of the whole.
ЭПИГРАФ: Бывают странные сближения.
А. Пушкин
Сценическую судьбу драматических произведений Пушкина трудно назвать счастливой. Некоторые исследователи полагают даже, что пьесы Пушкина более предназначены
для чтения, чем для театра. Однако такой авторитетный пушкинист, как С. М. Бонди, решительно отстаивает противоположную концепцию: в частности, он пишет о театральности «Моцарта и Сальери».
Никто не сомневается в театральности пьес Шекспира, в частности, «Гамлета». Известно, как высоко Пушкин ставил Шекспира: он считал себя его учеником, более того
– «сыном»: «Я расположил свою трагедию по системе Отца нашего Шекспира», – так
пишет он о «Борисе Годунове». Чему же научился драматург Пушкин у драматурга Шекспира? Наша работа посвящена некоторым аспектам этой проблемы. Один из
возможных ответов на сформулированный вопрос таков: театральности (т. е. умению
писать для театра, для сцены).
Конкретизируем задачу. В. Рецептер сближает трагедии Шекспира и Пушкина:
««Моцарт и Сальери», маленькая трагедия Пушкина…..обрела незанятое место «русского Гамлета» « (1, с. 452). Исследователь отмечает некоторые черты сходства. Настоящее
исследование посвящено еще одному аспекту подобия этих двух произведений; речь
пойдет об их театральности .
В 1981 г. была опубликована работа А. Парфенова «Театральность «Гамлета»» (2, с.
42 – 56). Я полагаю, что некоторые результаты этого исследования имеют прямое отношение к трагедии Пушкина. Другим источником этой работы стало классическое исследование С. М. Бонди (3) , в котором особенное внимание уделено именно театральности
пушкинской пьесы. Итак, опираясь на результаты С. Бонди и А. Парфенова, попробуем
сопоставить два произведения в аспекте театральности, и, быть может, внести некоторый вклад в исследование обширной проблемы «Пушкин и Шекспир».
А. Парфенов дает следующее определение театральности:
«Литературное произведение, как правило, представляет собой не одну, а две и более
– иногда целую систему – художественных реальностей…
Возникает возможность построить некоторую иерархию реальностей – от наиболее
условной до включающей в себя зрительный зал. Такого рода структуры мы называем
театральностью драматического произведения» (2, с. 42).
В «Гамлете» иерархия реальностей такова: «спектакль в спектакле» или «сцена на
сцене» («мышеловка» («Убийство Гонзаго», III акт) – собственно сцена – зрительный
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зал. Сложные соотношения подобия и различия между событиями, принадлежащими
каждой из этих реальностей («метафоры», «параллелизмы» ) находятся в центре внимания А. Парфенова.
В «Моцарте и Сальери» «мышеловке» соответствует «безделица», – набросок,
который Моцарт играет Сальери. В этом случае иерархия реальностей такова: музыка
(в частности, «безделица» ) – сцена – зрительный зал. Следовательно, оба произведения
построены изоморфно (напомним, что греческое слово «изоморфизм» означает «равенство формы»): в каждом имеет место трехступенчатая иерархия реальностей.
А. Парфенов пишет: «…в «Гамлете» «спектакль в спектакле» становится центральным моментом действия и тем самым принимает на себя огромную смысловую нагрузку».
Точно то же может быть сказано о «безделице» в структуре «Моцарта и Сальери»: «… она
представляет собой квинтэссенцию всей трагической истории, выраженную музыкой.
Ведь что такое этот набросок, который Моцарт принес Сальери? Прежде, чем исполнить его, композитор объясняет: «Представь себе…ну, хоть меня…с красоткой, или с
другом – хоть с тобой…». То есть эта музыка, развивающаяся от «веселья» к «незапному
мраку», воссоздает всю трагическую историю двух композиторов от начала до конца,
представляет собой формулу целого … и содержит предсказание будущего (трагедия
ведь заканчивается гибелью Моцарта!) *» (4,с. 499).
Таким образом, эпизод исполнения «безделицы» (правильный выбор фрагмента
моцартовской музыки и выразительность сценического поведения Сальери) имеет совершенно исключительное значение для успеха постановки: «Такое глубокое, сильное
и тонкое применение музыки в театре (не в музыкальной драме, не в опере), как то,
которое мы находим у Пушкина в «Моцарте и Сальери», не известно, кажется, во всей
мировой драматургии» ( 3, с.233).
В структуре «Гамлета» «мышеловка» тоже представляет собой формулу целого (трагедия ведь представляет собой историю цареубийства) и предсказание будущего( ведь
принц Гамлет убьет короля Клавдия).
Интересно, что подобного рода предсказание будущего есть и в тексте «Бориса Годунова» – это сон Григория в сцене «Ночь. Келья в Чудовом монастыре». Эта особенность композиции первой трагедии Пушкина отмечена еще Адамом Мицкевичем в статье «Пушкин
и литературное движение в России»: « … он рассказывает о видениях сражений, мятежей,
переворотов. Его рассказ, смысл которого неясен ему самому, является дополнением хроники монаха; он позволяет заглянуть в будущее и становится профетическим символом
всей драмы» (подлинник по-французски) (5, с. 210; курсив мой – А. П.).

* Вот что пишет С. М. Бонди: «…когда Сальери решил отравить Моцарта? …Ответ может быть
один: когда он слушал новое произведение Моцарта, которое тот принес ему показать. Ведь именно в этом произведении, как видно из невнятного предварительного объяснения Моцарта – и как
должно быть вполне ясно слышно со сцены в самой музыке (на что и рассчитывает Пушкин!), – все
разъяснено: и дружба Моцарта и Сальери, и то, что Сальери на самом деле враг Моцарта, и то, к
чему логически должны привести такие отношения – неминуемая гибель Моцарта… На сцене все
это должно быть видно. Зрители слушают такую выразительную музыку Моцарта и в то же время
видят, как она действует на Сальери…» (3, с.287 – 288).
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Итак, и в «Гамлете» («мышеловка»), и в «Моцарте и Сальери» («безделица») имеется формула целого («профетический символ», если воспользоваться терминологией
Мицкевича): в обоих произведениях она принадлежит самой условной из реальностей,
участвующих в иерархии.
В «Гамлете» – «спектаклю в спектакле», в пушкинской трагедии – музыке. Отметим,
что смысл сна Григория неясен ему самому; точно так же и смысл «безделицы» неясен
Моцарту, – во всяком случае, не постигнут на уровне сознания, а остается темным предчувствием беды (об этом очень подробно и доказательно пишет С. М. Бонди).
Как известно, трагедия «Моцарт и Сальери» закончена 26 октября 1830 г. . Тогда же,
в октябре 1830 г., возникло стихотворение, озаглавленное автором «Стихи, сочиненные
ночью во время бессонницы».
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу…
Нельзя не заметить, что это стихотворение прямо связано с трагедией. В самом деле,
Пушкин находится в том же положении, что его Моцарт: ночью, во мраке, томясь бессонницей, он пишет. Оба, – и Пушкин, и пушкинский Моцарт, – создают шедевры. Оба
не вполне понимают смысл созданного: «Дело в том, что у Пушкина Моцарт вовсе не
понимает ситуации, не понимает, что Сальери его лютый враг….если в произведении
Моцарта и отражены музыкальным языком трагические отношения Сальери и Моцарта,
то сделано это не сознательно, не на заранее придуманную «программу», а как-то интуитивно, непосредственно, и сам ее автор принужден придумывать, соображать, что же
обозначает то, что он написал…» ( 3, с. 288).
Здесь можно вспомнить мысль Канта об иррациональных и алогических компонентах художественного сознания, о роли бессознательного в творческом акте: «Гений сам
не может описать или научно показать, как он создает свое произведение; в качестве
природы он дает правило; и поэтому автор произведения, которым он обязан своему
гению, сам не знает, каким образом у него осуществляются идеи для этого… Природа предписывает через гения правило искусству» (6,с. 323 – 324; курсив мой – А. П.).
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Стихотворение Пушкина загадочно, асемантично, как музыка: не случайно С. М.
Бонди, вспоминая в своей работе один из оркестровых эпизодов «Пиковой дамы» Чайковского (начало четвертой картины «Спальня графини»), сопоставляет эту музыку с
тремя строками «Стихов, сочиненных ночью…».
Замечательно, что место формулы целого в структуре пьесы определяется
структурными инвариантами (7): в «Гамлете» – структурный инвариант нулевого порядка ( в точности середина всего произведения в целом; в трагедии пять актов,
«мышеловка» находится в середине третьего); в «Моцарте и Сальери» («безделица») –
точка золотого сечения Сцены 1. Это свидетельствует о совершенстве композиции произведений, о виртуозности обоих драматургов.
Итак, если согласиться с тем, что «безделица» есть центральный момент действия и тем самым принимает на себя огромную смысловую нагрузку (представляет
собой формулу целого), то эта формула (как любая музыка вообще) многозначна: это
подчеркивает и Моцарт в своем комментарии («виденье гробовое, незапный мрак
иль что-нибудь такое…»). При желании здесь можно увидеть образ человеческого существования вообще; ведь люди смертны (4, с. 499). Итак, в соответствии
с концепцией С. М. Бонди, можно понять «безделицу» как трагическую историю
двух композиторов, завершающуюся гибелью Моцарта, однако это не единственная
возможная интерпретация. Многозначность пушкинской трагедии, обилие самых
различных ее толкований (7) вполне можно сопоставить с многозначностью «Гамлета», о которой красноречиво пишет , в частности, Л. С. Выготский в знаменитой
книге «Психология искусства».
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЗМІВ ТА АРХАЇЗМІВ У
РОМАНІ Г.БЬОЛЯ «ГРУПОВИЙ ПОРТРЕТ З ДАМОЮ»
У статті здійснено аналіз застарілої та історичної лексики на матеріалі роману
Г.Бьоля “Груповий портрет з дамою”. За результатами суцільної вибірки підраховано
кількісний показник використання архаїзмів та історизмів у тексті, визначено особливості їхньої взаємодії та співвіднесеності з іншими словами та на основі контексту
встановлено їхні стилістичні функції.
Ключові слова: архаїзм, історизм, стилістичні функції, темпоральне маркування.
В статье проведён анализ устаревшей и исторической лексики на материале романа Г.Бёлля “Групповой портрет с дамой”. По результатам сплошной выборки подсчитан количественный показатель использования архаизмов и историзмов в тексте,
определены особенности их взаимодействия и соотнесённости с другими словами, а
также на основе контекста установлены их стилистические функции.
Ключевые слова: архаизм, историзм, стилистические функции, темпоральное маркирование.
This article presents the analysis of obsolete and historical lexis from H.Böll's novel
“Group portrait with lady”. The quantitative index of using the archaisms and historicisms in
the text is counted on the results of continuous sampling, peculiarities of their interaction and
correspondence with other words are determined, stylistic features are defined.
Key words: archaism, historicism, stylistic features, temporal marker.
Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються зростанням інтересу до
вивчення процесу мовної динаміки (В.Д.Девкіна, О.В.Розен). Неологізми, архаїзми та
історизми як основні відбитки мовних змін все більше привертають увагу дослідників.
Але якщо неологізми неодноразово ставали об’єктом мовознавчих студій (О.Д.Огуй,
М.Д.Степанова, І.І. Чернишова, Т.Шіппан тощо), то вивченням застарілої та історичної
лексики у німецькій мові займались здебільшого поодинокі вчені: Д.Керубім, І.Ляйтнер,
Кл.-Д.Людвіг, Г.Д.Шмідт. З огляду на це, у даній галузі існують ще багато білих плям, що
відкриває перспективи для подальших досліджень.
Широке поле для дослідження історичної та застарілої лексики становить белетристика. Незважаючи на це, здобутки лінгвістів щодо вивчення історичної та архаїчної лексики у творах німецької художньої літератури обмежуються аналізом уривків з творів
окремих авторів кінця XIX – початку XX століття. Дослідження прози другої половини
XX століття і зовсім відсутні. З огляду на це, метою нашої студії є саме аналіз архаїзмів
та історизмів у творах сучасних німецькомовних письменників.
Використання архаїзмів та історизмів літераторами явище не нове. Ще Мартін Лютер
при перекладі Біблії, на основі якої формувалась німецька мова, звертався до архаїзмів.
© Суржикова К.П., 2010
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Це послужило виникненню у 50-х роках 18-го століття цілої течії, прихильники якої виступали за націлене використання застарілої лексики в літературі і намагались „відродити
стару і забуту лексику для збагачення сучасної німецької мови“ [1: 98]. Першими за виконання цього завдання взялись Бодлер і Брайтінгер („Minnesänger aus dem schwäbischen
Zeitpunkt“), трохи згодом були створені й інші праці, націлені на удосконалення мови через
використання в ній архаїзмів („Vorschlag eines allgemeinen deutschen Glossarii“ швейцарця
Й.Я.Шпренга, „Wörterbuch zu Friedrich von Logaus Sinngedichten“ Лессінга тощо). Архаїзми
почали вживати у художній літературі (Клопшток, Гьоте, Віланд, Гердер, гьоттингенська
співдружність поетів „Гай“), політиці і навіть у науці. Представники даної концепції вважали сучасну їм мову не настільки чистою, багатою і величною як декілька століть тому.
Так, Лессінг закликав кращих письменників свого часу не дати застаріти навіть найменшій
кількості слів. Завдяки його літературній діяльності повернулись в активний ужиток такі
слова як Besonnenheit, herzlich. Я.Грімм [2: 126] бачив завданням свого „��������������
Deutsches�����
W���
����
ö��
rterbuch“ „відтворити заховані лексичні скарби“. Ляйбніц [3: 32] радив „відшукувати добрі
слова, які вже були вживаними, а зараз майже зникли“. В.Куберг закликав необхідність у
нових позначеннях компенсувати не запозиченнями, а німецькими архаїзмами.
У наш час вживання історичної та застарілої лексики побудоване на бажанні автора
зобразити певну епоху, збагатити сюжет та створити ефект присутності. Історична лексика служить переважно декорацією, що відображає історичний колорит і підкреслює
часову дистанцію. Архаїзми, натомість, використовуються письменниками для надання описуваному явищу, факту, події чи характеру стилістичної забарвленності (відтінку
урочистості, комічності, іронії тощо).
Таким чином, враховуючи суспільно-культурну специфіку зображуваної доби,
письменники мають пильно слідкувати за добором мовних елементів. Лінгвісти, що
займаються дослідженням історичної та архаїчної лексики на основі творів художньої
літератури, у свою чергу, мають теж звернути увагу на декілька важливих моментів.
По-перше, слід відрізняти конструкції і позначення, вжиті автором свідомо з певною
стилістичною метою, від тих, які для авторів того часу були звичними (Lyzeum, Volksschule,
ehemals, Wohnungsamt). По-друге, необхідно зважати на те, що часто застарівають не цілі
слова, а їх окремі значення (Plempe, Freier, abgöttisch, situieren, sonderlich, Habit). По-третє,
архаїзми та історизми можуть виступати як частини складних слів (Ehrensturmführer, Ostblockempfang, Bataillonsschreibstube, Musterungskommission, Bildungseskaladierwand). Два
останні пункти є особливо важливими при комп‘ютерній обробці тексту.
Матеріалом нашого дослідження послужив твір Г.Бьоля “Груповий портрет з дамою”
[4], виданий автором у 1971 році. Вибір саме цього роману та письменника був зумовлений визнаністю автора, високим художнім рівнем тексту та часом написання.
Мета дослідження полягала у виявленні та аналізі архаїзмів та історизмів у романі.
Для цього слід було розв'язати наступні завдання:
1) склавши список застарілої та історичної лексики методом суцільної вибірки, визначити її коефіцієнт у творі;
2) дослідивши контекст, особливості взаємодії та співвіднесеності архаїзмів та історизмів з іншими словами, визначити їх стилістичні функції.
Для досягнення загальної мети та виконання поставлених завдань було здійснено суцільну вибірку архаїзмів та історизмів з твору Г.Бьоля, в результаті чого було отримано
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123 мовні одиниці, що принаймні в одному з чотирьох словників (Universalwörterbuch
Duden (2003), Wahrig Deutsches Wörterbuch (1994), Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch
als Fremdsprache (1993) та Neues Deutsches Wörterbuch von Göttert (2007)) є темпорально
маркованими. З них 76 становлять архаїзми, 47 – історизми. Проведені обчислення частоти
їх вживання у тексті визначають загальне число випадків використання автором історичної
та архаїчної лексики – 227 (126 та 101 відповідно). Враховуючи загальну кількість сторінок
твору (467) та середнє число слів на одній сторінці (243), можна визначити коефіцієнт
історичної та застарілої лексики у творі – 0,20%.
Найбільшу групу становлять іменники – 92 одиниці (73%). Пояснюється це, на нашу
думку, інтенсивнішим розвитком номінальних категорій навколишньої дійсності. Іншими
словами, поняття, позначувані іменниками, змінюються частіше, ніж, наприклад, зміст дієслів, які звично відображають діяльність або певний стан людей. Зрештою і в словниках
іменники домінують над іншими частинами мови [4: 69].
Щодо функцій, які виконує досліджувана нами лексика, то відповідно до контексту їх
можна розподілити на декілька категорій:
1) засіб надання тексту іронічного відтінку (totalisieren, Kinobillet, weilen, hegen, Bildungsjüngling, Stelldichein, Rechtsgelehrte, Ökonomie, Kolportageform):
Die Direktorin, eine gestrenge und intelligente aschblonde Schönheit, die ein Jahr, nachdem Leni die Schule verlassen hatte, ihr Habit auszog und sich einer Nazifrauenorganisation
andiente, verwarf nicht einmal Rahels Ratschläge in puncto Kosmetik, die dem Klostergeist
widersprachen (с.46).
У даному реченні автор за допомогою обсолетного виразу in puncto, підкреслює
недоладність ситуації, зображуючи стару монахиню-директорку, яка цікавиться
косметикою.
2) засіб вираження сарказму, підкреслення комічності ситуації (darbringen, Kavalier,
Abgesandte, Sendbote, fürwahr):
Leni hat in den vergangenen Monaten viel Männerbesuch gehabt: Abgesandte von Kreditinstituten, die ihr, da sie auf Briefe nicht reagierte, letzte und allerletzte Mahnungen überbrachten;
Gerichtsvollzieher; Anwaltsboten; schließlich die Sendboten von Gerichtsvollziehern, die Gepfändetes abholten […] (c.9).
[…] und ich kann Ihnen sagen, dass es für mich jedes Mal ein finanzielles Opfer bedeutete,
wenn ich rote Rosen für Kränze hergeben musste – da gabs nämlich nen hübschen Schwarzmarkt
für Kavaliere, die Rosen für das einzig mögliche amouröse Geschenk hielten […] (c.177).
Шляхом перерахування безлічі відвідувачів у першому прикладі Г.Бьоль натякає на
марність їх візитів. У другому реченні автор з сарказмом описує недоладність місцевих
залицяльників, що червоні троянди вважали єдино можливим подарунком для своїх
коханих.
3) засіб вираження позитивної експресії (changieren, ätherisch):
Eine ätherische Person mit matten, sehr klugen Augen, die fast die ganze Dauer des Interviews kopfschüttelnd dasaß, kopfschüttelnd, weil sie sich Vorwürfe machte, das, was in Leni
steckte, nicht zutage gefördert zu haben (с.34).
Описуючи сестру Колумбанус, Г.Бьоль вживає прикметник ätherisch і, таким чином,
висловлює своє захоплення, свою повагу до цієї жінки.
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4) засіб вираження негативної експресії (Kurtisane, Lüstling, Weib, Liebchen, Enterhaken, Parlamentär, Unhold, Liebelei, Kledage):
Daran haben die Weiber nicht gedacht, die waren ganz vom Friedenstaumel ergriffen und
von reiner Lebensfreude, aber dazu wars eben noch ein bisschen zu früh. (с.321)
Da er außerdem auf der Straße und in der Schule „das Russenkind“ gerufen, seine Mutter
zeitweise „das Russenliebchen“ geschimpft wurde, wurde ihm, wenn auch nicht ausdrücklich,
so doch unbewußt die Tatsache, dass er nicht durch Vergewaltigung, sondern in freiwilliger
Hingabe gezeugt war […] (c.439).
Автор вживає у першому реченні слово Weiber, а не Frauen з метою виразити власне
осудження та обурення з приводу передчасного тріумфування жінок. А через архаїзм
Liebchen письменник відображає зневагу з боку населення до німецьких жінок, що мали
стосунки з російськими солдатами.
5) засіб виділення, наголошення певного моменту, явища (Exekution, redlich, Pardon,
Gehäuse, Kommiß, gestreng, retournieren, bis dato, frohgemut, Gendarm):
[…] und alle diese sieben oder acht Bände sind auf die honorigste, für die Autoren schmeichelhafteste Weise zerlesen […](c.21).
Щоби підкреслити значимість авторів та читаність книжок, Г.Бьоль звертається до
архаїзму honoring.
Слід зазначити, що інший спосіб привернути увагу читача – це вжити архаїзм у
переносному значенні (Prolet, Eskaladierwand, Scherflein):
Erhard, der „auf Grund einer extrem sensiblen nervlichen Disposition“ (seine Mutter) an
einer so rauhen Bildungseskaladierwand wie der Abiturprüfung gescheitert war, sogar vorübergehend von einer so unerbittlichen Institution wie dem Reichsarbeitsdienst heimgeschickt
worden war […] (c.87).
Так, у даному випадку, ���������������������������������������������������������
Г.Бьоль проводить паралель між труднощами під час здобуття освіти та заняттями спорту на гімнастичній стінці. З метою підкреслити важливість
даної інформації для читача він вживає не стилістично нейтральне слово Kletterwand, a
застаріле Еskaladierwand.
Der Verf. Brach hier zum erstenmal, bevor er die festlich gestimmte Gesellschaft verließ,
seine Neutralität, indem auch er sein Scherflein in den Leni-Fonds einzahlte (c.422).
Тут під Scherflein слід розуміти не грошову одиницю, а духовний внесок.
6) засіб вираження урочистості, піднесеності (gnaden, kolportieren, wert, Lenz):
Und als der Krieg im ersten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine
Konsequenz und starb den Heldentot (c.54).
Aber es gab da eine Familiensage, einen Familienstolz, der unter der Bezeichnung „Das
berühmte Pfeifferhaar“ kolportiert wurde […](c.21).
Завдяки пишномовній лексиці (Lenz, Frieden, Heldentat) та майже римованим
рядкам підкреслено урочистість даного вислову. У другому реченні архаїзм kolportieren
відповідає задуму автора проілюструвати важливість легенди для родини.
7) засіб передачі мовних табу (Schwachsinniger, Freudenmädchen, Fehltritt, Tête-a-Tête,
Notdurft, beiwohnen, sich versündigen, dahinsiechen, Malheur, sich verdingen):
[…]Leni sei zwar ausersehen, viel Freude zu spenden, aber sie sei kein Freudenmädchen
(c.56).
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Wenige Minuten, nachdem es Leni erlaubt wird, unmittelbar in die Handlung einzutreten
[…] wird sie zum ersten Mal das getan haben, was man einen Fehltritt nennen könnte: sie wird
einen türkischen Arbeiter erhört haben, der sie kniefällig in einer ihr unverständlichen Sprache
um ihre Gunst bitten wird, und sie wird ihn – das als Vorgabe – nur deshalb erhören, weil sie
es nicht erträgt, dass jemand vor ihr kniet […] (c.10).
Обидва архаїзми, Freudenmädchen та Fehltritt, виступають у ролі евфемізмів, що
мають на меті «пом’якшити» значення, у даному випадку, непристойних слів.
8) засіб для підкреслення часової дистанції (Fuhrmann, Graf, Halsbinde, Karzer):
Ein Mann, der verglichen mit Bogakov und dem Verf. geradezu aufreizend sauber wirkt, geschrubbt geradezu: mit Bügelfalte, Krawatte […]. Der immer noch dasitzt, als habe der fiktive
Fotograf in Künstlerhut und mit Künstlerhalsbinde, ein verhindeter Maler irgendwo in Ankara
oder Istanbul ungefähr im Jahr 1889, immer noch den Finger auf dem Gummiball? (c.434).
Різні часові епохи виражено через вживання архаїзму Halsbinde та стилістично
нейтрального слова Krawatte.
9) засіб для відтворення, передачі старих текстів, пісень, молитов (sich erbarmen, Unkeuschheit, Narr):
Einen Umhang hab ich gemacht / für mein Lied; ihn bestickt / von oben bis unten / mit
alten Sagen / Narren nahmen ihn weg / trugen ihn vor den Augen / der Welt als hätten / sie ihn
gewirkt (c.416).
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дописемних часів, вони є культурною спадщиною народу, а тому важливим є їх збереження
у первісному стані.
10) засіб для створення історичного колориту (Müllkutscher, Lehrherr, Scheckbuch,
Lyzeum, Invalidenrente, Platte, Kolchose, Kulakendorf, Wohnungsamt, Starost, Dorfältester,
Aktive, Schreibstube, Musterungskommission, Studienrat, Konvikt, Volksschule, Hilfsschule,
Pensionat, Gau, Sowjetunion, KZ, Reichskanzler, Reichsarbeitsdienst, SS, Gauleiter, Volkssturm, SA, Arisierung, Untermensch, Ostmark, Bolschewik, Luftschutzwart, Sturmführer, Kristallnacht, Freikorps, Preußen, Führer, Gestapo, Zuchthaus, Ostblock).
Як бачимо більшість з цих слів відображають тодішній політичний уклад та націоналсоціалістичне минуле Німеччини:
Wenn auch derartige Transporte bis zum Konzentrationslager in der Regel von der
Wehrmacht durchgeführt werden, so wird die Bevölkerung doch diesen Sachverhalt auf das
Konto der SS buchen (c.279).
В окрему групу слід віднести слова, що для того часу були звичними (у словниках вони марковані переважно як “veraltend”) і не несуть стилістичного навантаження:
jeglich, Fräulein, avancieren, Rendezvous, fernmündlich, vermelden, Niederkunft, Protektion,
Dienstmädchen, erbosen, anlasten, Haartracht, Frisiersalon, erhören, hinwiederum,
ehelichen.
Підсумовуючи, треба зауважити, що використання архаїчної та історичної лексики
у творах художньої літератури залежить від багатьох факторів: творчої індивідуальності письменника, літературної традиції його часу, зображувальної епохи, жанру твору та
задуму автора. Що ж до проаналізованого нами роману Г.Бьоля «Груповий портрет з
дамою», то тут архаїзми та історизми вжито з метою відтворення реальної історичної об366

становки й мовлення героїв та для посилення експресивності висловлювань. Вибір саме
таких мовних засобів дозволяє автору змусити читачів точніше відчути і пережити разом
з героями описані події.
Архаїзми в художньому тексті несуть стилістичне навантаження набагато частіше
ніж історизми, тому що на фоні своїх нейтральних синонімів їх експресивність та непересічність більше привертають увагу читача.
Порівнюючи здобуті результати з отриманими після опрацювання твору Г.Граса
“Бляшаний барабан”, де архаїзми та історизми склали 0,52% від загального числа слів,
можна відзначити значно менший квантитативний показник даного типу лексики у творі
Г.Бьоля “Груповий портрет з дамою”. Пояснюється це, як вужчим часом опису у Г.Бьоля
(автор зображує події 1922-1970 років, у той час як Г.Грас веде оповідь вже від 1889
року), так й індивідуальним стилем автора. Щодо функціональних особливостей застарілої та історичної лексики в обох романах, то тут слід зауважити, що Г.Бьоль неодноразово звертається до архаїзмів-евфімізмів, що мають на меті передачу мовних табу. З огляду
на жанр твору та його тематику це є цілком виправданим.
Для того, щоб продовжити вивчення змін, які відбуваються у словниковому складі
німецької мови, у майбутньому вважаємо за потрібне провести аналіз інших творів сучасних німецьких прозаїків. Це дасть змогу порівняти отримані результати з уже наявними, виявити інші стилістичні функції темпорально маркованої лексики у літературі та
розширити джерельну базу для запланованого словника архаїзмів та історизмів.
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МІФОПОЕТИЧНИЙ СВІТ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ:
АРХЕТИП ПРОВИНИ І ПОКАРАННЯ

Об'єктом дослідження статті є повістевий простір міфосвіту О. Кобилянської,
в якому прочитується архетип провини і покарання, що відлунює в біблійній алюзії
Каїнового братовбивства (повість “Земля”) та апокрифічній алюзії Агасверового
комплексу (повість “В неділю рано зілля копала...” й оповідання “За ґотар”). Аналіз
ґрунтується на виокремленні характерних пар бінарних опозицій та домінантних
символів художніх текстів.
Ключові слова: міф, архаїчна свідомість, символ, свій-чужий, добро-зло, життясмерть, земля, ліс, хатина, межа.
В статье исследуется мифопоэтический аспект произведений О. Кобылянской, а
именно функционирование архетипа вины и наказания, выявленного на уровнях библейной
аллюзии братоубийства Каина (повесть “Земля”) и апокрифической аллюзии Агасферова
комплекса (повесть “В воскресенье рано зелье копала” и рассказ “За чертой”). Анализ
произведений основан на выделении ряда бинарных оппозиций и доминирующих символов.
Ключевые слова: миф, архаическое сознание, символ, свой-чужой, добро-зло, жизньсмерть, земля, лес, хижина, черта.
On the basis of the examination of the writings by Olha Kobylians’ka one may speak about
the original mythological archaism, created at the spread motive of blame and punishment
in world folklore. In her creative work it amounts to the level of archetype, expressed by the
system of binary oppositions and mythical symbols. Reflecting Biblical allusion of Cain’s fratricide and the apocryphal allusion of Ahasver’s complex, it links the novels “Zemlia” (“The
Soil”), “V Nediliu rano zillia kopala” (“On Sunday Morning She Was Digging Herbs…”) and
the story “Za gotar” (“The Last Frontier”).
Key words: myth, the archaic consciousness, symbol, friend :: foe, good :: evil, life :: death,
the Soil, House, Forest, Boundary.
Функціонуваня міфу у літературі (оскільки це закладено в семантиці самого міфу:
“Міфи сприяють глибинному баченню, викликають екзистенційно-філософські мисленнєві асоціації, мисленнєву осциляцію між минулим і теперішнім, моментальною емпірією, у ході поколінь своїм надчасовим повідомленням встановлюють “спадковість часу”,
освітлюють стан сучасного світу” [1: 99]) – це намагання дошукатися справжньої сутності речей та явищ, спроба збагнути основні закони буття світу і людини; це звернення
і повернення до власних джерел.
Особливо воно характерно в період духовної кризи у свідомості не лише окремого митця, а й епохи загалом: “Смисл міфу, його реінтеграції в ХХ ст. полягає власне у
його здатності особливо в катастрофічні епохи приносити “одкровення” про вищі істи© Поліщук Н.Ю., 2010
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ни, абсолют, божу мудрість, переводити явища космосу в душі людей” [1: 102]. Таким
періодом в історії літератури, коли спостерігалася руйнація культурної традиції, злам
естетико-філософського світоглядного комплексу, була доба модернізму. Відтак міф ставав одним із провідних чинників формування оригінальної поетики модернізму, своєрідним культом модерністичної естетики [2: 187], а міфопоетика – однією із домінант його
(модернізму) культурної моделі[2: 218].
В українському варіанті раннього модернізму зразком такого типу творчості є повістевий простір міфосвіту О. Кобилянської, у якому прочитується архетип Вічного мандрівника, покараного за скоєний гріх блуканням по світі, що в контексті творів відлунює
у біблійній алюзії Каїнового братовбивства (повість “Земля”) та в апокрифічній алюзії
Агасверового комплексу1 (повість “В неділю рано зілля копала...”).
Прикметною особливістю міфопоетичного мислення письменниці стає органічне
поєднання архаїчної свідомості із християнською, в морально-етичному кодексі якої
набір бінарних розпізнювальних ознак (як механізм опису семантики міфу [3: 101]):
життя-смерть, світло-темрява, сакральне-профанне – набуває оновленого продовження:
чистота-скверна, святість-гріховність, добро-зло, свідоме-несвідоме. Магістральна міфологічна опозиція – свій-чужий2 становить ту вертикаль, через яку прочитується авторський міф обох повістей О. Кобилянської.
У повісті “Земля” перед читачем постає патріархальний світ, витворений міфологічною свідомістю архаїчної людини, що існує за своїми правилами і законами, усталеними
від, здавалося б, самого творення світу – вічними і непорушними. Обмежений просторовими рамками села Д., той мікросвіт селян-оріїв є своєрідною моделлю макросвіту,
Всесвіту, чий засадничий принцип буття – космічна гармонія і впорядкованість – проектується на зрівноваженість природного циклу, а в його рамках – як складової частини
– на виваженість людської істоти, коли вона дотримується встановленого віддавна способу життя в його незмінній повторюваності. Тому народження, життя, смерть людини/
природи сприймалися як закономірний процес тривання, заданий принцип існування.
Тут усе підпорядковано абсолютній мудрості, за якою кожна річ має своє місце, а людина
– своє призначення.
У цьому замкнутому, проте самодостатньому світі роль Бога-Творця, який у своєму
милосерді й любові навчає і спрямовує до добра, припадає Івоніці Федорчуку. Він готує
своїх синів до зрілого, самостійного життя, привчаючи їх до праці на святій землі. Михайло – ідеальний відбиток досконалого Батька – покликаний у майбутньому перебрати
на себе основні функції “провадження світу”, свого світу орача, доброго і справедливого.
Саме йому судилося бути прямим спадкоємцем плеканої від прачасів патріархальної традиції – синівської шани до батьків та любові до землі.
Виразником іншого, чужого цьому світу був Сава; він, на відміну від брата, – “то вже
інша галузь” [4: 237]. Увесь світ його почуттів уособлює собою щось таке, що незрозуміле для свідомості селян, а відтак і неприйнятне для них, передусім для його родини. Сава
не любить і не поважає землі, тому органічний для всіх світ орача, що вимагає впокори
і послуху, стає йому осоружним; Саву приваблює ліс, в якому він захоплюється полюванням, і місто, що манить до себе військом – обидва символи чужого для архаїчного
світогляду (до прикладу, Михайло мало не гине з розпуки, відбуваючи своє рекрутство
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поза межами села і землі). Зрештою, і кохання юнака до Рахіри, гріховне у своїй основі, бо споганене родинним зв’язком: дівчина – його дворідна сестра, осуджене. Відтак
цілий комплекс складних, неоднорідних почуттів, які виявляють чужинність, інакшість
його світосприйняття, цілковито поглинає Савине єство і проступає чи то через погляд:
Савині очі виражали “безустанно заблуканий погляд, що мав у собі щось зимного і несупокійного” [4: 211], а чи через таємні порухи душі: “...душа його хвилювала, мов ладилася впотемки до діл, віддільно від розуму й волі, і зовсім на свій невидимий лад.
Замкнула його уста й пірнула у свою незглибиму атмосферу...” [4: 301]. Саме у постаті
Сави, що наважився переступити межу свого світу, вийти за його рамки, порушуючи
табуйованість чужого, сконцентрована сила того невідомого, незбагненного і страшного
почуття, яке у своїй таємничості лякає й інстинктивно відштовхує від себе просту і чисту
душу селянина. Цю темну, несвідому силу, яка постійно нагадує про себе у її повсюдній
присутності, годі витлумачити, логічно обміркувати, її можна лише відчути чи радше
прочути, як то траплялося з Анною в її передчутті нещастя: “Тут щось нечисте... на тебе
(Михайла – Н.П.) й на мене. Щось страшного, не знаю напевне що! Щось престрашного... закривавлені, вогняні шмати... з двома розжареними, несамовитими очима,
що зближались до нас у шаленій скорості... Боже, що се могло бути?!” [4: 290].
Помалу насуваючись, таємний, нестримний потік чорноти з непогамовною силою
вривається у замкнутий простір непорушного світопорядку й гармонії і падає жахливим
злочином – гріхом братовбивства. Трагедія, що відбувається в родині Федорчуків, – убито їхню надію, їхню силу і “сонечко”, найкращого і єдиного спадкоємця не лише землі
батьків, а і їхнього світогляду і трибу життя – доброчесного та правдивого, виривається
за межі окремої родини, набуваючи всесвітніх розмірів: свідками вбивства були “земля і
небеса Божі!” [4: 416]. Невидимою рукою брутально перервано молоде, повне снаги і сил
життя, а відтак насильницьки зупинено звичний плин самої природи. Чистий у своїй невинності, незайманий світ укинено у скверну – смерть, що, втручаючись через незнану досі
силу, чужу й нищівну, підриваючи усталені споконвіку закони, руйнує закладені в їх основу підвалини світла, любові, добра. На зміну їм приходять темрява й морок, що сповнюють
жахом душу селян і запечатують їхні праведні уста страшною німотою: “Всі ховали перед
собою свій зір... Між усіма неначе щось невидимо ходило і об’являло одно й те саме, а відтак, прикладаючи біляву руку до живих уст, наказувало глибоке мовчання…” [4: 431].
Раптова смерть Михайла в “сусідньому” лісі – це воля сліпого фатуму, що постійно
прочувався у долі юнака. Михайлика з дитинства манив той лісок, він його полюбив,
як і все довкола, і лише мати боялася його непривітності, чужинності, яка – чуло материнське серце – могла затягти її сина навіки. Зрештою, і відраза Михайла до “стрільби”,
закодована в ньому з дитячих літ, відтак виразно виявлена під час його служби у війську,
віддалено натякаючи, ніби застерігає перед фатальною силою “набою”.
Івоніка, якого, власне, найбільше вразило непоправне горе – адже одного сина убив
його інший син, подумки не міг упоратися із тим, що сталося, жодним чином не міг витлумачити собі причини тяжкого гріха Сави. Не відаючи душевного сум’яття, що його
породжує внутрішня боротьба між світлом і темрявою всередині самої людини, не знаючи роздвоєння, спричиненого темними порухами душі, непогамовними інстинктами,
Івоніці не під силу усвідомити закладену природою схильність і до добра, і до зла, іс370

нування взаємоіснуючих та взаємопоборюючих струменів людської душі: “Для його поєдинчої, ясної душі, що досі відчувала лише ясно і звикла була до простого й виразного
думання, була се страшна подія, щось, що затемнювало ум” [4: 447]. Людина, звикла
лише до любові, добра, до чесного сповнення своїх зобов’язань перед матір’ю-землею,
чи не єдина “гармонійна” душа у творчій спадщині О. Кобилянської, яка жила у згоді зі
собою та світом, не розуміє природи зла, не сприймає іншого світу, окрім того, в якому
живе і який творить сама. Тому несвідомий поштовх його сина до зла, скоєння ним злочину видається батькові якоюсь чужою, свавільною у своїй жорстокості силою, що заволодіває людиною, проте так і залишається нерозгаданою до кінця: “Він чув силу якоїсь
незнаної могутності, та його дитиняча душа не була ще доросла до того, щоби збагнути
ту необмежену тайну. Відчув насліпо, неясно існування ще якогось іншого світу, крім
того, що його знав, і понуряв у глуху задуму...” [4: 477]. Не знаючи світу підсвідомого, та
водночас не можучи вивільнитися-таки від прагнення збагнути причину такої незмірно
глибокої трагедії, Івоніка хапається за звичний для нього спосіб тлумачення всього, що
діється довкола, виражений в універсальній формулі: “На все воля Божа”, яка, однак,
трансформується у виболену внаслідок непосильної жертви смиренну фразу: “І Богові
треба чогось доброго” [4: 429].
Органічне співіснування архаїчної (міфологічної) та новочасної (християнської) свідомостей у мікросвіті села Д. передбачає семантичну місткість кожного елемента, що,
розкриваючи таємницю буття цього загадкового світу, оживає і промовляє знаками – міфічними символами. Неоднократне віщування біди, незрозуміле передчуття нещастя (“В
тій хвилині тьохнуло в його болем розритім серці якесь почуття, мов лихе віщування, і
полишило, крім дисгармонійного тону в його сумнім настрої, ще щось іншого. Відчув
через хвилю страшну самоту в душі. Маріє!.. щоб ти знала, оце має бути нещастя!” [4:
217]), що, врешті-таки, вилилося у смерть через гріх братовбивства, знайшло своє вираження у наростанні зловісних, страшних передчуттів.
Символ тріснутої струни на весіллі Парасинки, що не дозволив у танці з’єднатись рукам Михайла та Анни, вже від самого початку провіщав приреченість їхнього кохання. Це
символ пророчого сну батька Михайла, в якому зламаний скляний погляд сина-рекрута
відбивав його зламану й омертвілу душу, що наважилася на відверте самогубство – дезертирство, як і пророчого сну Анни, Михайлової коханої, в якому мряка й чорні крапки
на його сорочці передбачали неминучу смерть, а чи й пережиття лиховісної зустрічі із
Савою того самого дня: “Все волосся стануло їй дубом... Їй здалося нараз, що вся темінь
і вся самітність чорної спустілої землі збилися оце в купу, заворушилися проти неї, що
туй-туй вирине з-за неї наново постать Сави і не лишить її вдруге живою” [4: 412].
Символ лісу, що вбирає в себе негативну енергію чужого простору, викликає підсвідомий страх у Михайликової мами, так само, як і жахає Анну: “Перед тим лісом боюся я все
страшенно... Мене тягне туди й жене звідти. Мені на плач збирається, коли побачуся там
сама. Я страшенно боюся... дерева такі темні... воно так страшно... А нині там ясно – звідти
іде щось! – скричала нараз несамовито... на тебе й на мене!.. Се не була мряка! Воно летіло
крізь мряку! Воно летіло ... на мене... і на ... тебе! Вже знов... Вже знов... Знов летить!”
[4: 288-289]. Прочування смерті відчутне в промовисто значущому крикові сови – “Хтось
умре!” [4: 398] чи у безглуздій смерті телятка напередодні (загибель однієї частки природи
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– тварини мовби передбачає смерть іншої її частки – людини), чий невинний погляд, затримуючись на Саві, немов благає хлопця задовольнитися однією, його, жертвою.
Промовистими були тривожні ознаки неспокою і туги, що охопили Івоніку в день
Михайлової смерті: перед убивством сина якась невідома сила перепиняла Івоніку по
дорозі до міста, намагаючись затримати його і залишити, аби, ймовірно, вберегти Михайла; після повернення з міста – вже по Михайловій смерті – та сама несвідома сила
стримувала Івоніку: “Його ноги шпоталися по грубій груді стернини, як би щохвилі забігала невидима куля і стримувала” [4: 426-427], мовби сповільнюючи час і в той спосіб
захищаючи його від неминучого удару від жахливої звістки.
Символ мряки – вкотре – виражаючи зловіще передчуття, натякає на трагедію, що
вже сталася, через заховане від зору Івоніки село-пустку та самотню спорожнілу хатудомовину. Символ живої кровоточивої рани мертвого тіла Михайла виконує функцію
оборонця від несправедливої кривди, завданої його коханій Анні. Символ запаленої свічки біля тіла Михайла, що покотилася на підлогу при появі Сави і згасла біля його ніг,
хоча мовчки, проте називає вбивцю цього святого чоловіка. Символічна зустріч Михайла
з Івонікою на Різдво – у вихорі снігу – мовби повертає батьківську любов, таку повну і
теплу, як первозданна любов Бога, що затоплювала Михайлика, коли батько долав далеку
дорогу до касарні в місті, аби щонеділі своєю присутністю нагадувати синові про близькість домівки, а відтак – полегшувати біль від розлуки з нею.
Цей інший, проте не менш багатий світ непізнаваного, несвідомого, захованого серед
натяків і передчувань мовою міфічних символів розкриває посутню істину буття архаїчного світу. Адже численні віщувальні знаки так і залишилися нерозгаданими, “непрочитаними”, аби ствердити лише одне – невідворотність фатуму. Рука людини не владна
була зупинити вироку долі, оскільки не в силі визначати чи змінювати своє призначення:
“Але се вже так. Як має бути таке нещастя, то і сто очей і рук не відверне його. Поміж
тисяч людей вставиться воно, ніким не спостережене, нічим не зачуте, і таки буде. Як
запобігти йому? Коби чоловік знав...” [4: 421]. Людина лише спроможна, підкорившись,
сповняти волю, продиктовану зовні вищими силами. Вона відчуває: у світі, в якому
живе, одночасно існує щось значно сильніше за неї, якась неконтрольована і владна потуга, яка тяжіє, давить на неї, перетворюючи її в маленьку, невидиму істоту, загублену
в неозорих просторах природного світу: “...Щось могутнє зайняло його (Івоніки – Н.П.)
душу. Зовсім неясно, майже несвідомо почув себе в бурдею, мов мушка під листком, слабим та безпомічним... Навпомацки звернулись якісь інстинкти в нім у безконечність... Як
страшно мовчала природа в тій хвилі! Волосся дубом ставало в тій брутальній тишині – а
вона не була мерт-ва ...” [4: 322].
Цей невимовлений, лише відчутний страх перед неподоланною стихійністю природи, та беззахисність людини, а водночас і святий трепет перед величчю та силою природи, властиві архаїчному світовідчуттю його носіїв-мешканців села Д., найповніше проступають у ключовому понятті міфопоетичної оповіді повісті – землі.
Характерна для її семантики амбівалентність, закладена у вихідному стрижні основоположних категорій життя-смерті, – рівночасно земля є матір’ю, що дарує життя, та домовиною, що по смерті забирає назад до свого лона; є початком і кінцем кожної живої істоти,
– реалізується у повноті полісемантичного, а відтак і поліфункціонального символу.
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Земля поставала демонічною силою, доброю і злою, милосердною і жорстокою водночас, подекуди нещадною та свавільною: “Як була люта, боявся її більше (Івоніка –
Н.П.), як почорнілого неба, що віщує тучу. А бувала люта, коли надармо ожидала дощу...
і замість води жевріюче проміння сонця випивало її соки. Тоді стягалися її тут і там
випуклі сустави і тріскали з гніву, вона ставала тверда й недоступна і не видавала ніяких
плодів...” [4: 241]. Не людина, а земля домінувала у тому міфічному світі. Будучи владною, керувала людським життям і визначала людську долю. Кликала людину у відповідний час і не давала брати над собою верх. Коли не бажала, не дозволяла зробити нічого
– загін залишився недоораним, бо “земля була ще мертва...” [4: 266].
Та вона була жінкою, і була красною: “Гарна була земля. У своїх барвах жива й свіжа,
шкода лиш, що не говорила. Івоніка любив її. Він знав її в кожній порі року і в різних її настроях, мов себе самого” [4: 241]. То, мов зваблива коханка, що спрагла насолоди: “Земля
розтягнулася, немов ожидала кого й віддихала землисто-вогким віддихом... землі було миле
те розорювання її маси, вона не противилася йому в жодному місці, була м’яка й крихка
і гріла свої освіжені сустави в сонці, а її вогкий віддих розходився у воздусі і зраджував
її глибоке вдоволення” [4: 219]; то, мов примхлива богиня, що у бажанні бути жаданою і
любленою оволодівала думками і серцем до такої міри, що, здавалося, тільки й жили тоді,
коли жила вона: “В деяких днях... коли тепло все переймало і розпирало, добувалося неначе силоміць із землі наверх – жилося прегарно! Переживав сам (Івоніка – Н.П.) стан землі й
був із нею одним... Неначе чув і бачив, як земля з задоволенням розходилась, розкошувала,
як її соки відсвіжувались і як вона, насичена, віддихала важкими пахощами...” [4: 244].
Вона мала своїх улюбленців, яких щедро обдаровувала своєю ласкою і відповідала
взаємністю на щирі почуття. Була чутливою і доброю. Вона тужила і страждала від неминучої розлуки, зокрема із Михайлом. Проводжаючи юнака до війська, земля нарівні із
людьми прощалася зі своїм сином: “Надворі зверталася до нього рівна, чорна, землиста
просторінь і говорила тисячними очима і устами: “Михайло йде!”. Все тхнуло тою свідомістю. Звисало в воздухах і в одностайній сірині небес” [4: 308]. Проте земля потребувала жертв і вимагала найбільшої, а тому найважчої, бо забирала найкращого: “Не для
тебе, синку, була вона, а ти для неї! Ти ходив по ній, плекав її, а як виріс і став годний,
вона отворила пащу й забрала тебе!..” [4: 464].
Земля виростає до рівня батьків: “...йому миліша циганка-відьма від тата та й мамки і
від землі (курсив мій. – Н. П.), що його вигодувала!” [4: 367] – з болем говорить Марійка
Федорчук про Саву й Рахіру; разом з батьками вона чулася осиротілою, коли проводжала Михайла до міста у військо [4: 316]; ба більше – переростає їх. Батьки, народжуючи
дитину, дарували їй фізичне життя, натомість земля надавала людині повноти буття, робила її справжньою, самоцінною, а в очах інших – вартісною. Тільки із землею людина
віднаходила власну цілісність, оскільки лише в праці на землі вона навчалася розуміти реальне життя, пізнавати сакральні знання законів світобудови. Саме в такий спосіб
земля понові народжувала, перероджувала людину в господаря: чесного і працьовитого,
терплячого і чуттєвого, доброго і лагідного. Комусь дарувала: доброму ґазді легко було
знайти собі пару до подружнього життя, що із благословенням землі пророкувало родинний добробут; когось позбавляла: безземельна людина чулася самотньою і безпомічною,
для того світу вона не існувала, була приречена стати злодієм чи заробітчанином (як
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Григорій, батько Рахіри). Тому вибір, продиктований Саві: “Рахіра або земля!” [4: 367],
тотожний вибору між злом та добром. Остаточний вибір Сави – “І Рахіра, і земля!”, в
якому змішуються взаємовиключні поняття гріха і святості (“Земля свята, гріх її топтати
лінивим ногам” [4: 328]), призводить до трагічної руйнації “світового” устрою села, найперше – знищення родини, відтак – перерваності традиції оріїв.
Земля, що в особливий спосіб близька людині, стає її єдиним сповідником-розрадою:
лише наодинці із нею переживає свою розпуку Івоніка, лише з нею ділиться своєю найбільшою і найстрашнішою таємницею: убивця Михайла – це Сава.
Відтак саме земля зуміла бути моральним мірилом. Це власне вона була тим індикатором, що визначив поділ світу села Д. по межі свого-чужого простору. Виключно земля
спроможна була навчити саму людину розпізнавати одвічні категорії добра і зла, любові
й ненависті, справжності і фальшу: адже через любов та нехіть до землі пізнав Івоніка
різницю між синами – Михайлом і Савою. Лише через працю на землі, до якої – мав надію батько – навернеться Сава, він одужає від запаморочливого кохання до Рахіри.
Будучи довершеною сама по собі, земля не допускає прояву якої б то не було недосконалості з боку людини. Виростаючи до рівня універсального Абсолюту, вона перебирає на себе
функції чесного і безстороннього судді, чий справедливий вирок – приреченість Сави на вічне блукання у просторах Усесвіту – за ваготою покарання співмірний із злочином, скоєним
у сфері етичного – актом гріховного братовбивства: “Але він... той, котрому він (Михайло –
Н.П.) стояв на заваді на оцім світі, він не буде мати супокою ані на сім, ані на тім світі! Воно
мусить вийти наверх, хто він є. Оце нещастя таке велике, що не найде собі сховку на землі, а
крові невинного земля до себе ніколи не приймає!” [4: 431]. У спадок Сава не отримав жодної
частки землі, заради якої поповнив тяжкий гріх, – ні своєї, ні Михайлової; після повернення із
криміналу його не прийняли батьки, для всього села він став дивакуватим відлюдьком, який
не знаходив собі місця: після вбивства із Савою прийшло “щось, що немов стісняло... щось
чуже, похмуре... перед чим прості душі селян відтягалися й онесмілювалися” [4: 477]. Світ
самотності, відчуження, суспільної парії, що силою прокльону набуває стану перманентності – відтепер єдино можливий для Сави екзистенційний простір – є наслідком страшної
помсти землі за невинно пролиту кров рідного брата.
Та сама магістральна опозиція міфологічної моделі архаїчного світу – свій-чужий
стає засадничим стрижнем повісті “В неділю рано зілля копала...”. Причому коли в міфопоетичному просторі повісті “Земля” проступає складова провини архетипного мотиву,
то у творі “В неділю рано зілля копала...” знаходить своє вираження інша його складова
– покарання за переступ.
Подолання табуйованої чистоти межі як запоруки гармонійного світоіснування, змішування свого і несвого (а отже, ворожого) світів у повісті “В неділю рано зілля копала...” є здійсненням первісного прокляття, що тяжко впав на циган за їх “первородний
гріх” перед Богом – апокрифічну відмову у відпочинку Марії та Йосифові із новонародженим Ісусом під час їхньої втечі від переслідувань. Затаврування циганського роду
на одвічні поневіряння в пошуку нового пристанища визначає долю всіх прийдешніх
поколінь грішних предків-циган.
Його відлуння стає відчутним, зокрема, в долі циганської родини Андронаті. Гріх
Маври – доньки скрипаля Андронаті має подвійний вимір. На поверховому рівні Мавра
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зрадила свого чоловіка, ватага циганського табору Раду, честь якого зневажила поява
первістка-сина від іншого чоловіка. На рівні ж глибинному гріховність Маври увиразнюється – адже дитина молодої циганки – не просто плід зради, це очевидне свідчення
гріховного зв’язку зі світом, цілковито ворожим циганському: “Задивилась на панське
лице, нециганські очі, панську ношу, а господь за те і покарав. Держись свого, каже, і карає. Будь воно зле, будь добре, а на гріх не вийде” [4: 616]. Переступивши встановлений
із прачасів чіткий поділ світу на свій і чужий, що слугував своєрідним оберегом від проникнення в його терени зла, Мавра привносить хаос у заданий світопорядок, що спадає
неминучою карою на кожного, хто так чи інакше пов’язаний із нею своєю долею.
Першим, хто успадковує кару за скоєний гріх, є Гриць – син циганки. Роздвоєність
Грицевої натури, що проявляється вже у його зовнішності – голубі, як небо, очі разюче
контрастують із чорним кучерявим волоссям, – а відтак проектується на внутрішній світ
почуттів, руйнуючи цілісність людської особистості, прирікає Гриця на душевні страждання, які завершуються страшним нещастям. Зустрінуті й покохані одночасно синьоока
Настка й чорноброва Тетяна-Туркиня є мовби метафоричною матеріалізацією подвоєної
душі Гриця, що поборюють одна одну: “Одна – непостійна, тужлива, пуста, палка, друга
– вразлива, горда і вдатна...” [4: 551].
В образі Туркині юнака манить оте загадкове відчуття абсолютної свободи, що охоплює всесвіт: “…широкої, безмежної, як крилаті ліси по верхах (виділення моє – Н.П.),
як бистрі ріки там, в долах” [4: 551]. Вабить розкутість, природність, а водночас і таємничість, гордість, як і незмірна туга за одвічними мандрами, що виявляють у Грицеві пракорені власного народу. Адже саме тоді, коли він вирушає в дорогу в пошуку незвіданого,
гнаний нестримним бажанням пізнати незбагненне, хлопець стрічає Туркиню – своє неземне кохання, що повертає йому втрачену частку його самого, зцілює його повнотою
буття. Якщо Грицеві притаманні риси характеру, споріднені із циганськими, оскільки
вони ввібрані з молоком матері-циганки, то для Туркині загадковий світ циган, пізнаний
із дитинства завдяки Мавриному вихованню, стає її другим єством, яке переповнює дівочу душу гордістю, волелюбністю, часом свавільністю, як і нестримною пристрастю,
що уподібнюють її до світу Грицевих почуттів.
Цілковито відмінним є Грицеве кохання до Настки, позбавлене високого лету в піднебесся, бо є земним. Бо, зрештою, і Настка є втіленням звичайного осілого способу життя,
впорядкованого і поміркованого, яке, проте, лише поглиблює прірву між органічним для
Гриця (своїм) світом циган та вторинним (несвоїм) світом “білих” людей, для якого він,
попри усе, залишався чужим (згадаймо подвійне ставлення до нього названих батьків).
Неспроможний обрати однозначний та остаточний шлях, Гриць, будучи безпосереднім наслідком гріха, караючись сам, приносить нещастя й іншим, зокрема Туркині
і Настці. Зрада, яка лежала в основі Мавриного почуття кохання до іншого чоловіка і
яка започаткувала страждання молодої циганки – втрату сина, матері, батька, зв’язку зі
спільнотою одноплемінників, приреченість на самоту і чужість серед людей, повернулась до Маври карою, замкнувшись у смерті двох її дітей: Гриця – вродженого сина й
Тетяни-Туркині – набутої доні. Трагізм ситуації посилює нещадність удару долі – син покидає світ саме тоді, коли його заледве віднайшла мати; він помирає від руки тієї, хто, заступаючи втрату, стала любою донькою, що збожеволіла від горя і сама пішла із життя.
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Смерть, що приходить на зміну коханню, є мовби здійсненням того прадавнього прокляття, що впало на нащадків грішного роду циган. Кара за переступ, що його вчинили
батьки, що його повторили діти, сягнула онуків. Із плином часу безпосередній зв’язок
між поколіннями затирається; руйнуючись, затрачається і зв’язок між скоєним злочином
та його покаранням. Відтак трагедія, що торкнулася кожного, хто був близьким світові
Маври, сприймається як щось, знову-таки, незрозуміле, непідвладне людській свідомості, щось таємниче і загадкове. Воно насувається як незнана, незбагненна сила, що, підкорюючи людину, перетворює її на заручника сліпої волі невблаганного та неминучого
фатуму. Зіткнення світу людини – певного, спокійного, урівноваженого звичними законами його внутрішнього буття зі світом над-, позалюдського, в якому перед людиною
відкривається прихована мова віщувальних знаків, натяків, передчуттів, – лякає її незнаною їй незмірною глибиною свого виміру. Для її свідомості той другий світ, існуючи
поза нею, залишається незбагненним. Тому трагедію подвоєного кохання Гриця, що таїть
у собі фатальний кінець, вона не спроможна витлумачити в інший спосіб, як приписати її
силі, вищій за сферу її розуміння і сприйняття: “Се щось інше. Се те лихо винно, що в нім
(Грицеві – Н.П.) заховалося і його спиняє. Лихо!!! Воно винувате, його треба вбити…”
[4: 663]. Бажання людини боротися за своє щастя, повставши проти долі, протистояти її
волі: ”…Вона його (лихо – Н.П.) уб’є, шаліє в її мізку, щоб його нігде не було, в жоднім
закутку світу. Ні в неї, ні в Гриця, ні в Настки. Нігде не було. Тоді буде добре” [4: 663],
безжально обертаючись у відчуття її власного безсилля, становить квінтесенцію трагічного гуманізму, яким просякнута повість.
Як і в попередній повісті “Земля”, міфопоетична оповідь повісті “В неділю рано зілля копала...” про звершення страшного фатуму насичена промовистими міфічними знаками, які визначають циклічну завершеність кожної події.
Структуротворчим елементом таємничого світу повісті стає символіка числа 3. Постійно стежачи за життям свого онука, старий Андронаті тричі з’являється в його долі
безпосередньо: під час народження Гриця, у переддень юнакового весілля та в час його
несподіваної смерті. Так само тричі і в той самий відрізок часу лунає звук гірської трембіти, звіщаючи нещастя, що чекає на Гриця, “щось заповідає сумно і протяжно, мов виразний жаль…” [4: 524]. Символ ріки, у вируючій течії якої тоне пущений Тетяною на
свято Івана Купала вінок дівочого щастя, пророкує їй недолю, а відтак стане останнім
пристанищем для зболеної душі зневаженої дівчини. Міткою фатальності позначений
квіт чар-зілля. Це воно поєднало в коханні Тетяну і Гриця за життя: Гриць зустрів Тетяну, коли вона збирала чудодійні трави; воно злучило закоханих і по їх смерті: напоївши Гриця смертельною отрутою із чар-зілля, Тетяна божеволіє і чинить самогубство.
Зрештою, і сам гріх, який, власне, й привів циганку між людей, реалізувавшись у своєму
проклятті, знову виводить її за межі чужого їй світу: “Ходім, Мавро, – обізвався вже по
всім старий Андронаті до своєї доньки. – Ходім між циган. Тепер ми тут знов старці… –
Ходім, тату… Тут вже мій гріх скінчився…” [4: 679].
Проте наймісткішим міфічним символом повісті є хатина в лісі, в якій усамітнилася
стара циганка. Сфокусовуючи в собі ознаки іншого, чужого світу циган, носієм якого,
властиво, і є Мавра, хатина з центру світобудови, де перетинаються шляхи усіх персонажів, перетворюється на джерело негативної енергії та хаосу, що загрожує поглинути
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усе довкола. Передчуття чогось жахливого, що зависло в повітрі, передане мовою прихованих знаків і видінь: нічний буревій, грім посеред зими, здиблений кінь Гриця, стукіт
заблуканого Андронаті, неспокій Тетяни, як і внутрішній страх самої Маври, – усе провіщає страшне нещастя, що підступається до кожного, хто лише посміє наблизитися до
небезпечного місця.
Саме до хатини веде дорога старого Андронаті, Мавриного батька, а згодом і її сина,
Гриця. Саме у цьому місці мав би настати момент упізнання й віднайдення справжньої родини. Однак непізнаний батько, не відаючи того сам, тяжко проклинає власну доньку. Роздвоєний у ваганнях Гриць отримує помилковий імпульс для подолання власного душевного неспокою: “Не люби, синоньку, чорні очі… Бо тут чорні з синіми не укладаються в пару,
віщують смуток. Душу колибають. Люби такі, як твої, буде доля ясна” [4: 641]. Люба донька Маври, пестунка Тетяна власне тут, у хатині, вперше чує пересторогу про зрадливість
кохання і про ліки від нього в чар-зіллі (що й матиме згодом фатальне значення). Саме до
цієї хати приходить у розпачі Настка, шукаючи порятунку для свого отруєного коханого.
Ще однією ілюстрацією до архаїчної моделі світу, вибудованої О. Кобилянською, є
її оповідання “За ґотар”. У ньому у сконденсованій формі відчитується той самий архетипний комплекс вини і покарання, що й у згаданих творах “Земля” і “В неділю рано
зілля копала...”. Проте якщо в попередніх повістях зв’язок між провиною і карою, попри
відмінну акцентацію (у повісті “Земля” розкривається глибина трагізму злочину братовбивства, а в повісті “В неділю рано зілля копала...” – покарання) залишається зримим, в
оповіданні “За ґотар” безпосередня тяглість розмивається за нашаруваннями пізнішого
часу. Водночас, творячи давній світ міфічного села Д.3, його авторка продовжує користуватися властивим йому способом тлумачення того світу, а саме: згаданою раніше дуальною системою світосприйняття, реалізованою через бінарні опозиції, з яких центральною залишається опозиція свого-чужого.
Сюжетну основу оповідання “За ґотар” складає розповідь про хворого чужинця, чиє
ослаблене тривалою мандрівкою тіло знайшли посеред снігу селяни. Їх безпорадність та
розгубленість, як і цинічне за своєю суттю рішення панотця перетягнути незнайомця “за
ґотар” – межу, за якою лежить сусіднє село, викликане аргументацією неспроможності
покрити видатки за його похорон, містять у собі прихований віддавна страх архаїчної
свідомості перед чужим, незнаним, несвоїм [5: 189-192], що було поганою прикметою,
становило небезпеку і віщувало біду: “Хто знає, що се за один був? Що в нього на душі
було? По людях різне ходить, і добре, й лихе. Ні... я була би таки в хату не брала. Де ж
уже так – чужого з дороги! Раз, що з дороги!..” [6: 211].
Однак тема знайденого в селі чужого чоловіка є поверховою і слугує своєрідним тлом,
на якому розкриваються значно глибші пласти архаїки. Маю на увазі постать чорної Магдалени, що була “покірно склонена, неначе відчувала на собі якісь провини цілого ряду
поколінь і просила прощення” [6: 208]. Мовби усім своїм єством вона засвідчує свою приналежність до іншого, не-цього світу. Зовнішні ознаки її окремішності, чужинності: віддалена від села: “Десь забудувалася від села, як від ворогів” [6: 205]; збудована на роздоріжжі, по межі5 свого (села) та чужого (лісу) хата, що “дивиться лицем у ліс”47; хата, що стала
останнім притулком знесиленого подорожнього, як, зрештою, і саме походження Магдалени: “Мама не була тутейша...” [6: 212] – виявляють заретушовану внаслідок часових змін
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загадку спадкової таємниці. Адже смерть останньої доньки Магдалени була наслідком не
перестуди хворої Настуньки, коли вона лише в одній сорочці й хустині вибігла допомогти
матері втягти незнайомця до хати; і навіть не біди, накликаної “доторком до чужого” – прихистком, який вона надала чужинцеві у своїй хаті. В основі нещадної долі – разом з Настунею Магдалена поховала 14 своїх дітей – лежить сила, вагота родового прокляття, що
перетривало покоління, і яке Магдалена носить у собі як тавро покарання: “... оце з Магдаленою щось є... Я вам кажу, вона кривавиться за гріхи. І не думайте, що за свої гріхи. Ані
не гадайте, що за гріхи тата або мами. Ні. Так як воно в неї показується, то воно волічеться
вже від віків давніх, яких ані ми, ані вона не пам’ятає. За гріхи других” [6: 212].
Таким чином, на основі розгляду окремих творів української авторки можна говорити про створення нею оригінального світу міфологічної архаїки, вибудуваного навколо поширеного у світовому фольклорі мотиву гріха і покарання, який у творчості О.
Кобилянської виростає до рівня архетипу. Занурення у приховані пласти інтуїтивного,
несвідомого, здійснюване через витворену атмосферу непізнаваного, таємничого, загадкового світу, розкриває глибину філософського виміру, умовно вираженого сентенцією:
“Чому, Боже, так тяжко людям до щастя дібратися?”. Відтак звернення письменниці до
міфопоетичного способу опису світу цілком закономірне і зрозуміле, адже спрямоване
на духовне пізнання людської істоти, а водночас і світу, оскільки міф “...як магічна форма
свідомості і буття, “відкривання” смислу духовного блукання по буттю... є актом пізнання й очищення світового духа, шляхом до духовного відродження” [3: 105].
Примітки.
1. Назва досить умовна, вжита на позначення узагальненого міфологічного мотиву вічного блукання
по світу як покарання за переступ проти Божої волі (в первісному значенні слова “зло-чину”), що у
множині поширених апокрифічних варіантів, витворених українською етноментальністю (Див.: [7]),
виявляється у вихідній для О. Кобилянської оповіді про вічну “неприкаяність” циганського роду.
2. “У міфі та архаїчній епіці це протиставлення відмежовувало людський світ, що суб’єктивно
співпадає з межами племені, від інших світів, що проявляються у вигляді стихійних сил природи та
іноплемінників у вигляді демонічних хтонічних сил” – Див.: [3: 102].
3. Незважаючи на те, що за скороченням “Д.” криється назва реального села Димка, в якому свого
часу О. Кобилянська проживала з родиною, події, що в ньому трапилися, у своїй повторюваності,
наскрізності, позбуваючись конкретних рис, набувають характеру універсальності, відтак надають
селу ознак позачасовості і позапросторовості, тобто вічності.
4. Помежовий стан для архаїчного світогляду був позбавлений первісної чистоти, незмішаності у
поділі світу, оскільки вміщував у собі ознаки як свого, так і чужого, відтак і перебирав на себе
характерні семантичні конотації, відповідно, позитиву і негативу: “Аби ви знали... що тому в неї
(Магдалени. – Н. П.) й стільки недолі. Се, кажуть, щастя обминає того, хто на ґотарі сидить. Воно
тягнеться або в одну сторону, або в другу, а хто на ґотарі стає, тому нічого не дістається” [3: 206].
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Мотиваційні передумови оновлення словникового складу
української лексичної системи 90-х років ХХ століття.
У роботі характеризуються мотиваційні передумови оновлення лексичної системи
української мови 90-х років ХХ століття.
Ключові слова: чинник, передумова, мотивація, мотиваційний, оновлення.
В работе характеризируются мотивационные предпосылки обновления лексической
системы украинского языка 90-х годов ХХ столетия.
Ключевые слова: фактор, предпосылка, мотивация, мотивационный, обновление.
Author describes motivative preconditions of renewal of lexical system of Ukrainian language of 1990th.
Keywords: factor, precondition, motivation, motivative, renewal.
Мотивація – необхідна передумова будь-якого явища. Мотиваційні чинники – це рушійна сила оновлення кожної мови. Тому з’ясування і систематизація причин оновлення
мови – важливий елемент дослідження історії її розвитку. У статті подано систематизований опис результатів власного дослідження, що базується на основі матеріалу, зібраного у періодичних виданнях, що побачили світ, починаючи з 1990-го року. У розвідці подана відсутня досі систематизована сукупність мотиваційних чинників оновлення мови
(а саме української мови 90-х років ХХ століття).
Національне відродження нашої держави, пов’язане з проголошенням її незалежності, позначилось на лексичному складі української мови. Українська лексика періоду 90-х
років ХХ століття характеризується тим, що:
© Драпак О.З., 2010

379

1) у ній з'явилось багато нових та запозичених слів;
2) у її складі знову почали активізуватись деякі слова, які були витіснені із вжитку у
радянський період у процесі штучного наближення української мови до російської;
3) деякі лексичні одиниці, що постійно функціонували у мові, переосмислюються;
4) окремі лексичні одиниці переходять до розряду історизмів;
5) у її складі наявні слова, що переходять до розряду історизмів і одночасно переосмислюються, але не виходять із вжитку;
6) певні лексичні одиниці звужують сферу свого вживання;
7) терміни, які міцно займають свої позиції в україномовному просторі, розширюють
сферу використання.
Посилаючись на класифікацію складу сучасної української лексики зі стилістичного
погляду, подану у підручнику М.А. Жовтобрюха та Б.М. Кулика [3, с. 61- 71], а також на
матеріал, зібраний у періодиці, слід зазначити, що у 90-х роках XX століття збагатились
усі основні групи (або стилістичні категорії) слів нашої мови.
Мотивація для словотвору в українській мові досліджуваного періоду існує у зв’язку
з певними обставинами, які зумовлені розбудовою незалежної країни (України), зміною
політичної ситуації у державі – головному користувачі названого засобу спілкування, подіями у світі, науковим прогресом та послабленням цензури і самоцензури. Стимулюючі
словотвір причини пов’язані між собою. Частково вони зумовлюють одна одну. Тому при
характеристиці кожної з них окремо існує ризик повтору. З огляду на такі обставини ці
причини характеризуються у взаємозв’язку.
Здобуття Україною незалежності посприяло утвердженню української мови у статусі державної. Нею почали більш інтенсивно, у порівнянні з попереднім історичним
періодом, користуватися на території України як фахівці у всіх галузях професійної діяльності, так і пересічні громадяни. У процесі переорієнтації носіїв української мови з
російської, як інтернаціональної, з’ясувалося, що в українській мові бракує багато слів
для користування у професійній сфері (особливо у військовій справі), а значна кількість
одиниць загальновживаної лексики – русизми.
У зв’язку з утвердженням української мови у статусі державної деякі поборники чистоти української мови намагаються позбутися не лише русизмів, а й тих запозичень або
схожих на російські слова лексичних одиниць, якими здавна послуговувалась українська
мова. У цьому зв’язку існує процес повернення до правописних норм 20-х років XX століття та орієнтації на мову представників української діаспори, які користуються цими
застарілими правилами. Тому слова: відношення, процент, відносини, вертоліт та інші
значно звужують сферу використання. Сильні позиції займають такі раніше рідковживані лексичні одиниці як авторка, поетка, мапа, гелікоптер, відсоток,...
Через прагнення відшліфувати українську мову несхожою на російську, а також із зміною авторитету мови-донора, зміною мовних смаків існує й тенденція до запозичення без
достатніх причин переважної кількості слів з англійської мови, а також з німецької та французької. Завдяки сучасній «мовній моді» в українських періодичних виданнях з’являються
лексичні одиниці: тінейджер, саунд, бутик, ерзац-мама, кутюр, а-ля рюс, Gгееn Сагd та ін.
Україна продовжує курс, започаткований за часів «перебудови» Радянського Союзу на відкритість кордонів, співробітництво з іншими державами та свободу слова. У
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зв’язку із цим зникає інформаційний вакуум у міждержавних стосунках та заборонені
теми всередині країни.
Внаслідок дозволу думати не тільки у „світлі політики партії”, наявності доступу до
раніше таємної інформації відбувається переосмислення певних подій з нових позицій.
На цій основі з’явилися слова: партократія, бандократія, соціял-феодалізм, комунсоціалістичний, совєтизація.
Певні політичні події ведуть до виникнення на терені однієї держави кількох, до появи різноманітних партій, до перейменування назв урядів та певних державних організацій (як це сталося у випадку з Радянським Союзом, Чехословакією, Югославією). Назви
нових понять починають функціонувати в усіх мовах, у тому числі і в українській.
У зв’язку зі значним кроком вперед технічної науки і з початком інтенсивного використання у повсякденному житті досягнень цієї галузі науки у вжиток входять поняття: пейджер,
факс, екран з покриттям біо, дистанційний пульт керування, факсувати, емітувати, девальвувати, валютник, біржовик та ін., які творяться за правилами загальновживаної лексики.
Прискорений темп та раціоналізм сучасного життя сприяє економії мовних засобів.
У зв’язку із подорожчанням інформаційного простору відбувається заміна описових
визначень точними, влучними лексичними одиницями та збільшується кількість складноскорочених утворень. На появу нових слів впливає також відкрита і гнучка структура
мови, здатність до формального і смислового взаємопроникнення її елементів. Неологізми з’являються у формі похідних від існуючих в українській мові лексичних одиниць і
залежать від наявних у власному словниковому складі частин мови із потрібним смисловим наповненням. Таким чином з’явилися слова: визначальник, вживу, сконтактовувати,
багатоходівка, кріслоносний, властолюбець, промосковський, посадовець та ін.
Свобода слова, відсутність цензури та самоцензури посприяли вільному функціонуванню у засобах масової інформації таких лексичних одиниць, як: генеральчик, партійка,
фанерний, наркоголка, сексопільність, відак та ін.
Зміна політичної і правової ситуації у країні посприяла дозволу раніше забороненої
релігії. У зв’язку із легалізацією релігії, ретельним вивченням її історії та із вільним
функціонуванням сакральної лексики відбувається її зміна за законами української мови.
Так у вжиток увійшли слова: ритуалізм, євангелізація, священноначалля, анафематствувати, соборноправність та ін.
Розвиток жаргонної і розмовно-просторічної термінології спричинений традиційною
причиною – економією часу. Після послаблення цензури, відходу від заіделогізованої
мови з’явилась потреба у неформальному спілкуванні, у точних, влучних висловлюваннях, у назві речей максимально зрозумілими для переважної більшості людей словами.
Тому у вжитку (а пізніше – і у засобах масової інформації) з’явилися нетрадиційні для
літературної мови нові слова і нові значення давновідомих лексичних одиниць: розкрутка, розкручувати, визначальник, партійка, багатоходівка, випендрюватися, відкачувати,
фанерний, засвічувати, діставати, баш, крутий, круто та інші.
Через складну економічну ситуацію на території усього постсоціалістичного простору проблеми економічної політики обговорюються населенням цього регіону. Тому економічна термінологія виходить за межі суто професійного вжитку і починає творитися за
правилами загальновживаної лексики. У зв’язку із тим, що у 1990-их роках (у порівнянні
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з попереднім історичним періодом) словниковий склад української мови почав більш
інтенсивно поповнюватись економічною термінологією, постає необхідність більш детального розгляду факторів, які посприяли змінам саме у цій частині терміносистеми
української мови.
Корінна зміна соціально – економічного спрямування розвитку України призвела до
значного розшарування населення країни за рівнем їхнього добробуту. Водночас погіршення матеріального стану переважної частини населення України і розуміння хибності
економічної політики державного керівництва зумовили детальне ознайомлення жителів
держави з тонкощами економічної науки та з її практичним застосуванням урядовими
чиновниками. Така ситуація істотно вплинула на зміни у складі економічної термінології
української мови.
Внаслідок початку розвитку в Радянському Союзі демократичного устрою, встановлення політичного курсу на „відкритість” державних кордонів, розпаду СРСР, зміні державної мовної політики України почали заповнюватись і утворені внаслідок розвитку
цих подій лексичні ніші. Формальний дозвіл висловлювати власну думку сприяв офіційному виходу України зі складу Радянської імперії. У незалежній країні зникли вагомі перешкоди прояву націоналістичних переконань. Тому значна частина населення держави
прагнула позбутися мови ненависного тоталітарного режиму. Така ситуація вплинула на
офіційне утвердження української мови у статусі державної. Зміна політичних орієнтирів спричинює переорієнтацію економічного напрямку розвитку країни та змушує шукати інші джерела мовного наслідування. Майже усі терміни починають запозичуватись
з англійської мови. Таким чином, у лексичній системі української мови з’явилися слова:
консалтінг, моніторинг, бренд, ділер, дистриб’ютор. Слова-похідні з російської мови у
складі української лексики функціонують поряд з менш активними запозиченнями з німецької та французької мов (процент, кутюр, бутик, ерзац-).
Зміна політико – економічного устрою країни змушує переглянути і методи державного господарювання. У процесі такої переорієнтації певні урядові службовці у своїх
інтересах здійснюють масштабні “помилки” у сфері державної економіки. Приховані
за турботою про економічний розвиток країни такі порушення не передбачають кримінальної відповідальності. За обговорення діяльності державного керівництва юридичне
покарання застосовувати також можна не завжди. Тому і з’являються такі слова, як прихватизатор, прихватизація, тіньовик, трастовик, кримінал-комерц-банк.
Значне зацікавлення населення країни економікою у 90-х роках ХХ століття посприяло тому, що українська термінологія почала розвиватися за законами загальновживаної
лексики. Така ситуація стимулювала в українській лексичній системі малопритаманні
для економічної термінології попередніх історичних періодів процеси. Певні економічні
поняття розширюють своє значення (маркетинг, тендер, менеджмент). У слові “карбованець” одночасно спостерігається звуження значення і перехід його до розряду історизмів.
Стає історизмом та частина поняття “карбованець”, яка була відповідником радянського
карбованця. Карбованці стали національною валютою правонаступника СРСР – Росії.
Але ця валюта в українській мові називається калькою з російської мови – рублі. Серед
українських лексичних одиниць зустрічаються слова, які вже виходять зі вжитку, але так
і не зафіксовані словниками: Мінекономіки, Держхарчопром, Мінсільпрод. Деякі слова
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активізуються у повсякденному вжитку (гривня, лат, рубліс, талон, виторг, емісія, розповсюджувач, акциз, відсоток).
Перехід країни до ринкових відносин привів до дороговизни інформаційного простору. Тому серед нових лексичних одиниць зустрічається велика кількість складноскорочених утворень та абревіатур (НБУ, ВАТ, ЗАТ, ТРІПС, POS – матеріал, нацдепозитарій,
коррахунок). Описові звороти змінилися однослівними назвами (спецпатент, співзасновник, спонсорувати, девальвувати, біобізнес, фізособа, юрособа).
Відносно інтенсивний розвиток української економічної термінології у 90- х роках ХХ
століття, зв’язки з капіталістичними країнами, зміна авторитету мови – донора посприяли
появі в українській мові значної кількості лексем – кальок з англійської мови (шоу – шоп,
мерчандайзер, інжиніринг, моніторинг). Велика кількість запозичень та активізація і переосмислення власного термінологічного матеріалу з творенням на цій основі нових лексичних одиниць сприяли економії українських мовних засобів. Таким чином з’явилися слова:
спонсорувати, трастовик, бізнесовий, моніторинговий, презентувати та ін.
Сам процес “називання” функціонує внаслідок появи в українському суспільстві нових понять (підакцизний, приватизувати, спецпатент, бомж, презентація, рекетир), прагненню конкретизувати, деталізувати нові форми недержавних об’єднань (ВАТ, ЗАТ, МП,
СТ, КФ, ТзОВ, представництво фірми), прагненню назвати складові ринкових відносин
(ринок нерухомості, фінансовий ринок, фондовий ринок України, Фонд державного
майна), конкретизації, індивідуалізації банківських установ (банк “Україна”, поштово –
пенсійний банк „АВАЛЬ”, Укрсоцбанк, Київський міжнародний банк, Rabobank Ukraine,
НБУ, Укрінбанк). та ін.
На зміни в економічній термінології також суттєво вплинули нові тенденції „мовної
моди”. Вони полягають як у буквальній назві поняття, що звучить незвично у порівнянні
з попереднім історичним періодом (просування (товару на ринок)), виторг, орендодавець, ліквідатор, потенційний покупець, пробник, розповсюджувач, обвал цін), так і у
„модернізації” мови за рахунок перейменування вже існуючих понять (агрофірма, прайс,
бутик). Прагнення максимального спрощення спілкування приводить до появи таких
слів, як девальвувати, спонсорувати, дистанціюватися, оптимізувати. Це також тенденція „мовної моди”.
Таким чином, мотиваційними чинниками масштабного оновлення лексичного складу
української літературної мови у 90-х роках XX століття стали зміна політичного устрою
як всередині України, так і за її межами, зміна економічного становища громадян України, інтенсивне впровадження у побут наукових досягнень, легалізація релігії, а також
поступальний розвиток мови.
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ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОНОМАСТИКОНУ
У статті розглядаються етнічні особливості українського ономастикону.
Ключові слова: ім’я, етнічне, ономастикон.
В статье рассматриваются этнические особенности украинского ономастикона.
Ключевые слова: имя, этническое, ономастикон.
The article investigates ethnic features of Ukranian onomastics.
Key words: name, ethnic, onomastics.
Східнослов’янський ономастикон (і зокрема український) складається як з питомих, так
і запозичених імен. Перші із запозичених з’явилися ще до прийняття Руссю християнської
віри. Це так звані «варязькі» імена князів: Олег (норвезьке Олаф, сучасне Улаф), Ігор (норв.
Інгвар) та деякі інші. Окремі питомі імена (тобто побудовані з власних коренів) наприклад,
Ярослав, Святослав, Борислав (у сучасному вжитку залишився скорочений варіан Борис)
та ціла низка інших, з фіна ллю -слав, які фігурують як у давньому, так і в сучасному
ономастиконі, можна розглядати як певні аналоги (не кальки!) до давньогрецьких імен з
фінальною частиною -kl|~ (Perikl|~, Sofokl|~) при тому, що -kl|~ (від kl1o~, давнє та діалектне klaFo~ зі значенням «чутка, поговірка», а у Гомера, Піндара, Софокла – «слава») і
східнослов’янське слава належать до давньоіндоєвропейського лексикону.
Найбільша частина номінальних запозичень у східнослов’янському ономастиконі
бере початок з часів раннього руського християнства. Якщо не всі, то більша кількість
цих імен залишилася в сучасному українському ономастиконі, а найпопулярніші у свій
час імена (у повному або скороченому вигляді), адаптовані фонетично та морфологічно
до української мовної системи, стали основою багатьох прізвищ.
Аналіз таких запозичень власних імен з особливостями їх пристосування до українського мовлення, являє неабиякий інтерес для встановлення ролі як соціальних, так і
етнічних чинників у формуванні ономастикону. Фонологічна адаптація змінила вигляд
імен, які у грецькому оригіналі: а) мали фонеми (на письмі літери, зокрема f, q), яких в
українській мові до 20-х – 30-х років ХХ ст. не було; б) запозичені імена відзначалися
невластивим для українських мовців початком слова: єв- (з eu-) або а (a). Внаслідок дії
першої з наведених причин імена з f або q замінювали ці звуки на п, т (Fjlippo~ перетворилося на Пилип, `Aqan=sio~ на Опанас, Панас, Qe3dwro~ на Тодор або Хведір та ін.).
Друга причина перетворила початкове А на О (в тому ж `Aqan=sio~ або з }Al1xandro~
з’явилося Олександр зі скороченим «хатнім» ім’ям Олесь; внаслідок такого ж «перетворення» виникли форми Олексій, Олекса); початкове eu- збереглося переважно у церковних метричних записах; у побуті замість нього з’явилися початкові ю або я, або цей
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початок імені взагалі зник. Так Євфімій (гр. e°qumo~ «доброзичливий») перетворилося
на Юхим, Євдокія (гр. e8dokja «милість») на Явдоху, а Євфімія – на Химу. Останні приклади показують, що q, крім уже зазначених п та т, передавалася й як х. Проте вражає
не лише заміна незвичних для мовців звуків звичними, але й дві особливості, притаманні українському ономастикону: скорочення чотирискладових та трискладових імен до
двоскладових – звичними стали форми Панас (з Опанас), Юхим; деякі із запозичених
чоловічих імен придбали закінчення -о: Марко, Павло (з лат. Marcus, Paulus – лат. paulus
«маленький»), Петро, Дмитро та ін. Особливістю «побутового», народного використання
імен стало утворення «хатніх» форм із суфіксом -ко: Панько (від імен Панкрат і Панас),
Юшко (Юхим), Гришко (Григорій) та ін. Ці етичні особливості могли бути викликані
впливом давньої, дохристиянської моделі чоловічих імен, як «згадки» про ті «поганські»
імена, що їх носили предки до впровадження християнства. Ці прадавні імена-прізвиська
(за певними, хоча й «глухими» свідченнями) ще доволі довго співіснували з християнськими «новоприбульцями». Такі приклади можуть підтверджувати життєвість прадавніх ономастичних тенденцій та окремих збережених народною пам’яттю моделей.
Безперечно, при засвоєнні запозичених власних імен (а також при утворенні від них
прізвищ) діяли не лише етичні, але й соціальні чинники. Адже вищенаведені імена (як
і багато інших з ознаками етичної адаптації) отримували і «деформували», тобто пристосовували до простонародного «густу» прості люди, які складали в усі часи більшість
українського народу. До речі, «хатні» назви з суфіксом -ко, що мають давнє походження,
збереглися не лише у власних чоловічих іменах (Сашко, Юрко та багато ін.), але й у
прізвиськах домашніх тварин (Сірко, Рябко та ін.), у деяких назвах казкових персонажів
(Котигорошко). Це свідчить про те, що давня етична модель персональної номінації є
міцно вкоріненою, тому вона й існує впродовж багатьох віків.
Оригінальною етнічною особливістю українського ономастикону можна вважати й
широко розповсюджене утворення прізвищ від жіночих імен. Приклади цього є настільки численними та регулярними, що немає, мабуть, такого розповсюдженого в минулому
жіночого імені, від якого за допомогою суфікса -енко або -ич не утворювалося б прізвище
(Настенко і Настич, Мотренко, Мотрич і Мотриченко, Горпинич, Маринич та багато ін.).
Є навіть утворення від зменшувальних «хатніх» назв: Мадич і Магич від Магдалини, Вівденко від Вівді (це «дитяче» скорочення від Явдохи). Є також поодинокі випадки утворення прізвищ від назви національності (Вірменич, Туркенич) або вмілого ремісництва
(Ткалич). Де причини виникнення таких прізвищ? Можливо, частина жіночих імен що
стали основами прізвищ належала вдовам померлих чоловіків, недарма значне місце в
українському ономастиконі займають прізвища Вдовенко (Удовенко), Вдовиченко (Удовиченко), так само виникли прізвища Юрчишин, Павлишин, Панчишин.
Схема утворення останніх є простою: Панько → Панчиха (вдова) → Панчишин (син).
Однак значна кількість таких утворень може знайти й інше витлумачення: їх носили
«плоди незаконного кохання» ����������������������������������������������������
– діти «покриток», чию сумну долю оспівав Тарас Шевченко. В усякому разі тут можна говорити про взаємодію двох чинників – соціального
й етнічного. Якщо дія соціального чинника є цілком прозорою та логічною з погляду
тодішніх магістратів («дитина не має юридично оформленого батька, отже не має й
батьківського прізвища»), то дія етнічного чинника є ніби прихованою, «глибинною»;
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проте вона свідчить про давню, таку, що сягає віддалених часів, повагу люду до жінкиматері, незалежно від легітимності її матримоніального стану.
Г. Хенігсвальд при розробці «моделей заміщення», важливих для реконструкції давнього стану певних європейських мов та загальноіндоєвропейської, відзначав важливу
роль «проміжних» моделей у розвитку мови. Вважаємо, що важливими «проміжними»
моделями, які вказують на впливові «глибинні» етнічні традиції, є моделі, збережені в
українському ономастиконі при засвоєнні іншомовних власних назв.
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ЛІТЕРАТУРНЕ МИСТЕЦТВО УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
У статті розглядаються деякі проблеми літературного усного перекладу, який набуває все більшої популярності в наш час. Також в роботі подається класифікація усного перекладу, характеризуються основні ознаки, які властиві цьому виду перекладу; робиться спроба проаналізувати причини, які призводять до помилок у процесі перекладу.
Ключові слова: усний переклад, мова, оригінал.
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы литературного устного
перевода, который становится очень популярным в наше время. Также в работе представлена классификация устного перевода, дана характеристика основных особенностей, которые свойственны этому виду перевода; делается попытка анализа тех причин, которые вызывают ошибки в процессе перевода.
Ключевые слова: устный перевод, язык, оригинал.
The given article deals with the problems of the literary oral translation, which becomes
more and more popular nowadays. The classification of oral translation is also offered in this
work; the author makes an attempt to analyze the courses, which lead to making mistakes in
the process of translation.
Key words: interpretation, language, original
Перекладацька традиція в Україні існує з найдавніших часів. Достеменно відомо,
що ченці монастирів Київської Русі несвідомо вносили фонетичні та морфологічні риси
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української мови при переписуванні текстів Святого Письма. Те ж саме спостерігалося
із творами світської літератури.
Енциклопедія “Українська мова” так трактує перекладознавство: “це наука про переклад як процес і як результат відтворення інформації (тексту, усного повідомлення
тощо), вираженої однією мовою за допомогою засобів іншої; міждисциплінарна галузь
філології, яка вивчає особливий вид міжмовної діяльності, спрямований на взаєморозуміння носіїв різних мов...” [2: 430]
Добре відомо, що мова є найважливішим засобом спілкування людей, що дозволяє
встановлювати економічні, політичні і культурні зв’язки. Коли ж потрібно встановити
спілкування людей, які говорять різними мовами, переклад виступає як найважливіша сполучна ланка. Таким чином, перекладач має справу з двома мовами і його завдання полягає в
тому, щоб одержати інформацію однією і передати іншою мовою. Отже, процес перекладу
починається зі сприйняття думки рідною мовою і закінчується її оформленням на іншій.
Переклади з однієї мови на іншу мають свої труднощі, особливості, і це відчув кожен, хто брався за цю справу. Вони пов’язані з недостатнім знанням, по-перше, мови
оригіналу, по-друге, суті предмета, по-третє, мови, якою перекладають, або з відсутністю в цій мові готових відповідників для висловлення того, що вже було сказано мовою
оригіналу. Дуже часто виникає питання, яке є досить простим, але водночас вагомим
і суттєво насиченим, – це пошук адекватного українського слова, що містило б в собі
таку ж глибину і могло відтворювати в уяві людини ті ж образи, а відповідно і душевноцілісні почуття, які будило в ній слово-оригінал. За висловом українського письменника,
перекладача, літературознавця, культуролога Святослава Гординського, “ ідеалом перекладу з однієї мови на іншу буде завжди той, хто здатний створити в тій, другій мові,
адекватний, повно артистичний відповідник оригіналу, врослий органічно в рідну мову
перекладача, як оригінал у свою ” [1: 416].
Це досить суттєве зауваження стосується всіх основних галузей перекладознавства,
так як “теорія, історія, критика перекладу тісно взаємопов’язані, розвиток їх взаємозумовлений, хоча кожна галузь має свої специфічні завдання та проблеми і по-різному
співвідноситься з іншими філологічними (і не тільки) галузями знань” [3: 430] .
Особливістю сучасного усного перекладу, його, так би мовити, дієвою основою, є,
преш за все, досконале знання законів мови, її граматичних правил, своєрідна, наперед
оправдана простота, а разом з тим, певна вільність і дохідливість. Проте справа майстерного усного перекладу, на жаль, ще не набула систематичності. На сьогодні це праця
ентузіастів-одиниць, людей, добре обізнаних з теоретичними і практичними основами
перекладознавства, а також глибоких знавців рідної мови, її особливостей, які б можна
було використовувати у своїй діяльності. Майстерність перекладача повинна спрямовуватися на науково-творчий підхід, суттєвим елементом якого є збереження форми, змісту,
чуттєвої оригінальності і неповторності мови оригіналу і передача всіх цих особливостей за допомогою конкретно вдалих витворів своєї мови так, щоб людина відчула той
же психоемоційний стан, що і при читанні оригіналу. При цьому важливо відмітити,
що перекладацька робота дає досить суттєві плоди при використанні багатого розмаїття
лексичних значень слів, а також споріднених фразеологічних зворотів, які створюють
потужний психологічний контакт між перекладачем і читачем. Майстерність усного пе388

рекладу значною мірою залежить від уміння поринути в глибину змісту, доторкнутися до
джерел-витоків думки, закладеної в слово. Бажання замінити “соковиту” фразу звичнобуденним, часто вживаним висловом, призводить до втрати змістового навантаження,
новизни і незвичності і, як наслідок, до спаду концентрації уваги, відсутності загострення чуттєвих переживань і, врешті-решт, самого інтересу до теми.
Доречно відмітити, що усний переклад використовують для обміну інформацією під
час особистого контакту фахівців у процесі укладання контрактів, договорів, на виставках, міжнародних конференціях, симпозіумах, під час доповідей.
Усний переклад може бути послідовним або синхронним. Послідовний переклад відомий з давніх часів. Це усний переклад повідомлення з однієї мови на іншу після його
прослуховування. Важливо, щоб переклад відбувався в паузах після логічно завершених
частин, щоб був зрозумілий контекст, у якому вживається те чи інше слово.
Синхронний переклад виконує перекладач-професіонал практично одночасно з отриманням усного повідомлення. Важливою ознакою є вміння одночасно слухати і говорити. Багато перекладачів сполучають обидва види діяльності для пліднішої і результативнішої праці.
Важливою складовою частиною усного перекладу є і, думається, повинна бути його
простота, де перекладач, використовуючи свої знання обох мов, може до певної міри
вільно оперувати оригіналом тексту, не виходячи суттєво за його межі, сконцентровуючи
увагу на логічному значенні слів і висловів. Не секрет, що лише тоді переклад набуває
колоритного неперевершено-гармонійного звучання і залишається надовго в пам’яті.
Майстерність виваженості у виборі слова – суттєвий аспект, який є складовою частиною професіоналізму перекладача. Він посилюється створенням чуттєвого еквіваленту
оригіналу слова. Адже перекладач не лише замінює знаки однієї мови іншими, але й осмислює та порівнює поняття, які не можуть бути однаковими в двох культурних системах. Усе
це вимагає від перекладача клопіткої роботи над собою, своєю мовою, удосконаленням
знань мови оригіналу та детальним вивченням глибоко-народних традицій різних мов.
Варто також задуматись над тоном слова, узятого для перекладу і слова-відповідника
його. Заміна одного іншим без глибоко-чуттєвого аналізу приводить до втрати оригінальності викладу, оскільки досить часто інтонаційний характер вносить свої чуттєві
корективи. Тому далеко не останню роль в усному перекладі відіграє вміння перебудови
речень оригіналу із збереженням глибоко-авторського змістового навантаження і суті.
Високий артистизм перекладача, його прагнення донести до слухача значення змісту
слова чи вислову приводить до чуттєвого комфорту у спілкуванні, хоча досить часто, і
це не секрет, усний переклад свідомо чи несвідомо насичується заплутано-словесними
конструкціями, через які втрачається оригінальність, вільність і високий політ думки. У
результаті порушуються тонко-душевні нюанси змісту повідомлення в єдності з визначальними, задуманими автором особливостями художньої форми. Ось чому на перше
місце висувається проблема функціонування навичок та умінь і допоміжних засобів перекладу (система записів, технічне обладнання).
Перекладач у своїй роботі повинен мати уміння майстерно мобілізувати невичерпні джерела народної і сучасної літературної мов, властиву їм гнучкість, багатобарвність і досконалість для того, щоб набути дійсно високоефективного перекладацького професіоналізму.
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(на українськo-слoвацькoму матерiалi)
Aвтoрка статтi присвячує увагу перекладу термiнiв, термiнoлoгiчниx слoвoспoлучень
та лoгoепiстем (назв праць, власниx iмен та прiзвищ фiлoсoфiв, вжитиx назв iстoричниx
пoдiй) у наукoвoму текстi з фiлoсoфiї. Увагу такoж звертає на застoсування
перекладацькиx метoдiв, як субституцiя, граматична i лексична транспoзицiя у перекладi
такoгo тексту.
Ключoвi слoва: переклад, фiлoсoфiя, наукoвий текст, термiн, лoгoепiстема,
субституцiя, транспoзицiя.
Cтатья посвящена переводу терминов, термонoлoгическиx слoвoсoчетаний и
лoгoэпистем (названий трудов, собственныx имен и фамилий филoсoфов, названий
истoрическиx событий) в научном философском тексте. Внимание также обращено на
использование таких метoдов перевода, как субституция, граматическая и лексическая
транспoзиция.
Ключoвi слoва: перевод, филoсoфия, научный текст, термин, лoгoэпистема, субституция, транспoзиция.
The author of the article focuses her attention on translation of terms, terminological collocations and logoepistemies (titles of philosophical works, names of philosophers and historical events) in philosophical specialized texts. The same attention is devoted to application of
translation methods such as substitition, lexical and grammatical transposition.
Key words: translation, philosophy, specialized text, term, logoepistemy, substitution,
transposition.
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Мoтивацiєю дo написання цiєї дoпoвiдi стали два факти. Пo-перше, нам дoвелoся
перекладати вибранi рoздiли мoнoграфiї українськoгo унiверситетськoгo прoфесoра
фiлoсoфiї Вiктoра Aндрущенка «Істoрiя сoцiальнoї фiлoсoфiї. Заxiднoєврoпейський
кoнтекст». Пo-друге, абсoлютна недoстатнiсть наукoвиx статей i рoзвiдoк, якi стoсуються
наукoвoгo перекладу з українськoї мoви на слoвацьку, абo навпаки, як на теритoрiї України, так i в Слoваччинi.
Iз самoгo пoчатку слiд зазначити, щo oснoвнoю рисoю перекладу наукoвoгo тексту
йoгo чiткий виклад (зрoзумiння oригiналу). Далi пiдкреслюється лoгiчнiсть викладу у
текстi, уникається йoгo експресивнoстi. Іншими слoвами, наукoвий текст спрямoваний
на змiст iнфoрмацiй, прямує дo знань, якi мають передавати дiйснiсть, прo яку у текстi
пoвiдoмляється [1: 3-4 ].
Б. Їлек ще у 70-x рoкаx XX ст. найменував oснoвнi oзнаки наукoвoгo перекладу [2:
9-24]. З ниx нагoлoшуємo передусiм на такиx, якi стали альфoю i oмегoю для нашoгo
перекладу.
Tекст-oригiнал, який нам дoвелoся перекладати, представляв iстoричний рoзвитoк
сoцiальнoї думки вiд її пoчаткiв (перioду дo нашoї ери) дo нашoгo сучаснoгo. Tекстoригiнал був насичений термiнами та термiнoлoгiчними слoвoспoлученнями, якi для
наведенoї галузi типoвi, вiн мiстив велику кiлькiсть слiв-пoнять та речень-суджень,
тoбтo, вiдзначався висoкoю iнтелектуальнiстю та абстрактiстю, нoрмативними й
стiйкими слoвoспoлученнями, стандартними мoвними фoрмулами. Крiм специфiчниx
знань з наведенoї наукoвoї галузi, слoвникoвий склад мiстив i такi термiни, якi спiльнi й
для багатьox iншиx наук. Дoсить частo перекладнoю oдиницею виступав абзац, oскiльки
йшлoся прo цитати кoнкретниx людей – вiдoмиx фiлoсoфiв, мислителiв, далi прo цитати з Бiблiї, парафразoванi вирoки вiдoмиx мислителiв-фiлoсoфiв, oписи їxнix теoрiй, якi
наша фаxoва лiтература навoдить, абo i ненавoдить.
Tекст-oригiнал мiстив дoсить велику кiлькiсть лoгoепiстем, пiд якими рoзумiються
вжитi назви твoрiв, праць кoнкретниx автoрiв-фiлoсoфiв, вжитi назви iстoричниx пoдiй,
правильне написання iмен та прiзвищ, серед якиx були прiзвища вiдoмиx i менш вiдoмиx
oсiб. Їxнi прiзвища булo треба вiднаxoдити й перевiряти. У текстаx багатo разiв знайшлися iмена та прiзвища, якиx нам не вдалoся вiднайти в слoвацькиx джерелаx, нi
у спiвпрацi з спецiалiстами-викладачами курсiв з фiлoсoфiї в нашoму унiверситетi,
oскiльки текст-oригiнал навoдив їx без тoчниx даниx (напр., стoсoвнo oсiб, бракували данi
прo їxнє пoxoдження, дату нарoдження i смертi, мiсце i перioд їxньoї твoрчoстi тoщo).
Tермiни спoлучувалися за певними нoрмами мoви перекладу. Важливим мoментoм булo
i дoтримування принципу лoгiчнoстi, oб’єктивнoгo пoрядку слiв, вжитиx синтаксичниx
кoнструкцiй, якi мoвi перекладу притаманнi.
1. Tермiни та термiнoлoгiчнi слoвoспoлучення
У прoцесi перекладу наукoвoгo тексту перекладач уже у фазi пiдгoтoвки встанoвлює
тoчне значення термiнiв та пoнять i вiднаxoдить адекватне вiдтвoрення у мoвi перекладу. Oтже, перекладачевi дoсить частo дoвoдиться зустрiчатися з нерiвнoцiнним
oxoпленням загальниx та специфiчниx значень пooдинoкиx термiнiв у мoвi oригiналу
та у мoвi перекладу. Таким чинoм, у слoвникаx мoжна знайти декiлька мoжливиx
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вiдпoвiдникiв дo oднoгo термiна, а вибрати дoречний справа iнoдi нелегка. Перекладач
пoвинен правильнo зрoзумiти кoнкретне пoняття – лексикo-семантичний варiант, який
реалiзується у мoвi oригiналу i вiднайти йoгo адекватну фoрму – слoвo у мoвi перекладу. Наприклад, термiн таїнствo перекладають слoвoфoрмами tajomno, tajomnosť, але
в слoвнику ще прoпoнується i слoвo svätosť, якoгo ми у нашoму перекладi не вжили.
Іншим прикладoм виступає термiн iстина, який був перекладений як pravda, маючи
прioритет перед вiдпoвiдникoм skutočnosť. Tермiнoлoгiчне слoвoспoлучення сoцiальнoфiлoсoфське знання виступає у слoвацькiй мoвi у двox лексикo-семантичниx варiантаx,
як učenie та poznanie. У текстi-перекладi вoнo виступає як вчення (učenie). Tермiн
сoцiум в називнoму вiдмiнку перекладається oднакoвo як i в слoвацькiй мoвi, тoбтo як
socium, але в iншиx вiдмiнкаx ми йoгo перекладали як spoločenské (за рекoмендацiєю
спецiалiста з фiлoсoфiї). Вiдбiр дoречнoгo вiдпoвiдника частo oбумoвлений синтаксичними мoжливoстями, тoбтo iснуванням вжитиx фoрмул. Tермiнoлoгiчне слoвoспoлучення
прирoдничo-наукoвий мoжна перекласти як prírodovedný, але й prírodovedecký, але у
слoвoспoлученнi прирoдничo-наукoва та пoлiтикo-правoва зумoвленiсть вiдпoвiдає
слoвoспoлучення prírodovedná a politicko-právna podmienenosť. Для iлюстрацiї навoдимo
ще й iншi приклади: укр. термiн першoматерiя має два вiдпoвiдники: prvomatéria,
pralátka; першoначалo такoж два prvopočiatok, pralátka; первень: prvopočiatok, substan
cia;наступнiсть(тяглiсть):nadväznosť, postupnosť, kontinuita; рoзвитoк:rozvoj, vývoj.
Інкoли важливу рoль викoнує аспект значеннєвий (лoгiчний). Йдеться, наприклад, прo
чiтке рoзрiзнювання пoнять boží a božský, якi в українськiй мoвi oxoплюються єдинoю
лексемoю бoжественний. У перекладi термiна iнoдi дoпoмoжуть сxеми, графiки, таблицi.
Термiнoлoгiчне слoвoспoлучення нульoва вiсь(слoвацькoю мoвoю časová priamka), яке
перекладнi слoвники не навoдять, нам вдалoся зрoзумiти завдяки наoчнoї сxеми у текстioригiналoвi. Синтаксичне слoвoспoлучення теoретики дoнульoвoгo перioду ми змoгли
перекласти кoнструкцiєю teoretici obdobia/v období/ pred naším letopočtom/pred Kristom
такoж завдяки зрoзумiнню пoпередньoгo слoвoспoлучення.
2. Лoгoепiстеми
Пiд термiнoм лoгoепiстема слiд рoзумiти мoвну oдиницю, яка має кoгнiтивне значення i виступає нoсiєм iстoричнoї та культурнoї iнфoрмацiї. Лoгoепiстемами у текстi
oригiналу виступали, напр., iмена та прiзвища пooдинoкиx фiлoсoфiв, назви накoвиx
праць, книжoк мислителiв, назви їxнix вчень. Лoгoепiстеми мoжна вважати частинoю
т.зв. прецедентнoї лексики. У нашoму текстi-oригiналoвi знаxoдилися уривки-цитати з
Бiблiї, а такoж теoретичнi пoняття найвiдoмiшиx вчень з фiлoсoфiї.
Якщo мoва йде прo цитати з Бiблiї, у нашiй рoзвiдцi навoдимo приклади, якi
демoнструють, щo українськi уривки вдалo перекладенi тoдi, кoли вoни взятi з уже
iснуючиx перекладiв-редакцiй Бiблiї слoвацькoю мoвoю.
Приклади.
•
Цитата з пiдрoздiлу 1.1 тексту-oригiналу, який булo перекладенo:
У Біблії є такі слова: «що було, боно й буде, і що робилося, буде робитись воно, – і
немає нічого нового під сонцем!» (Екл. 1:9)
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Первiсний переклад виглядав oтак: V Biblii sa uvádza: „Čo bolo, je to, čo zasa bude.
A čo sa už stalo, to sa opäť stane, nič nie je nové pod Slnkom!“
Запoзиченй переклад oтак: V Biblii sa uvádza: „Čo bolo, je to, čo zasa aj bude. A čo sa
už stalo, to sa opäť stane, nič nie je nové pod Slnkom!“ (Kaz. 1:9.).
•
Цитата з пiдрoздiлу 3.2:
Саме з «подачі» Філона у Біблії з’явився такий текст: «Споконвіку було Слово, а
Слово в Бога було, і Бог було Слово... Усе через Нього повстало... І Слово сталося тілом,
і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однонародженого від Отця» (Ів. 1:1, 3, 14)
Первiсний переклад цитати: „Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bol Boh, a Boh bol Slovo...
Všetko skrz Neho povstalo... A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, plné blaha a pravdy
a my sme videli slávu Jeho, slávu ako Jediného rodeného od Otca“ (...?).
Запoзичений переклад: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh...
Všetko povstalo skrze neho...A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli
jeho slávu, slávu akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy (Jn 1, 1.3.14).
•

Цитата з пiдрoздiлу 3.3(йдеться прo уривoк з працi Квiнта Tертулiана, який
правдoпoдiбнo жив у рoкаx 160-220):
Tекст oригiналу: «Син Божий розіпнутий; нам не соромно, бо необхідно було б соромитися».
Первiсний переклад: „Syn Boží je ukrižovaný, nám nie je hanba, lebo by bolo
nevyhnutnosťou hanbiť sa“.
Вiдредагoваний переклад: „Syn Boží je ukrižovaný, nehanbíme sa, lebo by malo byť
nevyhnutné hanbiť sa“.
Щoдo викoристаниx пoнять, неoбxiдним булo зiставляти спецiальнi наукoвi тексти
з oбидвox мoв. Oтак, напр., Демoкритoвi пoняття атoми i  пoрoжнечi перекладаються
слoвацькoю мoвoю як atómy a prázdno, пoняття oкреслення, дoтoрканiсть, пoвoрoт як
tvar, veľkosť a poloha.
В перекладi iмен та прiзвищ ми були змушенi скoристатися реєстрами iмен та
прiзвищ з наукoвиx публiчниx видань, енциклoпедiй та iнтернетiвськиx веб-стoрiнoк.
Імена, прiзвища та назви iншoмoвнoгo пoxoдження в українськiй мoвi переписуються за
фoнетичним принципoм, щo ускладнює їxнiй переклад на слoвацьку мoву, яка кoристається
латиникoю. Напр., iмена китайськиx мислителiв, як: Лаo-цзи, Мен-цзи, Чжуа-цзи, Ле-цзи,
але й сучасниx американськиx, англiйськиx, нiмецькиx, французькиx, iталiйськиx та iншиx
фiлoсoфiв, як: Ф. Кoплстoн (Frederick Copleston), A. Лавджoй (A. Lovejoy), Я. Бьoм (Jacob
Böhme), Ш. Фур’є (Francois M.Charles Fourier) i т.п. Дoвiдками для дoпoмoги були наведенi
данi прo пooдинoкиx фiлoсoфiв у текстi oригiналу. Переважали данi прo день нарoдження
та смертi, iнoдi дoпoмoгла iнфoрмацiя прo фiлoсoфське спрямування чи активну дiяльнiсть
фiлoсoфа у рiзниx угрупуванняx абo лише факт прo їxню приxильнiсть дo такиx угрупувань. Прoблема виникає тoдi, кoли такиx даниx немає. У нашoму перекладi йшлoся прo
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не дуже абo й малo вiдoмиx людей, прo якиx автoр книжки не навiв жoдниx фактiв, крiм
їx названня. Tакi власнi назви, на жаль, не пoпали у наш переклад.
Дoсить частo перекладач зустрiчається з випадками, кoли наукoвi джерела навoдять
неoднакoвий перепис власниx iмен та прiзвищ. У нашoму перекладi був викoристаний
тoй варiант, який пoвтoрювався у декiлькox джерелаx i  булo йoгo вжитo бiльш частo,
нiж iншi. Напр., Бoецiй/ Böethius, Секст Eмпiрiк/ Sextus Empiricus/ Sextos Empericos,
Aбу Наср iбн-Муxаммед/ Abú Nasr Ibn Mohammed/ Abú Nasr Ibn Muhammed, Aнсельм
Кентерберiйський/ Anselmo z Canterbury/ Anselm Kanterburský.
Назви наукoвиx праць булo треба спiвставляти з назвами слoвацькими, але й
заxiднoєврoпейськими наукoвими джерелами. Перекладалися лише назви тиx праць, якi
в oригiналoвi наведенi пo-українськи. Назви англiйськoю, французькoю, нiмецькoю та
iншими мoвами не перекладалися, а були запoзиченi в oригiнальнiй фoрмi. Для наoчнoстi
навoдимo такi назви, якi мoгли викликати сумнiв у прoцесi перекладу, oскiльки буквальний (дoслiвний) переклад принoсив iнший результат, нiж який навoдила вiдпoвiдни
наукoва лiтература. У кoжнiй мoвi назви вишезгаданиx наукoвиx праць вжитo пo-рiзнoму.
Tак, напр., працi Aвгустина Блаженнoгo «Прo iстинну релiгiю», «прo свoбoду вoлi»,
«Прo Град Бoжий», перекладаються на слoвацьку мoву, як: „O pravom náboženstve“,
„O slobode“, „O božom štáte“. Навoдимo ще й iншi назви: «П’ятикнижжя» („Päť kníh
Mojžišových“) «Пoсланiє апoстoла Павла» (“List sv. apoštola Pavla”) «Євангелiє вiд Івана» (“Jánovo Evanjelium/ Evanjelium sv. Jána/ Evanjelium podľa Jána”), праця Бoецiя «Прo
рoзраду фiлoсoфiєю» (“Útecha z filozofie”).
Назви вчень, як вчення Лаo-цзи прo «даo» абo фiлoсoфiя Кoнфуцiя «жень», вважаємo
такoж лoгoепiстемами. У слoвацькиx джерелаx вoни вiдoмi як “učenie Lao-´c o tao“ та
Konfuciovo „jin a jang“.Українськi назви давньoiндiйськoгo фiлoсoфськoгo напряму
«санкxья» має слoвацький вiдпoвiдник „sánkhja“.
3. Метoди перекладу
Дoтепер ми навели лише приклади замiни перекладнoї oдиницi тексту oригiналу
вiдпoвiдникoм мoви перекладу, т.зв. приклади субституцiї. Другoю частo вживанoю
oперацiєю у прoцесi перекладу виступає т.зв. трансфoрмацiя – граматична (на рiвнi
синтаксису та мoрфoлoгiї) та лексична, кoли дoxoдить дo перетвoрення знакoвoї системи мoви oригiналу на знакoу систему мoви перекладу, знаки якиx вiдпoвiдають тим же
денoтатам.
Граматична та лексична трансфoрмацiї реалiзуються oднoчаснo. Щo стoсується
граматичнoї трансфoрмацiї, найчастiше дoxoдить дo замiни дiєприслiвникoвиx
кoнструкцiй пiдрядними реченнями, дo замiни дiєприкметникiв активними дiєслoвами,
дo замiни пoрядку слiв у реченнi, дo частинoмoвниx замiн, дo замiн прикметникoвиx
кoнструкцiй, узгoджениx oзначень неузгoдженими i навпаки.
Напр.
•
Oригiнал: Зневірившися в розумі, людина розпочала пошук нового опертя, відштовхуючися від якого можна було б зрозуміти й пояснити дійсність.
Переклад: ... , od ktorej by sa mohol odraziť a tak pochopiť a vysvetliť skutočnosť.
У данoму випадку йдеться прo замiну дiєприслiвника пiдрядним реченням.
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•

Замiну активнoгo присудка пасивнoю фoрмoю i навпаки iлютрують приклади:

Oригiнал: Повстання рабів жорстоко придушували.
Переклад: Povstanie otrokov bolo kruto potlačované.
Oригiнал: Залишаючи аналіз цих причин для спеціального розгляду, ...
Переклад: Analýzu týchto príčin ponechávame na osobitné posúdenie, ale...
•

Замiну безприйменникoвиx кoнструкцiй прийменникoвoю пoказують приклади:

Oригiнал: Протиріччя становлення релігійної філософії...
Переклад: Protirečenia vo formovaní náboženskej filozofie...
•

Замiну пoрядку слiв та прийменникoвиx кoнструкцiй iлюструє приклад:

Oригiнал: Це породжувало розпач, розгубленість перед дійсністю, підштовхувало
до пошуку нового, що відрізнювалося від «розуму», опертя, яке б дало надію на майбутнє.
Переклад: Vyvolávalo to rozpaky, bezradnosť zo skutočnoti, podnecovalo k hľadaniu novej
opory, odlišnej od „rozumu“, ktorá by priniesla nádej na budúcnosť.
Далi навoдимo приклади лексичнoї трансфoрмацiї:
Oригiнал: У ролі останнього постав Христос, ....
Переклад: V takej (alebo v tejto) úlohe sa zrodil Kristus, ...
Oригiнал: ...який пішов на жертву заради спасіння людства.
Переклад: ... ktorý sa obetoval pre spásu ľudstva.
Oригiнал: Головну причину руйнації звичаїв, ...
Переклад: Za hlavnú príčinu porušovania (nerešpektovania, nedodržania, odmietania)
zvykov (tradícií),...
Oригiнал: (вони) бачили злоякісні пухлини хибної демократії.
Переклад: (oni) videli zhubnosť chybnej demokracie.
Виснoвки
Oтже, навoдимo декiлька важливиx мoментiв, якi пoтрiбнo усвiдoмлювати у прoцесi
перекладу суспiльнoзнавчoгo тексту.
1. Кoжен спецiальний текст (у тoму числi i фiлoсoфський) рoзпoряджається
власнoю тематикoю, яку перекладач пoвинен oпанувати (маються на увазi значення термiнiв та термiнoлoгiчниx слoвoспoлучень мoви oригiналу й мoви перекладу, вжитi стандартнi фoрмули, oбiзнання з лoгoепiстемами, дoтримування
загальнoвживаниx мoвниx знакoвиx oдиниць).
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2.
3.
4.

Aдекватне вiдoбраження кoнкретнoгo значення мoжуть ускладнювати прoпуски у
лексикo-семантичниx пoляx виxiднoї та цiльoвoї мoв (рoзбiжнoстi в загальниx та
специфiчниx значенняx).
Явища та категoрiї у мoвленнi oбoв’язкoвi та неoбoв’язкoвi, тoбтo такi, якi перекладаються i не перекладаються. Eксплiцитнiсть у виxiднiй мoвi мoже вiдoбражатися
у мoвi цiльoвiй iмплiцитнo i навпаки.
Для наукoвиx спецiальниx текстiв типoвий спoсiб вислoвлювання, в якoму переважають елементи нoцioнальнi. Змiстoва стoрiнка переважає над лiнгвiстичнoю.
Інoдi тексти суспiльнoзнавчoгo xарактеру мoжуть прямувати дo пoпулярнoнаукoвoгo стилю. Мoва тексту мoже бути бiльш емoцiйнo забарвленoю i наближатися дo мoви xудoжнix текстiв. Toчнiсть викладу i вдалiсть мoвнoї фoрми в
рiвнoвазi. Суспiльнoзнавчий текст вiдрiзняється вiд тексту теxнiчниx наук. Oтакi
oзнаки тексту перекладач пoвинен дoтримувати та у прoцесi йoгo аналiзу задуматися над мoжливoстями здiйснення значеннєвиx зсувiв.
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Шаблій О.А.
(Київ, Україна)
«ФАЛЬШИВІ ДРУЗІ» НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО
ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
(на прикладі термінопар Jurisdiktion – юрисдикція
та Kompetenz – компетенція)

У розвідці розглянуто засадничі особливості перекладу у галузі права. На основі чинних джерел права вперше побудовано і контрастивно зіставлено розгорнуті і диверсифіковані варіативні ряди німецьких юридичних термінів, які передають такі центральні
поняття процесуального законодавства, як «юрисдикція» та «компетенція», й наголошено на розбіжностях, що досі не були відображені у перекладних словниках.
Ключові слова: юридичний переклад, юридичні поняття «юрисдикція» та «компетенція», «фальшиві друзі перекладача», міжмовна термінологічна інтерференція.
В статье рассмотрены основные особенности перевода в области права. На основе действующих норм права впервые построены и контрастивно сопоставлены развернутые и диверсифицированные вариативные ряды немецких юридических терминов,
которые передают такие центральные понятия процессуального законодательства,
как «юрисдикция» и «компетенция». При этом основной акцент сделан на различиях,
которые до этого времени не были отображены в переводных словарях.
Ключевые слова: юридический перевод, юридические понятия «юрисдикция» и «компетенция», «фальшивые друзья переводчика», межьязыковая терминологическая интерференция.
The article investigates intra- and extralinguistic discrepancy of German and Ukrainian
law terms from the point of view of legal translation denoting the two key concepts of the
procedural law, namely those of competence and jurisdiction. The studies of terminological
systems in both languages demand these lexemes to be included in dictionaries with regard to
their semantic and extralinguistic discrepancies.
Key words: legal translation, law terms, concepts competence and jurisdiction, interlingual terminological interference.
Ефективність міжнародних правових дискурсів (у т.ч. пов’язаних із наближенням і
гармонізацією правових систем) неможлива без взаємних зусиль спеціалістів у галузі
права і перекладу. Як відомо, потреба у гармонізації виникає там, де є розбіжності. Перше ж усвідомлення розбіжностей між порівнюваними правовими поняттями та інститутами не рідко відбувається саме у процесі їхньої передачі іноземною фаховою мовою.
В українській правничій мові терміни-латинізми юрисдикція та компетенція мають
тривалу історію використання як кодифіковані терміни процесуального законодавства
(цивільна, кримінальна, загальна юрисдикція, адміністративна компетенція, компетенція господарського суду тощо) і широко вживані у відповідних фахових та публічних
© Шаблій О.А., 2010
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(соціально-політичних) дискурсах як лексика офіційно-ділового стилю мовлення (бути у
чиїйсь компетенції, підпадати під чиюсь юрисдикцію тощо). Німецькомовні паралельні
латинізми Jurisdiktion та Kompetenz, як і їхні українські формальні відповідники, використовують у термінологіях соціальних наук та у співставних комунікативних сферах.
Однак функціонально-стилістичні, узусні та парадигматичні характеристики зазначених
німецьких латинізмів у метамові права суттєво відрізняються від тих, які притаманні їхнім українським “близнюкам”. Через різноманітність семантичних розбіжностей у перекладних джерелах ці україно- і німецькомовні латинізми помилково ототожнюють, тобто
використовують як повні еквіваленти [4: 358, 381]. Необхідність запобігти подальшій
міжмовній інтерференції між цими ключовими поняттями права на рівні термінографії
і зумовлює актуальність цієї розвідки. Метою роботи є визначення типів термінологічних розбіжностей між етимологічно спорідненими терміноелементами нім. Jurisdiktion /
укр. юрисдикція та нім. Kompetenz / укр. компетенція. Для цього необхідно: 1) здійснити комплексне дослідження типів формальної та семантичної варіативності цих терміноелементів на внутрішньомовному рівні (у вищезазначених функціональних підмовах); 2)
на міжмовному рівні контрастивно зіставити парадигматичні структури, до яких входять
ці терміноелементи; 3) запропонувати функціонально адекватні варіанти юридичного перекладу порівнюваних термінів.
Переходячи до визначення юридичного перекладу, слід звернутися до чинників, які
безпосередньо впливають на його здійснення і відрізняють його від інших видів галузевого перекладу. Так, переклад у праві (далі також ЮП – юридичний переклад) має декілька соціально і когнітивно значущих функцій: 1) на рівні професійної комунікації ЮП
сприяє міжнародному фаховому взаємопорозумінню; 2) на рівні наукової комунікації
ЮП є одним із важливих джерел надходження до відповідних внутрішньофахових та публічних дискурсів нових та переосмислених понять і термінологічних одиниць, які використовують у процесі розвою правничої думки; 3) як конститутивна складова діючого
права ЮП забезпечує еквівалентну (рівнозначну) юридичну дію тексту перекладу (див.
також 16; 17; 20; 21), а відтак є одним із чинників забезпечення принципу правопевності,
який, у свою чергу, є однією зі складових загального принципу правової держави. Отже,
загалом ЮП є одним із важливих чинників формування правової держави і правової
культури в Україні. З іншого боку, як засвідчує практика правозастосування, неточний
або хибний переклад правових понять чи норм викликає суперечності між змістом відповідної норми і чинним законодавством, або змінює правову суть відповідних документів,
що, відповідно, позначається на долі окремих людей або цілих інституцій (див. також
Р.Коцюба, С.Головатий та багато ін.).
Головна специфіка ЮП зумовлюється специфічними функціями правничої мови і
комунікації. Так, учені різних країн (лінгвісти, перекладознавці й правознавці), які досліджують та порівнюють мови права, одностайні в тому, що кожна з них є національною
спеціальною мовою права, у якій, на відміну від більшості інших фахових мов, частка
інтернаціонального відносно незначна (Сандріні П., Вайсфлоґ В., Артикуца Н.В., Прадід
Ю.Ф. та багато ін.). Це пояснюється тим, що кожна національна терміносистема права безпосередньо відображає поняттєві зв’язки щоразу унікальної національної правої
культури з її соціально-політичними і культурно-історичними особливостями (Сандріні
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П., Вайсфлоґ В., Артикуца Н.В., Прадід Ю.Ф. та багато ін.). До того ж, на відміну від
терміносистем точних та природничих наук, у термінологіях соціальних галузей нерівнозначність термінів (формальна варіативність) і неоднозначність (семантична варіативність) є більш поширеним явищем. Про це говорять усі дослідники – як вітчизняні,
так і зарубіжні, яким у тому чи іншому аспекті довелося працювати з правничими термінопоняттями (Н.В. Артикуца, Н. Михайловська, Л. Полубіченко, Н. Глинська, В. Савицький, О. Савоцька, А. Ушаков, Н. Фатєєва, С. Хижняк, О. Шпаковська, Е.Неженець,
Ю.Ф. Прадід та багато інших).
У сучасних термінознавчих розвідках для опису варіювання форми і змісту термінів
замість усталених у лінгвістиці понять полісемія, синонімія та омонімія все частіше використовують загальне поняття варіантності (варіативності) та його підвиди, оскільки
у зв’язку зі специфікою термінологічного знака (передусім його залежністю від конкретної терміносистеми, наукової школи тощо) його парадигматичні відношення набувають у термінологіях особливого характеру і статусу (С. В. Гриньов, Л.О. Симоненко
та ін.). Тому у цій розвідці описуватимемо не синонімічні (ширші), а варіантні (вужчі) ряди, які репрезентуватимуть лише внутрішньофахову термінологічну варіантність
(напр. укр. юрисдикція, компетенція, підсудність, підвідомчість тощо; нім. Jurisdiktion,
Gerichtsbarkeit, Zuständigkeit тощо).
Оскільки термінологічна варіантність у цьому дослідженні розглядається у світлі перекладу, слід звернутися й до перекладознавчої термінології, яка описує міжмовну неоднозначність етимологічно споріднених одиниць. У перекладознавстві для позначення цього
специфічного виду неоднозначності використовують кілька десятків термінів: це і різномовні варіації першого франкомовного метафоричного терміна faux amis (порівн. нім.
“falsche Freunde des Übersetzers”, рос. “ложные друзья переводчика”, й італ. “falsi amici”, і
польськ. “falszywi przyjaciele tłumacza” тощо) й інші, близькі за ідеєю, але не завжди рівноцінні за дефініційним наповненням, терміни (англ. deceptive cognates, misleading words (of
foreign origin); нім. irreführende Fremdwörter, falsche Zwillinge, falsche Verwandte, falsche
Äquivalente, Pseudointernationalismen, unvollständige Analogonyme; укр. міжмовні омоніми,
вдавані або неповні інтернаціоналізми тощо). Вважаємо, що традиційно перекладознавчі
терміни типу faux amis краще виправдовують себе з дидактичної точки зору, тому для цієї
розвідки обираємо термін «фальшивий друг перекладача» [12, 17 – 76].
Розпочнімо з розгляду функціональної варіативності термінів на позначення понять
юрисдикція та компетенція на внутрішньомовному рівні, де вони є близькими синонімами. Так, укр. лексему юрисдикція (лат. jurisdictio – судочинство, від jus (juris) – право
і dico – проголошую) сучасні загальномовні лексикографічні джерела тлумачать як: 1)
компетенцію судових органів з розгляду цивільних, кримінальних та інших справ (право/правомочність/повноваження чинити суд, розглядати і вирішувати правові питання
тощо); коло справ, які даний суд має право розглядати й вирішувати; 2) коло питань,
що належать до відання установи або держави [10: 661; 9]. У юридичному тлумаченні
поняття юрисдикція центральним є семантичний компонент повноваження. Так, судова
юрисдикція – це визначена законом або іншим нормативно-правовим актом сукупність
повноважень суду вирішувати правові спори [...] тощо; предметна і просторова сфера
діяльності суду [9: 564]. Адміністративна юрисдикція – це визначена законом або
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іншим нормативно-правовим актом сукупність повноважень державних органів розглядпти справи про правопорушення, інші правові спори по суті та приймати по них відповідні рішення (відповідні правові санкції, відновлення порушеного права тощо) [3: 5].
Юрисдикція держави – виняткове повноваження / верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах (поняттєво пов'язане з суверенітетом) .
Семантична структура лексеми компетенція (від лат. competo — відповідаю, підхожу) має дещо іншу будову. Так, ядерною семою є обізнаність (добра обізнаність із
чим-небудь, син. компетентність), а похідним значенням виступає „коло повноважень
якої-небудь організації, установи або особи”[10: 282]. Юридичне тумачення поняття
компетенція включає два взаємопов’язані семантичні компоненти, а саме: функції і повноваження. Так, компетенція – це сукупність юридично встановлених функцій і повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи
стосовно предметів їх відання [9: 195]. При цьому під функціями мають на увазі напрями, сфери дії органу влади чи посадової особи, тоді як повноваження – це їхні права та
обов’язки [9: 195]. Отже, обсяги значень латинізмів юрисдикція і компетенція перетинаються у семі повноваження (похідній від правомочність та право) й у значенні „коло
повноважень та (функціональних) обов’язків”. Окрім цього, порівнюючи загальномовні
значення лексем юрисдикція та компетенція, бачимо, що компетенція – більш загальне і
ширше за семантичним наповненням поняття, через яке можна пояснити лексему юрисдикція. Однак у фаховій мові права, точніше у її функціональному законодавчому підвиді, загальномовна парадигматика є лише фоновим знанням, а на перший план виступає
внутрішня поняттєва парадигматика конкретної норми права, де поняття юрисдикція
може бути ширшим, ніж поняття компетенція, яке, у свою чергу, є загальним для окремих спеціалізованих видів компетенції, а саме – підсудності та підвідомчості. Так, у
чинному Кодексі адміністративного судочинства України (КАСУ) глава 1 називається
«Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ». Вона включає
такі підрозділи, як «Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ» (ст. 17 КАСУ), «Предметна підсудність адміністративних справ» (ст. 18
КАСУ), «Територіальна підсудність адміністративних справ» (ст. 19 КАСУ), «Інстанційна підсудність адміністративних справ» (ст. 20 КАСУ), «Підсудність кількох пов'язаних
між собою вимог» (ст. 21 КАСУ). Подібну ієрархію понять маємо щодо цивільної юрисдикції: глава 2 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПКУ) називається «Цивільна юрисдикція», а підпорядкована стаття 15 – «Компетенція судів щодо розгляду
цивільних справ» (ЦПКУ). Щоправда у Кримінально-процесуальному кодексі України
(гл. 2 КПКУ) глава, яка регулює питання юрисдикції називається «Підсудність» (гл. 2
КПКУ) і включає статті, які регулюють різні види кримінально-процесуальної підсудності (інстанційну, спеціальну, напр. підсудність справ військовим судам, територіальну тощо). Загалом у КПКУ терміни компетенція та підсудність використовуються то
у вужчому, то у ширшому значенні, що не сприяє єдності термінології цього важливого
законодавчого акту (див. ст. 40 КПКУ «Визначення підсудності справ, які належать до
компетенції різнойменних судів»).
У німецькій правничій мові латинізм Jurisdiktion значно менше вживаний. Так, класичний юридичний словник Creifelds Rechtswörterbuch (CRW), який системно відобра400

жає кодифіковану термінологію (тобто терміни, закріплені у чинному законодавстві),
не надає дефініцію поняття Jurisdiktion, а відсилає до його законодавчо закріплених
варіантів Gerichtsbarkeit, Gerichtshoheit та Rechtsprechung [CRW S. 724]. Так, термін
Gerichtsbarkeit означає (визначення і приклади підібрані автором): 1) судова юрисдикція, підсудність (напр. Zivilgerichtsbarkeit – цивільна юрисдикція, Strafgerichtsbarkeit
– кримінальна юрисдикція): streitige Gerichtsbarkeit спірна підсудність; 2) судочинство (як система): ordentliche Gerichtsbarkeit (ФРН) система загального судочинства
(на відміну від спеціального, напр. адміністративного). Як бачимо, на відміну від українського поняття юрисдикція, німецький дублет Gerichtsbarkeit (Jurisdiktion) зберегло
латинське першозначення (судочинство). Спільним для українського поняття юрисдикція та німецького функціонального еквівалента Gerichtsbarkeit є значення підсудність.
Однак йдеться про підсудність у найширшому розумінні, оскільки для передачі термінів, які позначають вужчі види підсудності (предметної, територіальної, інстанційної
підсудності), у німецькій правничій мові використовують терміноформи Zuständigkeit
(поняття співставне з укр. компетенція) та Gerichtsstand (поняття співставне з укр. територіальна підсудність): нім. örtliche Zuständigkeit / Gerichtsstand – укр. територіальна підсудність/юрисдикція; sachliche Zuständigkeit – укр. предметна підсудність/юрисдикція/компетенція; сфера застосування; instantielle Zuständigkeit – укр. інстанційна
підсудність/юрисдикція/компетенція [18; 5; 22; 11].
Для німецького латинізму Kompetenz та українського формального відповідника компетенція спільними є семи обізнаність і вміння (нім. Sachverstand, Fähigkeiten) та значення
коло повноважень (нім. Zuständigkeit) [15: 866]. Однак уже згадуваний німецький словник
законодавчої лексики CRW вказує, що термін Kompetenz є невживаним [14:772] і відсилає до
законодавчо закріплених варіантів Aufgaben (завдання) та Befugnisse (повноваження). Так,
приміром, у законі ФРН „Про адміністративну процедуру”, у розділі І, який, як це прийнято у процесуальному праві, регулює сферу застосування закону (тут, власне, предметну і
територіальну компетенцію державних адміністративних органів), для позначення компетенції у розумінні підвідомчість використовують термін Zuständigkeit, а компетенції у похідному значенні (коло функціональних обов’язків, повноважень) – термін Aufgaben (множ.)
[19]. Цей закон був двічі перекладений українською мовою [1; 2], й в обидвох перекладах
термін Zuständigkeit передають як компетенція або підвідомчість, однак у перекладі терміна Aufgaben по всьому тексту перекладу простежується тенденція до використання загальномовного значення цього слова, а саме – завдання, хоча місцеположення пунктів, де
використано термін Aufgaben, в ієрархії цієї норми права чітко вказує на те, що йдеться про
коло та межі функціональних обов’язків відповідних держорганів. Так, приміром пункт 3
абз. 3 § 5 цього закону (нім. Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn
... 3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfeleistung die
Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde) переклали як: орган може звернутися з проханням про взаємодопомогу у випадках, коли ... 3. беручи до уваги завдання органу,
що звернувся за допомогою, він через надання цієї допомоги серйозно зашкодив би виконанню
свого власного завдання [1: 194]. У цьому юридичному контексті використання слова завдання є недоречним, оскільки може вказувати на певне одноразове завдання, тоді як тут
йдеться про виконання ним своїх функціональних обов’язків.
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Щоправда, як складова термінів німецький латинізм Kompetenz все ж використовується. Так він входить до складу композит, які позначають публічно-правові термінопоняття високого стилю, і виступає у значенні прерогатива: (Gesetzgebungskompetenz,
Verwaltungskompetenz, Rechtsprechungskompetenz, Kompetenzkompetenz. Його повним
термінологічним синонімом у німецькій правничій мові виступає слово Hoheit (дослівно
вищість, суверенне право): Verwaltungshoheit, Justizhoheit, Finanzhoheit тощо. Терміноелемент Kompetenz- у значенні повноваження входить до складу композит, які позначають
відповідні процесуальні термінопоняття: Kompetenzbestimmungen – положення, що регулюють межі повноважень; Kompetenzkonflikt – спір про підсудність / спір про підвідомчість;
Kompetenzüberschreitung – перевищення повноважень тощо. Однак більш вживаними термінологічними варіантами латинізму Kompetenz у значенні повноваження все ж виступають слова Zuständigkeit(en) та Aufgaben (укр. коло повноважень/компетенція відповідають нім. Kompetenzbereich, Zuständigkeitsbereich та Aufgabenbereich). У цьому зв′язку в
німецько-українських лексикографічних джерелах словникова стаття Zuständigkeit, окрім
значення компетентність [4: 739], повинна надавати ще й значення компетенція, а
також такі її варіанти, як юрисдикція, підвідомчість, підсудність. А словникова стаття
Aufgabe, окрім значення завдання [4: 67] повинна відсилати до таких юридичних значень,
як компетенція, повноваження та функціональні/службові обов'язки.
Підсумовуючи проведене зіставлення, слід зазначити, що основною проблемою перекладу понять компетенція та юрисдикція німецькою мовою є те, що у правничій терміносистемі ФРН існує значно ширша, ніж в українській, функціональна і семантична
варіативність термінології для їхнього позначення. Так для позначення поняття компетенція маємо такі групи термінологічних варіантів:
(1) у розумінні повноваження (посадова відповідальнсть) – нім. Befugnis f,
Zuständigkeit f ;
(1.1) у розумінні коло обов’язків – нім. Befugnisse pl, Funktionen pl, Aufgaben pl;
(1.2.) у розумінні прерогатива – нім. Kompetenz f, Hoheit f (Verwaltungshoheit,
Justizhoheit, Finanzhoheit тощо).
(1.3) у розумінні юрисдикція / підсудність (право і повноваження давати правову
оцінку фактам, вирішувати правові питання, а також обов’язок зацікавлених осіб підкорятися компетентному суду/органу) – нім. Zuständigkeit f, Gerichtsbarkeit f, Gerichtsstand
m, напр.: укр. спірна підсудність – нім. streitige Gerichtsbarkeit;
(1.4) у розумінні уповноваження – нім. Bevollmächtigung f, Beauftragung f.
Окрім цього, у перекладі терміна компетенція німецькою мовою доводиться
вдаватися до граматичних замін, напр.: укр. це не в його компетенції – нім. er ist dafür
nicht zuständig (укр. іменник → нім. прикметник); укр. це у виключній компетенції Суду
ЄС – нім. das ist ausschließlich dem EuGH vorbehalten (укр. іменник → нім. дієприкметник); укр. загальне керівництво – у компетенції канцлера – нім. die Richtlinienbestimmung
kommt dem Kanzler zu. (укр. іменник → нім. дієслово).
Термінокомпонент відповідальний у німецьких юридичних текстах також
передають за допомогою прикметника zuständig (укр. відповідальний/компетентний
(уповноважений) орган – нім. die zuständige Behörde, das zuständige Gericht),
дієприкметників verpflichtet, befugt та інших контекстуальних синонімів.
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На основі зіставлення вживання терміноелементів-латинізмів Kompetenz – компетенція
та Jurisdiktion – юрисдикція констатуємо такі термінологічно-узусні розбіжності:
а) „укр. термін-латинізм відповідає нім. питомому терміну“ (групи 1; 1.1; 1.3; 1.4)
б) „ укр. типовий термін-латинізм відповідає нім. терміну-латинізму високого
стилю (група 1.2).
Порівнюючи формально-аналогічні німецькі та українські латинізми, слід наголосити на тому, що відмінною традицією німецької правничої термінології (ФРН) є надання
переваги національним варіантам. Так, досліджувані латинізми мають німецькі відповідники (здебільшого структурні кальки), які є більш уживаними синонімами-дублетами
або навіть нормативними (законодавчо кодифікованими) термінами (укр. юрисдикція –
нім. Zuständigkeit, Gerichtsbarkeit, Gerichtsstand тощо).
Щоб запобігти міжмовній інтерференції подібні типи міжмовної термінологічної варіативності необхідно фіксувати як на рівні навчальної лексикографії (зокрема у словниках “псевдодрузів перекладача” та їхніх аналогах), так і у майбутніх перекладних термінологічних словниках та підручниках з перекладу спеціальних текстів.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
УДК 168.552.811.161

Новикова Т.Ф.
(Белгород, Россия)

ПУТИ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ КАК СМЫСЛОВЫМ ФЕНОМЕНОМ
У статті розглядається необхідність переходу в навчанні рідній мові від стандартних прийомів мовного аналізу до нових форм оволодіння мовою як значеннєвим феноменом і описується одна з таких інтеграційних методик – створення, презентація і
відкритий захист лінгвокультурних проектів «Одне слово».
Ключові слова: слово, значення, зміст, словникова робота, концептуальний аналіз,
лінгвокультурний проект, інтеграційна методика
В статье ставится вопрос о необходимости перехода в обучении родному языку от
стандартных приемов языкового анализа к новым формам овладения языком как смысловым феноменом и описывается одна из таких интеграционных методик – создание,
презентация и открытая защита лингвокультурных проектов «Одно слово».
Ключевые слова: слово, значение, смысл, словарная работа, концептуальный анализ, лингвокультурный проект, интеграционная методика
The article deals with the necessity of transition from the standard methods of linguistic
analysis to the new forms of mastering the language as by the phenomenon of meaning. One
of such integration methods – creation, presentation and open defence of lingvoculturological
projects «One word» has been described.
Key words: word, value, sense, dictionary work, conceptual analysis, lingvoculturological
project, integration method.
Современными исследователями указывается на перспективность описания культуры через факты ее отражения в национальном языке и интерпретации самих языковых
фактов через «вертикальный» (т.е. культурный) контекст. Концепция «язык и культура»
– та «сквозная идея, которая <…> пронизывает и все аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку
нельзя изучать человека вне его языка» [1:4]. И язык, и культура есть результат действия
законов смыслообразования; принадлежность к единому смысловому пространству объединяет образ жизни и мыслей отдельного человека и историческую практику, память,
рефлексию всего социума, а также другие проявления человеческой активности в единый континуум культуры.
Осмысление существующей системы образования приводит к выводу, что она до сих
пор во многом построена на культурных доминантах прошлого, поскольку «отодвигает
знание о целостном мире человека и опыт целостной деятельности на задний план по
сравнению с научной монокультурой. Односторонность содержания образования проявляется в трансляции знаний в отчужденной, безличной форме, в насыщении содержания
© Новикова Т.Ф., 2010
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знаниями при отсутствии смыслов» [2: 39]. Новое знание обретает личностный смысл
только тогда, когда его получение мотивировано, когда оно становится частью собственного опыта обучаемых. В современной же практике преподавания мотивационные задачи чаще декларируются, чем решаются.
В полной мере эта претензия может быть предъявлена к преподаванию родного языка. «Целью изучения должен стать язык народа во всех его функциях, – писала еще в
90-е годы Л.В.Юлдашева. – Первая задача <…> состоит в том, чтобы посредством системы языка научить постигать систему миропонимания и мироотношения народа, <…>
научить воспринимать язык не как чистую грамматическую схему <…>, но как спрессованные веками феноменальные стороны философии, психологии, истории, духовной
культуры в целом» [3:54]. Решая эту задачу, преподавателю необходимо пересмотреть
роль традиционных видов языкового анализа в системе как школьного, так и вузовского языкового образования, ввести новые приемы работы со словом (словом в широком
смысле и непосредственном значении), освоить пути и конкретные организационные
формы, позволяющие в процессе обучения родному языку давать представление о явлениях и понятиях, которые существуют в сознании носителей культуры и выражены
в определенных языковых стереотипах. Остается актуальной проблема поиска адекватных современному состоянию науки путей изучения языка, овладения языком не только
как «значенческим» (выражение Л.С. Выготского), но и смысловым феноменом. Однако
овладение языком как смысловым феноменом, введение ученика в культуру как «царство
смысла» невозможно на базе принятых в школе методов изучения языка. Чтобы слово и
понятие «стали собственностью ребенка» (Л.С.Выготский), нужны другие, соответствующие новой лингвистической парадигме методы. К таким можно отнести выявление
и анализ ключевых слов культуры, концептуальный анализ слов и текстов, смысловое
развёртывание свернутого до слова или фраземы текста, выявление и осмысление культурного фона слова, установление ядерных и периферийных зон слова, сопоставление
слова и концепта, слова и культуремы и др. По природе своей слово не допускает сугубо
внутриязыкового подхода, потому что любое лексическое понятие – продукт мышления
и познания, а они определены внеязыковой действительностью. Думается, современный
словесник должен строить свою ежедневную работу со словом так, чтобы от рутинных
действий: запиши – объясни- подчеркни – подниматься до концептуально – когнитивного анализа, до поиска смыслов, стоящих за конкретным словом, его контекстными или
потенциально возможными смысловыми приращениями, историческими изменениями,
связями с экстралингвистическими явлениями.
В данной статье мы хотели бы сосредоточить внимание на одном из достаточно
эффективных методических приемов, позволяющих реализовать работу по овладению
языком как явлением и проявлением культуры. В нашей методической практике это расширительно толкуемая работа со словом, которая может быть реализована: а) как локальное упражнение в процессе работы с языковыми единицами любого уровня, б) как
поурочная специальная и попутная словарная работа, в) как этап анализа текста на
уроке словесности, г) как структурообразующий этап тематического урока, д) как
основа урока развития речи и, наконец, е) как специальная организационная форма урока – «урока одного слова». «Уроки одного слова» – сложившаяся в практике эксперимен406

тального обучения нетрадиционная форма урока, позволяющая выходить не только на
понятийный, но и на смысловой и ценностный уровни слова, учитывать историю, культурный фон, «вертикальные» и «горизонтальные» связи взятой в качестве объекта исследования определенной лексической единицы. Методика «Урока одного слова» сходна
с используемой на интегрированных уроках методикой урока-мастерской. Структура и
методические особенности «Урока одного слова» описаны в нашей работе [4:223-230],
здесь представлены в виде таблицы.
Структура и содержание «Урока одного слова»
Этап урока
Представление
«слова-темы»
Постановка цели,
мотивационный
момент
Создание
проблемной
ситуации
Этимологическая
страничка

Культуроведческая страничка

Презентация
слова

Анализ текста

Содержание этапа и конкретные приемы работы
Записи на доске, использование наглядности, видео- и
компьютерных средств и др.
Создание ситуации заинтересованности: «Знаете ли вы,
что…?», «Зачем это нужно знать?», «Когда слово – золото…»,
«Незнакомое в знакомом» и др. Постановка «вопроса самому
себе», выбор «самозадания» на урок.
Формулирование (самими учениками или учителем)
проблемного вопроса по «слову-теме».
Представление слова в необычном контексте.
Мини-викторина, тест-экспресс, конкурс «Кто больше?» и т.п.
Сведения о происхождении, историческом пути слова в форме
комментариев и пояснений, обращения к этимологическим
словарям, рефератов, сообщений в оригинальной форме с
помощью приемов «Слово и история», «Этимологический
этюд», «В глубь слова» и др.
Метаморфозы значения слова в истории и культуре. Углубление
сведений об истории, изменениях в лексическом значении,
трансформациях графического, фонетического облика слова.
Воссоздание культурного фона. Обращение (в связи с историей
слова) к известным событиям в истории и культуре страны, всего
мира, цивилизации в целом.
Составление сценария презентации слова перед аудиторией.
Подбор иллюстративного материала (естественной наглядности,
репродукций, видеоматериалов, музыкального фона), подготовка
компьютерной презентации, инсценирование, ролевая игра,
художественное слово и т.п.
Методика «Слово в тексте»: анализ текста/контекста:
составление цепочки ключевых слов, построение синквейна,
организация самодиалога с текстом по предложенным или
самими учениками сформулированным вопросам, составление
словаря, примечаний к тексту, формирование тематического
тезауруса, подготовка комментариев к тексту и т.д.
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Этап творческой
(проектной)
работы:

Написание сочинения – рассуждения по тексту, эссе по
ключевому слову; систематизация материалов для письменного
оформления проектного задания/лингвокультурного проекта,
творческое задание (иллюстрирование, ассоциативный
эксперимент, подражание, стилизация и др.)

На уроках русского языка в старших классах, на занятиях по программе разработанного нами элективного курса/курса по выбору для студентов «Язык. Культура. Общество» [См.:6] лингвокультурные проекты «Одно слово» были подготовлены по словам
Азбука/Алфавит (с выходом на историю кириллицы, на «Азбучную молитву»: «Аз буквы ведаю, глаголю: добро есть…», на оценку современных фактов, подтверждающих
экспансию латиницы в рекламных текстах и др.), Автограф, Берёза, Буква, Вера, Вода,
Время, Душа, Дом, Любовь, Радуга, Родник, Солнце, Хлеб и др. Некоторые из уроков и
проектов «Одно слово» уже описаны в наших статьях в журналах «Русский язык в школе», «Русская словесность», других изданиях [См. 4, 5, 6,7].
Приведем пример формирования пространства одного из названных выше словконцептов – «хлеб», слова, которое, несомненно, может быть отнесено к ключевым словам
русской культуры. Собирая материал для лингвокультурного проекта «Хлеб», ученики составили своеобразную «Книгу о хлебе», в которой каждая из страниц – образ хлеба в отдельно взятой области культуры, причем таких «страниц» (мини-проектов) вышло более
десяти. Коротко представим некоторые из страниц получившейся «Книги о хлебе».
Страница энциклопедическая. В первом издании БСЭ хлеб определен как «основной
продукт питания человека» [8: 686]. Статья, посвященная только хлебу и хлебопроизводству, занимает в энциклопедии целых 20 страниц: с 686 по 706! Здесь разводятся понятия: хлеб зерновой и хлеб печеный, подчеркивается, что «самый простой» печеный хлеб
получается путем соединения трех «самых простых» и самых главных продуктов: муки,
воды, соли. В материалах этого раздела сосредоточены сведения о видах и формах хлеба
у разных народов, в разных культурах, о суррогатах хлеба, о хлебном дереве, «земляном
хлебе» (съедобный лишай), о хлебных диетах, о музеях хлеба и др.
Страница историческая. Здесь представлены доказательства, что хлеб – один из
наиболее древних приготавливаемых продуктов, появившийся ещё в неолите. Первый
хлеб представлял собой подобие запечённой кашицы, приготовляемой из крупы и воды.
Хлеб в виде пресных лепешек был известен древним египтянам, персам, евреям. Вплоть
до Средних веков хлеб существовал преимущественно в виде пресных лепешек. Аналоги «первого хлеба» изготавливаются в настоящее время из различной крупы по всему
миру. Плиний в своем сочинении «Naturalis historia» писал о том, что первый хлеб был
жидким: первобытные люди размачивали зёрна в воде и поедали получившуюся кашу.
Так что древние греки и римляне «хлебали» свой «хлеб», уже потом появились похлебки. Современные каши являются прототипами хлеба. В Китае, Японии рисовая каша и
поныне выполняет роль хлеба.
Страница лексикографическая. Как определяют Толковые словари, хлеб – это «колосовые растения с мучнистыми зернами, коими человек питается и коих посев и жатва
есть основа сельского хозяйства». [9: 694]. В Словаре С.И. Ожегова дано 6 значений слова
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«хлеб»: 1. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. Печеный х. Ржаной или черный х. Пшеничный или белый х. Ломоть хлеба. Кусок хлеба. 2. (мн. хлебы). Продукт в виде крупного
выпеченного изделия. Круглый, высокий х. Ставить хлебы в печь. 3. только ед. Плоды,
семена злаков, размалываемые в муку. Сеять х. Сдача хлеба государству. 4. (мн. хлеба).
Злаки. Урожай хлебов. Уборка хлебов комбайнами. 5) Пропитание (быть у кого-либо на
хлебах); 6) заработок (эта профессия – верный хлеб) [10] – и приведен ряд образных выражений, свидетельствующий об активном функционировании слова в переносном значении: хлеб-соль (знак гостеприимства), второй хлеб (о картофеле), хлебом не корми (о
сильном увлечении чем-то), хлеба не просит, отбирать/есть чужой хлеб и т.д.
Страница этимологическая. Современные филологи В.М. Мокиенко, Ю.В.Откупщиков
связывают происхождение слова с латышским klaips, литовским kliepas и далее глагольным корнем *(s) kloi-p – «кусок, отрезок», предполагая, что именно это значение было
исходным для названия хлеба и у славян, и у балтов. «Есть нечто глубоко символичное в
этом исконном значении. Ведь отрезать можно только от целого, единого. В отрезанном от
хлебного каравая ломте – и справедливое распределение материальных благ в общине или
в семье, и желание поделиться с ближним самым необходимым, и в то же время причастность к тому социальному целому, трудом которого эти блага созданы…» [11: 39]. Однако
более широкое распространение имеет другая версия – об этимологическом родстве существительного «хлеб» и глагола «хлебать», которая поддерживается фонетическим совпадением корней слов «хлеб» и «хлебать». Думается, это совпадение – добросовестное
языковое подтверждение того, что первый хлеб был все-таки жидкий.
Страница словообразовательная. От слова «хлеб» образуются новые слова, и каждое
из них «уводит» в различные области знания: «хлебный» – означает не только урожайный, богатый (мы говорим: хлебный край), но также и выгодный, прибыльный (хлебное
место). «Хлебалкой» в диалектах и в просторечии называют ложку: Было бы хлёбово,
а хлебалку найдем. «Хлебала – едок или кто любит поесть»: Хлебало-то (рот) есть, да
хлёбова нет. Хлебоед, хлебоежа – дармоед, тунедец, нахлебник. Хлебоедов полна изба, а
работников ни одного [10: 695].
Страница фразеологическая особенно богата. В названии и смыслах слова «хлеб»
отразились древние представления славян о хлебе как важнейшем продукте питания и
вследствие этого ставшем ритуальным атрибутом, мифологическим символом, наиболее
частотным объектом воспевания в фольклоре. Пословиц и поговорок, образных и устойчивых выражений с опорным словом «хлеб» великое множество: Хлеб – всему голова. Хлеб
батюшка, водица матушка. Ищи, как хлеба ищут (т.е. изо всех сил). Не держи денег в
узлу, держи хлеб в углу. От хлеба хлеба не ищут. Работные дети отцу хлебы. Без соли не
вкусно, без хлеба не сытно. Хлеба ни куска, так и в тереме тоска; а хлеба край, так и под
елью рай. Как хлеб да квас, так и всё у нас. Хлеб в пути не тягость. Калач приестся, а хлеб
никогда. Устойчивые образные выражения доносят до современников отголоски прошлой
жизни, дают представление об образе жизни русских людей в прошлом, об ушедших реалиях: Хлеб да живот без денег живет (т.е. если есть хлеб и скот, не надо и денег). Хлебом
сыты, хлебом (т. е. вином) и пьяны (в селах русского Севера до сих пор водку называют
хлебным вином). Родись человек, и краюшка хлеба готова (крестьяне землю делят по душам). Не я хлеб ем, меня хлеб ест (жаловался многодетный семьянин) и др.
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Помимо пословиц и поговорок, распространены загадки о хлебе: Лежит бугор между гор, пришел Егор, унес бугор (хлеб в печи). Без кореньев растет, без костей встает;
а также песни, частушки, сказки о хлебе, вспомним хотя бы «скатерть-хлебосолку» – синоним «скатерти-.самобранки» и сказки о «вечном хлебе».
Страница литературная. Хлеб часто фигурирует в произведениях литературы, ему
посвящено много стихов, песен и прозаических произведений. Достаточно привести несколько заголовков художественных текстов, в которых присутствует наше слово или производные от него: повесть «Хлеб» А.Н.Толстого, рассказ «Теплый хлеб» К.Паустовского,
стихотворение «Хлеб» А. Яшина, повести «Хлеб – имя существительное» М.Алексеева,
«Ташкент- город хлебный» А.Неверова и др. известные произведения.
Страница искусства – это обращение к произведениям живописи и музыки, посвященным хлебу: например, широко известное полотно Т.Яблонской, многочисленные натюрморты, кино- и телефильмы, современные песни: «Хлеб – всему голова», «Хлеба
налево, хлеба направо…» и др.
Самая обширная и разнообразная – страница культурологическая. Хлеб здесь рассматривается как знак культуры, один из способов установления отношений между
людьми и народами. Являясь основой питания многих народов, хлеб рассматривается
как источник жизни и символ труда. Во многих культурах хлеб нельзя выбрасывать: потерявший вкусовые качества хлеб засушивают на сухари, крошат, чтобы использовать в
качестве корма для птиц. Хлеб в мусорном ящике всегда воспринимался как кощунство.
Много информации было собрано о до сих пор широко распространенном «ментальном» выражении хлеб-соль. Хлеб-соль – традиционный символ гостеприимства и
радушия. «Хлеб да соль!» – это приветствие тому, кого застали во время еды. В более
широком смысле – это пожелание мира, достатка, благоденствия. На торжественных
встречах в знак уважения почетным гостям, особо уважаемым людям подносят каравай
хлеба и соль на вышитом полотенце. Замечательно, что этот красивый обычай сохранился до наших дней. Обряд подношения хлеба и соли отражает важнейшее значение этих
продуктов питания для славянских народов. Уважительное отношение к хлебу и соли
обусловлено и тем, что в их «производство» всегда вкладывается много труда. Производными от этого выражения словами: хлебосол, хлебосольный, хлебосольничать – по сей
день характеризуют радушного, щедрого, гостеприимного, славящего умением обильно и вкусно кормить хозяина. «Хлеб-соль водить» – означает дружить, поддерживать
теплые отношения, в качестве благодарности говорится: «Я помню твою хлеб-соль».
Хлеб-соль - заемное (отплатное) дело. Хлеб-соль платежом красна. Хлеб хлебу брат (о
хлебосольстве как поддержке). Не за хлебом-солью сказано (о дурном слове).
Исключительно культуроёмка информация об обычаях, приметах и ритуалах, связанных с хлебом. «Хлеб-соль!» или «Хлеб да соль!» - приветствие вошедшего в избу
во время обеда; ответ: «Просим за стол!» или шуточное: «Ем, да свой!». В Х1Х в. была
распространена полная форма благодарности за приют и стол: «За хлеб, за соль, за щи с
квасом, за лапшу, за кашу, за милость вашу!» Сейчас в качестве формулы этикета оборот
«Хлеб да соль!», к сожалению, «сдает позиции, вытесняемый полукалькой с французского «Приятного аппетита!» («Bon appetit!») – сетует В.М.Мокиенко. – Впрочем, нельзя
сказать, что это древнее русское выражение окончательно списано в архив и стало безна410

дёжным этнографизмом и историзмом…» [11:344]. Приметы: хлеб или ложка за обедом
выпадет – гость спешит; когда хлеб печется, не мети избы; белый хлеб печется с головою
(т. е. сбоку вылез ком) – к безголовью, потере скота; пока хлеб в печи, не садись на печь;
сажая хлебы в печь, подымай подол, приговаривая: «подымайся выше!»; когда один хлеб
вынуть раньше прочих и разрезать его, то все хлебы испортятся и др. Невозможно перечислить все обряды и поверья, связанные с хлебом на Руси. Особое значение он, конечно, имел в земледельческих обрядах летне-осеннего календарного цикла, связанных с
уборкой урожая в поле, с обмолотом зерна и дальнейшим хранением. Например, было
принято, выходя на первую жатву, брать с собой ломоть хлеба и под первые два пучка
колосьев, сложенных крест-накрест, положить кусочек хлеба. Но хлеб этот не оставляли
в поле. Возвращаясь, крестьяне забирали его с собой. Специалисты считают, что обычай восходит к древним жертвоприношениям, к магическим заклинаниям о плодородии.
Важную роль играли другие ритуальные действия с хлебом, обычно в связи с праздниками, гаданиями, теми или иными событиями в семье: колосья клали под подушку, загадывая сон, под фундамент нового дома, оставляли на развилке дорог и др.
Особое значение отводится хлебу в религиозной культуре. Хлеб – дар Божий. Народ говорил: «Бог на стене, хлеб на столе», « Дай Бог покой да хлеб святой!». «Хлеб насущный»
– говорим мы о чем-то жизненно важном, необходимом для существования. Выражение заимствовано из библейских текстов. В Евангелии от Матфея приведена молитва «Отче наш»,
начинающаяся со слов: «Хлеб наш насущный, даждь нам днесь!». Другое всем известное
выражение из Евангелия: «Не хлебом единым жив будешь…». Есть и менее известные выражения: «хлеб животный» – это пища духовная, Спаситель, вера в Него; «хлебы предложения» – 12 хлебов, кои возлагаются по субботам священниками на трапезу скинии в Иерусалимском храме; «богородицын хлеб» – просвира; «пирог с молитвой» – пирог без начинки,
т.е. простой хлеб. В христианских ритуалах хлеб играет центральную роль в таинстве Святого Причастия, «пресуществляясь» во время Евхаристии в тело Христово. В иудаизме пресный хлеб употребляется на Пасху. Согласно христианскому богословию, оба обычая тесно
связаны между собой, т.к. именно во время празднования еврейской пасхи, на тайной вечере,
Христос преломил хлеб, положив тем самым начало таинству Евхаристии.
На странице бытовой приводятся сведения о том, что на протяжении длительного времени белый хлеб считался предпочтительным для богатых, тогда как беднота ела
серый и чёрный (ржаной) хлеб, а в XX веке предпочтения стали обратными – серый и
чёрный хлеб стали есть больше из-за более высокой питательной ценности. Рассматриваются и другие вопросы: почему столь важному продукту питания, причисляемому к
«основным», «необходимым», всё чаще отказывают в присутствии на столе, включают
в число «изгоев», «врагов», мол, «хлеб – враг фигуры», что стало причиной распространения бесхлебных диет, нет ли в этом факте свидетельства о коренных изменениях в
национальной культуре питания.
Помимо рассмотренных сторон и направлений анализа слова, лингвокультурным
проектом «Одно слово» предполагается написание творческой работы (сочинениярассуждения, эссе, очерка), посвященной слову-теме, формирование презентационного
аудио- и видеоряда, разработка проблемных вопросов и заданий, конкурсов, викторин,
разноплановых методических материалов в помощь преподавателю.
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Подобный путь изучения языка позволяет дать молодому поколению представление
о том, как народ через язык передает свою историю, характер, систему нравственных
ценностей, открыть для них возможность осознать родное Слово не только как вместилище знаний из разных сфер жизни, но и как хранилище смыслов – народных, национальных, региональных, личностных.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся актуальности социокультурного компонента содержания обучения иностранному языку.
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Ключевые слова: социокультурный компонент, иноязычная культура, коммуникативная компетенция, фоновые знания, межкультурная коммуникация, тезаурус, узус.
У статті розглядаються деякі питання стосовно актуальності соціокультурного
компонента змісту навчання іноземній мові.
Ключові слова: соціокультурний компонент, іншомовна культура, комунікативна
компетенція, фонові знання, тезаурус, міжкультурна комунікація, узус.
The article deals with some linguistic issues related to sociocultural component.
Key words:, sociocultural component, foreign language culture, communicative competence, intercultural communication, background knowledge, thesaurus.
Анализ центральных проблем преподавания иностранных языков (ИЯ) таких, как
вопрос определения целей, содержания обучения (СО), адекватного им, при разработке
которых наиболее эффективными представляются идеи об обучении не просто языку, а
иноязычной культуре в широком смысле этого слова, обучения социокультурным знаниям, развитие языковой личности и картины мира говорящего на иностранном языке,
формирования социокультурной компетенции, развитие чувства языка, свидетельствует
о том, что при подготовке участника межкультурной коммуникации, для успешного обучения иностранному языку и культуре, требуется уделять особое внимание социокультурному развитию личности.
Основываясь на данных прагмалингвистики и взяв во внимание изменившийся статус ИЯ как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, современная
методика особо подчеркивает необходимость усиления прагматических аспектов изучения языка. Это значит, при обучении будет важно не только достижение результатов
в овладении иноязычным общением, но и поиск реального выхода на иную культуру
и его носителей. Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в
реальном общении, т.е. о практическом владении языком и, следовательно, о развитии
«прагматической межкультурной компетенции». Правомерно считать, что целью обучения иностранному языку должно служить овладение обучаемым нормами иностранного
языка в его устной и письменной формах и его знакомство с основными социокультурными узусами языка в различных социумах страны изучаемого языка. Е.И. Пассов дает
определение иноязычной культуре как неотъемлемого компонента СО. Под иноязычной
культурой мы понимаем все то, что способен принести обучаемым процесс овладения
ИЯ в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах. Обучение
иноязычной культуре используется не только как средство межличностного общения,
но и как средство обогащения духовного мира личности на основе приобретения знаний
о культуре страны изучаемого языка, знаний о строе языка, его системе, характере, особенностях и т.д. Актуальность социокультурного (СК) компонента содержания обучения
иностранному языку очевидна. Реализация СК компонента обеспечивает приобщение
обучаемых к культуре страны изучаемого языка, ознакомления с особенностями жизни
народа – ее носителя, подход к иноязычному общению как к важному способу осуществления социальных связей, взаимодействия между людьми, сотрудничества с представителями страны изучаемого языка, иноязычного общения на интеркультурном уровне,
овладении умениями и навыками речевого и неречевого поведения, приближенного к
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реальному общению в условиях определенной иноязычной среды. Для осуществления
вышесказанного необходимо опираться на знания, сформированные на родном языке.
Необходимость изучения ИЯ в неразрывной связи с культурой народа-носителя
данного языка уже давно воспринимается в методике преподавания ИЯ как аксиома.
Использование страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает повышение познавательной активности обучаемых, рассматривает их коммуникативные возможности, благоприятствует их коммуникативным навыкам и умениям, а также положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком и способствует
решению воспитательных задач.
Современные методические исследования базируются на лигвострановедческом подходе в обучении ИЯ. Лигвострановедческий аспект служит для фиксации страноведческих сведений в единицах языка, способствуют обогащению предметно-содержательного
плана. Его более основательный подбор и более раннее использование в обучении ИЯ
– один из резервов повышения его активности. Поскольку основным объектом является
не страна, а фоновое знание носителей языка, их невербальное поведение в актах коммуникации, в обобщенном виде их культура, то правомерным будет считать СК компонент
неотъемлемой частью обучения ИЯ, на базе которого обучаемые формируют знание о
реалиях и традициях страны, включаются в диалог культур.
Преподавание ИЯ в неязыковом ВУЗе направлено на формирование комплекса не
языковых, а речевых умений и навыков в основных видах речевой деятельности. Под
языковыми навыками мы понимаем те навыки, которые обеспечивают оперирование элементами языка в зависимости от ситуации общения и его целей. Речевые умения могут
развиваться только в процессе общения, происходящего в ситуациях. При использовании СК компонента в формировании коммуникативной компетенции студентов неязыкового ВУЗа очень важен принцип учета родного языка обучаемых, поскольку содержание
СК компонента изобилует беспереводной лексикой, требующей объяснений как на английском так и на родном языках. Данный принцип показывает, как влияют особенности
родного языка на выбор содержания обучения. Обучение СК компоненту в неязыковом
ВУЗе в плане использования родного языка зависит от этапа обучения и степени обученности студентов.
На начальном этапе обучения потребность в использовании родного языка значительно выше, поскольку студенты не обладают навыками работы с лингвострановедческим комментарием, который является основным беспереводным средством информационных единиц. Основной объем лингвострановедческой тематики предусматривается
на продвинутом этапе обучения. Продвинутый этап обучения, социокультурная тематика
которого, посвящена в основном лингвострановедению англоязычных стран, предполагает постепенный отход от использования родного языка в работе с материалом социокультурного характера, т.е. наличие определенного уровня компетенции в данном
аспекте. Относительно умения использования социокультурной информации, предлагается отказаться от прямого перевода на родной язык, который затрудняет коммуникацию.
Основной формой контроля в данной ситуации является соответствие высказываний
обучаемых критериям функциональности и уместности, что есть показателем сформированной коммуникативной компетенции.
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Для участника межкультурной коммуникации важно знать о существующей специфике межличностных отношений внутри определенного социума. Например, словом «friend»
в английском языке можно назвать знакомого, приятеля, товарища, коллегу, что в свою
очередь отличается от такого рода отношений, например, в Украине или в России.
Этот пример выявляет факт малоучитываемый в лингвострановедении, а именно –
функции слов. Специфика их употребления не может быть полностью объяснена, если
ограничиться рамками одного языка. Часто употребление словарной единицы регулируется узусом. Бывает, что слова разных языков оказываются понятийно и фоновоеквивалентными, но употребление этих слов в соответствующих лингвокультурных
сообществах существенно различается. Поэтому узуальные аспекты лексики имеют
огромное значение в контексте адекватного социокультурного владения языком.
Так же на наш взгляд учет узуса в большей степени, чем нормы, должен пониматься
как один из основных принципов отбора социокультурной лексики. Зарегистрированная лексическая единица должна быть представлена с максимальной разновидностью
ее возможных узусов.
Следует обратить внимание на то, что социокультурный словарь не является целью,
а лишь средством обучения. Слова применяются как минимальная номинальная единица, которая, в силу своих функций, норм и узусов, несет в себе, фоновую информацию.
Мы должны использовать лексику в процессе обучения социокультурным знаниям не с
целью обогащения тезауруса как такового, а для того, чтобы фоновая информация этих
слов создала в сознании и в концептуальных системах студента соответствующие ассоциации, обогащая тем самым его картину мира.
В целях эффективного обучения СК компоненту необходимо учитывать еще один
важный принцип – принцип новизны. Данный принцип позволяет обращаться к изучаемому материалу с новых позиций, использовать его для выполнения новых заданий, что
приводит к его непроизвольному запоминанию. Материал всегда можно легко использовать в новых ситуациях общения.
Данный принцип играет роль в повышении эффективности учебного процесса, лежащего в основе его системы: организацию интенсивной умственной деятельности и целенаправленное развитие творческого мышления, обеспечивает процесс создания новой
реальности конкретным языковым материалам, восприятие и интерпретация которого
активизирует творческие способности личности, поскольку данный процесс для обучаемого является не копированием, а переосмыслением окружающей реальности.
Актуальным в методике обучения СК компоненту является содержание обучения как
методический параметр. Современная методика интерпретирует это как знание о способах деятельности, как навыки владения языковым материалом, формирование системы
норм и отношений к миру и действительности в целом. Опыт эмоционально-ценностного
отношения к действительности формируется в единстве потребностей, эмоций и мотивов со знаниями, умениями и способностями. Содержательная сторона речи в предмете
«иностранный язык» трансформируется, прежде всего, в тематику в процессе обучения,
т.е. тематика является предметом речевой деятельности, и ее конкретизация проводится
на основе характеристик структурных уровней СК компонентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
БЕЛОРУССКОЙ ОРФОГРАФИИ
Стаття присвячена особливостям формування лінгвокультурологічної компетенції
при навчанні білоруській мові. Наводяться приклади роботи з національно маркованими
одиницями та текстами культурознавчого змісту.
Ключові слова: лінгвокультурологічна компетенція, національно марковані мовні
одиниці, навчання орфографії.
В статье обращается внимание на особенности формирования лингвокультурологической компетенции учащихся при обучении белорусскому языку. На конкретных примерах показаны некоторые приёмы работы с национально маркированными единицами
и текстами культуроведческого содержания при изучении белорусской орфографии.
Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, национально маркированные языковые единицы, обучение орфографии
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In this article much attention is paid to the peculiarities of creating of linguocultural competence of learners while teaching the Belarusian Language. Concrete examples illustrate
some methods of teaching of nationally-marked language units and texts linguocultural subject
when learning Belarusian spelling.
Key words: linguocultural competence, nationally-marked language units, teaching spelling.
В условиях гуманизации образования в Республике Беларусь белорусский язык из предмета изучения превращается в средство формирования личности, которая характеризуется высоким интеллектом, богатым творческим потенциалом, духовно ориентированным
мышлением, национальным сознанием, стремлением к самопознанию и саморазвитию.
Оценивая образовательный, развивающий и воспитательный потенциал родного языка как социокультурной среды, учёные подчёркивают, что именно он, предопределяя характер мировосприятия и мироощущения, особенность менталитета белоруса, является
«средством сохранения этнической памяти и гуманных национальных традиций, под воздействием которых веками формировалась и формируется духовность людей» [1: 15].
Принимая во внимание суждение учёных относительно речевой коммуникации, которая представляет собой “плоскость, где осуществляется интеркорреляция языка как системы элементов дифференцированных уровней и культуры как актуального компонента
языковой экзистенции” [2: 72], можно утверждать, что принцип изучения языка и культуры является одним из способов мотивации обучения белорусскому языку. Поэтому неслучайно, определяя в качестве приорететных методологических направлений развитие
языковой и коммуникативной компетенций, нормативные образовательные документы
Республики Беларусь [3; 4] определяют необходимость формирования лингвокультурологической компетенции, которая включает в себя сведения о языке как национальнокультурном феномене, что передаёт моральный и духовный опыт народа, как культурном
явлении, которое связывает в одно целое поколения и века.
Обучение языку при таком подходе предусматривает не только прочное усвоение
лингвистического материала и формирование умения применять его на практике в различных речевых ситуациях, но и осознание родного языка в контексте белорусской и
всемирной культур.
Идея лингвокультурологической направленности предмета широко представлена
в современных учебниках и пособиях по белорусскому языку для школ. Признавая,
что пути реализации поставленной цели могут быть самые разные, учёные и учителяпрактики в первую очередь обращают внимание на изучение в лингвокультурологическом аспекте языковых единиц разных уровней. Что касается орфографии (основной
курс изучается в пятом классе), то в связи с тем, что этот уровень языка не представлен
национально маркированными единицами, формирование лингвокультурологической
компетенции при изучении этого раздела целесообразно проводить на материале единиц
с национально-культурным компонентом, которые могут быть структурированы следующим образом: безэквивалентные слова и выражения; названия фактов национальной
культуры, быта, этнографических реалий; топонимы, антропонимы; слова-символы; мифонимы, названия явлений религиозной культуры; слова, репрезентирующие концепты
белорусской культуры; устойчивые эпитеты и сравнения; фразеологизмы, пословицы и
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поговорки; прецедентные тексты и имена; формулы белорусского речевого этикета, тексты с национально-культурным компонентом и др.
Наиболее опробированным приёмом при формировании орфаграфических умений
и навыков является многоаспектная работа со словом, и в первую очередь – словарноорфографическая работа на материале национально маркированных языковых единиц.
Так, при усвоении правописания гласных а, о, э, е , ё, я целесообразно обратить внимание
на значение и правописание безэквивалентных слов. Материалом для словарной работы
могут быть такие существительные, как баравіна ‘возвышенный участок леса в бору’,
брукаванка ‘вымощенная камнем дорога’, бярозавік ‘берёзовый сок’, каласавік ‘ранний
боровик’, цяпельца ‘небольшой костёр’, дзядзінец ‘огороженный двор вокруг какоголибо строения’, грачанік ‘блин из гречневой муки’ и др.
Достаточно эффективной будет и словарно-этимологическая работа, которую можно провести на материале белоруссих антропонимов и топонимов. Например, ученикам
будет интересно узнать происхождение таких фамилий, как Шавялёва (шавель овёс),
Шапшалевіч (шэпшала – старый человек), Гайдучонак (гайдук – легко вооружённый солдат, слуга у вельмож для парадных выездов), Шкрэдава (шкрэда – задира, упрямый человек; невысокий, низкорослый); этимологию названий населённых пунктов Ашмяны (от
лит. острый), Мазуршчына (мазур – представитель этнической группы на территории
Польши), Рудзенск (руда – на территории Беларуси добывали железную болотную руду),
Лядзец (ляда – расчищенный от леса участок земли), распознать в предложенных словах
орфограммы и объяснить их написание.
При организации системы работы по усвоению передачи на письме явления
«падаўжэння» согласных продуктивными будут упражнения на образование слов по
аналогии. Школьникам предлагается ответить на вопрос: “Как бы вы назвали поселения, которые находятся за полем (Заполле), за лесом (Залессе), за бродом (Заброддзе),
за рекой (Зарэчча), за лугом (Залужжа)?” , записать полученные ответы, определить
орфограммы в словах и прокомментировать их написание.
Работу со словом можно рассматривать и как этап анализа текста (в том числе микротекста, прецедентного текста, пословицы, фразеологизма и т.д.). Очень часто национально маркираванные единицы в тексте не только выступают в своём основном значении, но
и, преобретая эстетическую, образную семантику, становятся словесным образом. Поэтому, работая с текстом, ученик наряду с усвоением системного характера белорусского языка, пополнением своего словарного запаса, формированием умения использовать
единицы разных языковых уровней в речи познаёт народную историю, окружающий
мир, обогащает свою эмоциональную сферу. В связи с вышеотмеченным при обучении
орфографии можно предложить следующее задание:
Прочитайте стихотворение А. Письменкова “Дранікі”. Можем ли мы перевести слово
дранікі на русский язык? Это блюдо из картофеля имеет ещё одно название – таркаванцы. Как образовалось это существительное? Назовите слова с орфограммами, в которых
реализуются: а) правило “якания”, б) правило “акания”, в) правило написания у и ў.
Бабка ўстала раненька,
Да святла,
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І гарачых дранікаў
Напякла.
Дранікаў-бульбянікаў –
Смакаты,
Дранікаў-бульбянікаў
Залатых.
-- Ешце, ешце, дзетачкі,
Па талерцы поўненькай!
Еш, унучка-кветачка,
Еш, унучак-сонейка!
Какие ещё значения может иметь слово бабка? Попробуйте нарисовать предметы,
для называния которых служит это слово.
Интересным и занимательным будет задание на решение орфографических задач при
работе с пословицами и поговорками, при выполнении которого ученики объясняют значение паремий, записывают их компоненты в соответствии с орфографическими нормами. Например:
1. Сам бог [рат], калі ў сям’і [лат]. 2. Горка часам праца, ды [хлеп] ад яе [салотк’і].
3. Не так [дорах] [абет], як дарагі прывет. 4. На галодны [зуп] усё смачна. 5. З вялікага
грому малы [дошч].
В связи с тем, что система образов, закреплённых в фразеологизмах, так или иначе
связана с материальной, социальной или духовной культурой данного языкового сообщества, может свидетельствовать о его культурно-национальном опыте и традициях [5: 215],
целесообразно организовать обучение белорусской орфографии на фразеологическом материале. Продуктивным будет сравнительный анализ фразеологических единиц белорусского и русского языков и соответствующая работа по усовершенствованию орфографических навыков. Для анализа предлагаются следующие фраземы:
У пер…е ўбірацца
Як зязюл…ка
Вераб…ю раз дзеўбануць
Камара не заб…е
Мухи не обидит
С гулькин (воробьиный) нос
Как перст
Входить в силу
Интересным для школьников будет обращение к этимологическому анализу собственнобелорусских фразеологических единиц (як на дзяды, на горкі яблык, следам за
дзедам, святым духам, ні ўцяць ні ўзяць, лынды біць, і куры не шэпчуць, табаку важыць
и др.) и объяснения правописания их компонентов.
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Лингвокульторологический подход требует в качестве дидактического материала использовать тексты, посвящённые историческому прошлому, культуре, традициям белорусов. Отображённая в фольклоре и произведениях белорусских писателей жизнь народа формирует понимание неповторимости родного края, расширяет кругозор учеников,
организовывает их внутренний мир, воспитывает чувство национального самосознания.
Тексты с национально-культурным компонентом помогают учителю, не ослабляя внимания к лингвистическим знаниям и функционально-семантическому усвоению языковых
единиц, актуализировать в сознании учащегося не только интралингвистическую, но и
экстралингвистическую информацию. Тексты культуроведческого содержания целесообразно использовать с целью формирования языкового чутья, орфографической зоркости,
развития навыков орфографической грамотности и умения объяснять написание орфограмм. В качестве примера можно привести следующее задание:
Прочитайте текст. Определите его стиль и тип. Спишите текст, вставляя пропущенные
буквы. Объясните написание орфограмм.
Дасягнуўшы паўнале…я, юнакі-крывічане здавалі іспыты на му…чынскую сталасць.
Ім тр…ба было пераплысці хуткую ды гл…бокую р…ку, зрабіць доўгі пешы пераход праз
пушчу, упаляваць тура, м…дзведзя або зубра, распаліць у залеву вогнішча, а яшчэ – абавя…
кова ра…казаць супл…меннікам пра сваіх про…каў да пятага к..лена. Хто не ведаў іх – не
меў права звацца му…чынам. Такому ч…лавеку не давяралі, яго маглі наогул асудзіць на
выгнанне, бо лічылася, што бяспамятны лё…ка зробіцца здраднікам (Уладзімір Арлоў).
При ознакомлении с текстом объясняется значение национально маркированных слов
крывічане, залева, здраднік. Обращается внимание на то, что ученики знают о предках
белорусов -- племенах кривичей, родимичей, дреговичей, предлагается составить свою
родословную и др.
Постепенно учитель ведет школьников от работы с авторским текстом к использованию безэквивалентной лексики и других национально маркированных единиц в
собственных устных и письменных высказываниях. Ученики отвечают на вопросы
лингвокультурологического содержания и выполняют соответствующие задания: “Составьте список городов и деревень, которые находятся недалеко от вашей местности”,
“Расскажите, как в вашей семье отмечают праздник рождения Христа”, “Выучите на
память народную обрядовую песню. Объясните написание орфограмм в словах”, составляют небольшие сообщения в виде рассказов, описаний, рассуждений на темы:
“Край голубых озёр”, “Празднование Пасхи”, “Путешествие в Беловежскую пущу”,
“Родные мне названия” и др..
Таким образом, формирование лингвокультурологической компетенции при изучении
орфографии поможет ученику убедиться в приоритете ценностей национальной культуры,
почувствовать себя сопричастным к культуре и истории страны, родного края, идентифицировать себя как поликультурную личность.
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СПЕЦКУРС «ОСНОВИ НАУКОВОГО РЕДАГУВАННЯ» ДЛЯ
МАГІСТРАНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті визначено необхідність підвищення рівня гуманітарної підготовки магістрантів технічних спеціальностей, розкрито поняття «професійно-комунікативна
компетенція»; обгрунтовано новий гуманітарний спецкурс для магістрів технічних спеціальностей.
Ключові слова: гуманітарна підготовка, магістр, професійно-комунікативна компетенція, редагування, технічна освіта.
В статье определена необходимость повышения уровня гуманитарной подготовки
магистрантов технических специальностей, раскрыто понятие «профессиональнокоммуникативная компетенция»; обоснован новый гуманитарный спецкурс для магистров технических специальностей.
Ключевые слова: гуманитарная подготовка, магистр, профессиональнокоммуникативная компетенция, редактирование, техническое образование.
The article outlines the need for increased humanitarian training of graduate students of
technical specialties, the concept of «professional and communicative competence» substantiated new humanitarian course for masters of engineering specialties.
Key words: humanitarian training, master, professional and communicative competence,
editing, technical education.
Гуманітаризація вищої професійної технічного освіти, яка передбачає не лише збільшення в навчальному плані блоку гуманітарних дисциплін, але й проникнення гуманістичних ідей у природничі й технічні науки, підвищення вимог до лінгвістичної підготовки
майбутнього фахівця, застосування інформаційних технологій у навчанні безпосередньо
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пов’язані з необхідністю формування нової генерації висококваліфікованих фахівців, які
утворять інтелектуальний і культурний потенціал країни в майбутньому.
Одне з головних питань освітнього процесу у технічному університеті, вирішення
якого пов‘язано безпосередньо з підвищенням рівня освіти, з розвитком творчих можливостей студентів, є навчання, розвиток та виховання конкурентоспроможності студентів
технічного вузу [2]. На ринку праці підвищилися вимоги до професійної компетенції
інженера, яка охоплює навіть соціальні та особистісні аспекти, і в розряд найбільш затребуваних якостей входять комунікативні вміння і гнучкість мислення. В умовах глобалізації всіх сфер людського буття, мова йде про професійно-комунікативні навички.
Незважаючи на широке впровадження гуманітарних дисциплін у вищих технічних
навчальних закладах України, ціла низка питань залишається ще недостатньо з’ясованою
і розробленою. В умовах зростання професійної мобільності та конкурентоспроможності, професійна комунікативна підготовка магістрантів технічних спеціальностей на різних рівнях і етапах професійної діяльності потребує вдосконалення.
Наприклад, дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)», яка є
необхідною для будь-якого фаху вищого навчального закладу, сьогодні потребує модифікації та розширення змісту. Цей курс, залежно від профілю навчального закладу,
необхідно спрямувати на вивчення особливостей застосування української мови для
кожної з конкретних спеціалізацій. Слід переглянути навчальні плани та програми,
зробивши акцент на культурно-мовних аспектах, увести на старших курсах лінгвістичну дисципліну, яка б забезпечила здатність випускника до самостійного творення та
редагування наукового, професійного тексту [1].
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», яка вивчається на перших курсах не може в повному обсязі забезпечити формування інженера як креативної, творчої особистості, котра досконало має володіти термінологією, мати чуття мови, мовний
смак, бути ознайомленою з найкращими зразками мовної поведінки у професійному
середовищі. Адже вивчення фахових дисциплін, насичених професійною лексикою, починається лише з другого чи й третього курсу. Безумовно, це ускладнює налагодження
взаємозв’язків між дисциплінами і ставить вимогу додаткових зусиль і від студентів, і
від викладачів.
Запит соціуму на фахівців-інженерів, магістрів які мають не лише ґрунтовні спеціальні знання, а й відповідну комунікативну підготовку, володіють нормами сучасної
української мови, вміло вибудовують конструктивний діалог, активно включаються у
творчий процес міжособистісного спілкування, змусив нас дослідити проблему формування і розвитку професійно-комунікативної компетенції майбутніх інженерів.
Аналіз стану досліджуваної проблеми у педагогічній теорії і практиці показав, що
науковці опікуються питаннями комунікативної підготовки майбутніх фахівців (Д. Годлевська, Р. Гришкова, С. Козак, В. Лівенцова, А. Москаленко, Н. Назаренко, О. Павленко,
Л. Савенкова, Л.Хоружа, І. Чемерис), приділяють увагу проблемі вивчення гуманітарних
дисциплін (І. Голубович, О. Значенко, Л. Ніколаєва, Г. Педосюк, В. Подгорна, І. Тимченко). Шляхи, методи формування професійних умінь, навичок вивчали О. Березовський,
Б. Бромберек, Т. Вилох, П. Драганов, Т. Ільїна, В. Оконь, Н. Тализіна, І. Фалуш. Формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах
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присвячені дослідження І. Бавшина, Б. Беспалова, О. Денисова, І. Дроздова, Л. Зелінської, Л. Карпової, Н. Кузьміної, Н. Лобанової, Л. Луценко, Д. Мірошина, В. Петрук, О.
Поліщука, О. Садовської, С. Соколової, В. Фединої, С. Федорова та ін.
Вивчення і теоретичне узагальнення наукових досліджень, осмислення і уточнення сутності та змісту понять «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність», «комунікативна компетенція» дали підстави для формулювання власної дефініції
поняття «професійно-комунікативна компетенція».
Професійно-комунікативну компетенцію нами визначено як здатність студента мобілізувати професійно-комунікативні знання, вміння та навички, надбані в процесі вивчення фахових дисциплін, гуманітарних наук, рідної мови та іноземних мов для пошуку, обробки й використання інформації для вирішення професійних, комунікативних,
наукових проблем в конкретній професійній ситуації.
Головний акцент професійно-комунікативної компетенції спрямований на розвиток комунікативних, здібностей фахівця та набуття навичок професійної «придатності»
у сучасному світі. Вони містять: швидкість професійної і соціальної реакції, гнучкість
мислення, здатність оперативного аналізу і прийняття рішень, уміння працювати індивідуально і в команді, знання сучасних інформаційних технологій, володіння навичками
успішної комунікації.
Магістерська підготовка інженера має бути фундаментальною, професійно та практично орієнтованою, вона має поєднувати професійні знання, уміння й навички та
творчу діяльність. Узагальнюючи сказане, нами сформульовано гіпотезу, яка полягала
у припущенні, що фундаментом взаємодії інтелекту й творчості на рівні магістерської
підготовки має стати новий гуманітарний спецкурс «Основи наукового редагування»,
орієнтований на формування професійної комунікативної компетенції. Нова дисципліна
має виступати не просто інформаційним блоком, яка дає багаж певних знань, віона має
формувати новий спосіб пізнання своєї спеціальності.
Спецкурс «Основи наукового редагування» покликаний забезпечити оволодіння магістрантами технічних спеціальностей основними методами і прийомами редакторської
роботи з науково-технічним текстом. Під час проходження спецкурсу студенти набуватимуть практичних навичок зі складання тез доповідей, текстів публічних виступів,
бібліографічних описів, іменних та предметних покажчиків, анотування, а головне – навчатимуться термінотворчості.
Головне завдання спецкурсу – формування професійно-комунікативної компетенції у
магістрантів технічних спеціальностей. Новий спецкурс повинен підвищити гуманітарний
рівень студентів технічних спеціальностей, дати можливість майбутнім науковцям, керівникам реалізувати свої вміння й навички для попередження і корекції лексичних, стилістичних, орфографічних помилок у своїх наукових дослідженнях, статях та виступах.
Перший напрям спецкурсу «Основи наукового редагування» пов’язаний з відбором
та укладанням текстів. З одного боку текст є основним засобом ілюстрації мовного та
мовленнєвого матеріалу, формою його організації та складається з мовленнєвих одиниць
різного ступеня розгорнутості, з іншого боку, текст постає джерелом позамовної інформації. Важливим є питання різноманітності та діалогічності текстів, що сприяє ефективному розвитку професійно-комунікативної компетенції.
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Друге завдання спецкурсу охоплює складання тез доповідей, текстів публічних виступів на конференціях, анотування, реферування науково-методичних праць. Цей напрям також фокусує увагу на вмінні добирати професійно спрямовану літературу та
оформляти її бібліографічний опис.
Третій напрям спецкурсу пов’язаний із засвоєнням термінології відповідної галузі
знань як основи професійного спілкування, ознаками якого є діалогічність, чистота, виразність, естетичність, стійка тенденція до інтернаціоналізації, вербальних і невербальних засобів вираження спеціальних категорій і понять [3]. До цього напряму належать і
способи творення загальнонаукових, міжгалузевих і загальновживаних слів, термінологічна деривація, запозичення з подальшою фонетичною і граматичною адаптацією.
Четвертий напрям передбачає редагування рукописів, обов’язковою вимогою до яких
є професійна спрямованість тексту та актуальність пізнавальної позамовної інформації.
П’ятий напрям стосується перекладу актуальних науко-технічних, професійно спрямованих текстів з російської мови.
Шостий напрям – організація самостійної роботи студентів. Творчі, нестандартні завдання мають спонукати студентів до самостійного пошуку, напруженої роботи думки,
до самовідкриття і самоствердження у слові.
Спецкурс «Основи наукового редагування» повинен розвинути уміння майбутніх
науковців, управлінців узгоджувати професійні знання зі знаннями мови, удосконалити
інтелектуальні, творчі здібності, активізувати мисленнєву та мовленнєву діяльність особистості, сформувати навички ефективної комунікації.
З метою перевірки припущення щодо ефективності впровадження спецкурсу у навчальні програми магістрантів технічних спеціальностей, на базі Національного технічного університету України «КПІ» та Донецького національного технічного університету
у 2009 році було проведено анкетування, у якому взяли участь 94 студента.
Анкетування показало, що переважна більшість студентів у ДонНТУ – 93,7% спілкуються російською мовою і тільки 6,25% і російською, і українською. Свій рівень
мовної підготовки магістранти визначили як добрий (68,75%), задовільний (25%), та
дуже поганий (6,25%).
Більшість студентів НТУУ «КПІ» (60%) спілкуються і українською, і російською
мовами, суто українською мовою спілкуються 25%, тільки російською – 15 %. Вільно
володіють державною мовою 70% магістрантів, 30% респондентів визначили свій рівень
мовної підготовки як добрий.
Задоволені рівнем гуманітарної підготовки у навчальному закладі (Дон НТУ) 75% магістрантів, 25% студентів вважає, що гуманітарна підготовка потребує удосконалення.
Магістранти НТУУ «КПІ» (60%) теж задоволені рівнем гуманітарної підготовки у
своєму навчальному закладі, але 40% студентів вважає, що гуманітарна підготовка потребує удосконалення.
На питання анкети, як би поставилися до нового спецкурсу «Основи наукового редагування», відповіді магістрантів ДонНТУ були такими: «добре» (43,75%), «байдуже»
(31,25%), «з великим інтересом» (18,75%); НТУУ «КПІ» – «добре» (45%), «з великим
інтересом» (40%), «байдуже» (15%).
Магістрантам були представлені на вибір гуманітарні спецкурси, які були відібрані
нами з навчальних програм технічних факультетів вищих навчальних закладів країни і
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експериментальний спецкурс «Основи наукового редагування». Опитування показало,
що переважна більшість магістрантів обрали саме наш спецкурс. Результати відображено у таблиці 1.1.,1.2.
Таблиця 1.1.
Назва спецкурсу

Вибір студентів ДонНТУ, %

Основи наукового редагування

81,25

Основи риторики

50

Методика викладання у вищий школі

50

Педагогічний практикум

50

Психологія та педагогіка вищої освіти

37,5

Вища освіта та Болонський процес

25

Психологія наукової діяльності

12,5

Філософія наукового пізнання

12,5

Інтелектуальна власність

є у програмі навчального закладу

Таблиця 1.2.
Назва спецкурсу

Вибір студентів НТУУ «КПІ», %

Основи наукового редагування

95

Основи риторики

65

Психологія наукової діяльності

35

Інтелектуальна власність

35

Філософія наукового пізнання

25

Педагогічний практикум

25

Вища освіта та Болонський процес

10

Методика викладання у вищий школі

є у програмі навчального закладу

Психологія та педагогіка вищої освіти

є у програмі навчального закладу

Також за результатами анкетування було визначено провідні мотиви вивчення спецкурсу «Основи наукового редагування» магістрантами технічних спеціальностей – підвищення рівня професійної комунікації; підготовка до виконання кваліфікаційної роботи
магістра; підготовка до написання наукових статей, праць з проблем відповідної галузі;
пошук нових знань.
Проаналізувавши потреби магістрантів та зважаючи на інтерес переважної більшості
студентів до вивчення спецкурсу «Основи наукового редагування», про що засвідчили
425

їхні анкети, ми дійшли висновку, що необхідно максимально використовувати потенціал нового спецкурсу, а саме – вводити студентів у світ реалій професійного, ділового
життя та прищеплювати їм навички комунікативно-мовної поведінки в різноманітних
професійних ситуаціях – зробити випускників вищих навчальних закладів конкурентоспроможними на ринку праці.
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В современном мире растет потребность в переводчиках, лингвистах, специалистах по
межкультурной коммуникации, преподавателях иностранных языков, регионоведах. Расширение контактов между государствами на различных уровнях, возникновение межгосударственных проектов, особенно в научной и культурной сферах, развитие туристического
бизнеса и включение в него бóльшего числа государств, создание совместных предприятий диктуют иную направленность подготовки специалистов по иностранным языкам. Все
чаще требуются профессионалы не узкой направленности – только знатоки языка, а специалисты широкого профиля, способные навести мосты между различными культурами,
что особенно актуально в эпоху глобализации. Следовательно, перед лингвистами ставится задача повышения их уровня коммуникативной компетенции. В связи с этим, одной из
главных составляющих в преподавании языка становится культурологический подход.
Пристальное внимание к культурологическому аспекту преподавания языка в современных условиях «непрерывной» межкультурной коммуникации жизненно необходимо.
Причем не только для повышения уровня образования и эрудированности будущих лингвистов, но и для сугубо практических целей: «адекватного» использования языка при
установлении деловых, политических, культурных, образовательных и прочих связей с
другими странами, развития международного сотрудничества. Таким образом, будущим
специалистам необходимо преодолеть существующие различия в культурной картине
мира разных народов [1].
В итоге, к предмету, в данном случае, «русский язык» добавляется целый ряд дисциплин призванных дать студентам максимально полное представление о стране изучаемого языка и населяющих ее людях. Однако совершенно очевидно, что для этого недостаточно только ознакомить студентов с географией, историей, политическим и социальным
устройством страны, с ее традициями, ценностями, искусством и т.п. Для того, чтобы
студенты могли получить полноценное представление о мире, в котором живут носители
языка, необходимо их погружение в культуру страны.
Этим целям и стараются служить курсы «Русский мир» и «Мир русского языка». На
данный момент они являются базовыми при подготовке иностранных студентов, обучающихся на факультете Иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. После окончания университета иностранные студенты получают квалификацию
«бакалавр лингвистики». Однако даже при такой языковой направленности их специальности без изучения дисциплин «Русский мир» и «Мир русского языка» подготовка качественных специалистов по России и русскому языку на данный момент невозможна.
Перед предметами «Русский мир» и «Мир русского языка» стоит несколько задач: самая очевидная – способствовать расширению словарного запаса и умению разговаривать
на темы, связанные с искусством, бытом, повседневностью и т.д. Вторая – состоит в том,
чтобы дать студентам базовую информацию, полученную преимущественно на принципах пассивного восприятия – лекции, чтение текстов. В итоге студенты запоминают некий набор общих сведений об изучаемой стране. Эти сведения, конечно же, необходимы,
но они не достаточны для понимания ее культурной специфики.
Поэтому главная задача заключается в том, чтобы студенты-иностранцы могли «почувствовать» и понять Россию, преодолев, годами и десятилетиями складывавшиеся
стереотипы. Студентам необходимо дать представление о русской культуре и русской
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цивилизации в целом, раскрыть своеобразие России как особого неповторимого мира,
показать систему ценностей, особенности национальной психологии, поведенческой и
бытовой культуры. Но при этом, не рассматривать Россию изолированно от всего мира,
а показать в ее связях с другими культурами и цивилизациями. Таким образом, основным подходом в преподавании данных курсов является не социально-политический и
историко-этнический, а духовно-цивилизационный аспект изучения «русского мира».
Для определения верных методов преподавания студентам-иностранцам и содержания указанных курсов необходимо проанализировать аудиторию, для которой предназначены данные предметы. Главным для нас являлось, на основании анкетирования студентов, определить их национальный состав, причины выбора именно России как места
обучения, их академические интересы, перспективы работы с использованием русского
языка, выявить сложившиеся у них еще дома стереотипы о России и проследить их изменение, узнать о том, какими нас видят иностранные студенты, в чем они находят различия между нами и собой. Итак, обобщая материал за последние 8 лет, можно сказать, что
большинство студентов (более 95 %) приезжают из Юго-Восточной Азии: Китая, Японии, Южной Кореи, Монголии, Вьетнама (причем значительная часть из Китая – около
70 %), значительно меньше – из Греции, Германии, Сербии, Украины, Литвы, Латвии.
На каждом курсе обучается в среднем по 15 студентов, но выходцы из Европы присутствуют не во всех группах. Поэтому при построении программы мы, в первую очередь,
ориентируемся на студентов из Юго-Восточной Азии. Все анкетируемые заявили о том,
что свою работу они связывают с Россией и русским языком. Причина в том, что у них на
родине специалистов по русскому языку мало, а спрос на них велик. Причем, по мнению
китайских студентов, эта потребность будет увеличиваться с каждым годом. Следовательно, знание редкого русского языка предоставит им преимущества при поиске работы
и даст более высокую заработную плату. Однако следует отменить, что 3-5 лет назад
иностранные студенты видели себя, в первую очередь, переводчиками художественной
литературы, сейчас же – бизнесменами, занимающимися торговлей с Россией. Поэтому
ранее они стремились в рамках курса «Русский мир» получить больше информации по
культуре страны, теперь же просят сделать упор на национальном характере русских,
менталитете, психологии, деловой культуре. Однако, даже это новое поколение «практичных» студентов отмечает, что выучить язык и успешно работать в бизнесе без знания
русской истории и культуры нельзя.
Помощь при расставлении правильных акцентов в «понимании» России иностранными студентами оказало исследование их представлений о различиях в наших культурах,
о взаимодействии или конфликте культур. Студенты-европейцы не смогли назвать различий и заявили об общности культур в целом, вопрос о конфликте культур и о непонимании ими русских и «русской души» был отвергнут. Такая постановка проблемы в принципе понятна и объяснима, причем осознать это смогли и студенты из Юго-Восточной
Азии. Этим объединяющим началом они назвали христианство, которое превращает
приверженцев этой веры, по их мнению, в несвободных и ограниченных в возможности
выбора людей. В качестве различия между русской и своей культурой студенты из ЮгоВосточной Азии в поведении, образе жизни, характере назвали холодность, скрытность,
равнодушие, неулыбчивость русских. Соответственно они – приветливы, теплы в обще428

нии, внимательны. Причем студенты из Китая отметили, что в России улыбаться без
причины – признак глупости, у них же – признак вежливости. Комплименты в Китае –
вновь признак вежливости и скромности, потому что человек услышавший комплимент
должен отказаться от него и ответить говорившему своим комплиментом. Эти качества
– скромность и вежливость ценятся в китайской культуре превыше всего. Русские же
люди, как отмечают, китайцы просто благодарят за комплимент, что видится уроженцам
Поднебесной проявлением глупости и самомнение. Кроме того, китайские студенты отметили нехарактерные для них повышенную любовь русских к семье и внимание к детям, а также стремление русских к справедливости: если кто-то становится свидетелем
воровства, он заявляет об этом и помогает потерпевшему, китайцы же в этой ситуации
предпочитают промолчать, чтобы не привлекать внимание к этому позорному факту.
Японцы отметили неторопливость русских в делах, а так же то, что незнание чего-то и
признание этого факта для русских не является трагедией, тогда как для жителей страны
Восходящего солнца – это повод для стыда. Таким образом, подводит итог молодой человек из Южной Кореи понять русских нельзя – у них странный характер.
Несмотря на то, что иностранные студенты проживают в стране изучаемого языка,
что в принципе должно облегчить их «погружение» в Россию, этого чаще всего не происходит. У студентов европейцев нет проблем в общении с российскими сверстниками,
и они не замыкаются только на своих соотечественниках. Студенты из Юго-Восточной
Азии сознательно отсекают контакты и в качестве причин своего отказа от общения с
российской молодежью называют либо стыд из-за того, что они плохо говорят по-русски,
либо эмоциональную несовместимость (разная реакция на происходящее, непонятная
мимика и т.д.). Этот вакуум общения должны, в частности, компенсировать занятия по
«Русскому миру» и «Миру русского языка».
Курс «Мир русского языка» делится, что традиционно для таких предметов как,
например, «Страноведение», на несколько блоков: история России, культура России,
литература России и рассчитан на 4 семестра 1 и 2 курса. Дисциплина «Русский мир»
(длительность 2 семестра, 1 курс) состоит из следующих тематических разделов: общие
сведения о стране (национальные, региональные различия, уровень, стиль жизни, города
России, образование, здравоохранение, транспорт, экономика); столичные города России
(легенды и летописи о Москве, культурное наследие Москвы, ее музеи и театры; история
Санкт-Петербурга и его роль в истории России); феномен русской культуры (русское
православие, русская семья, костюм, национальная кухня); русский национальный характер [2: 131–132]. Оба курса сочетают лекционные и семинарские занятия. На семинарских занятиях студенты выступают с самостоятельно подготовленными маленькими
сообщениями, в которых сравнивают особенности русской и национальной культуры,
разгадывают и составляют кроссворды, объясняют смысл русских пословиц и поговорок
и находят аналогии в устном народном творчестве своей страны и т.д. Чтение лекций
сопровождается демонстрацией иллюстративного материала, музыкальных записей и
отрывков из фильмов. По окончанию просмотра устраивается обсуждение увиденного
по заранее сформулированным вопросам. На каждом занятии студенты получают список
слов и терминов, связанных с изучаемым материалом. К концу курса студенты должны
овладеть новым лексическим материалом и использовать его.
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«Мир русского языка» (часть Культура России) завершается презентациями проектов.
Студенты, объединившись в группы по 3 – 4 человека, работают над докладами по заранее выбранным темам. Это должно быть сочетание научного текста и визуального ряда,
приветствуется съемка фильмов. Причем при формулировании тем, упор делается на то,
чтобы студенты сами стали героями своих работ. В связи с этим предлагаются такие темы
как «Повседневная жизнь иностранных студентов в Москве», «Учеба на факультете Иностранных языков и регионоведения», «Экскурсия по Москве для родителей и друзей» и т.д.
В течение года студенты ездят на однодневные ознакомительные экскурсии по Подмосковью, Золотому кольцу. После каждой экскурсии они должны составить фотоотчет об увиденном, и рассказать о том, что произвело на них наибольшее впечатление. Эти поездки
позволяют иностранным студентам познакомиться с настоящей жизнью страны.
Итоговой работой по «Русскому миру» становится написание эссе, где студенты
сравнивают миры – русский и свой национальный: пытаются найти общее и различное,
и объяснить это. Таким образом, студенты сами пробуют сопоставить изученный материал и в результате понять Россию и русских, что и является целью этих курсов.
В данный момент мы уже можем говорить о выходе дисциплин «Русский мир» и
«Мир русского языка» за рамки Московского университета. В 2009-2010 годах на факультете Иностранных языков проходил стажировку преподаватель Пекинского университет. Он знакомился с предметами, вносил некоторые корректировки. Предполагается,
что с нового учебного года он начнет преподавание этих дисциплин в своем родном университете, пользуясь учебником «Русский мир», написанным преподавателями МГУ.
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