видавничий Дім Дмитра Бураго

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Видавничий дім Дмитра Бураго
***************************************************

Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»
Випуск 13
Том IІI (139)

Київ
2010

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Издательский дом Дмитрия Бураго
***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
Выпуск 13
Том IІI (139)

Киев
2010

УДК 80 + 008] (082)
М 74

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. –
Вип. 13. – Т. IІI (139). – 352 с.
Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році
Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.
Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Видавничий дім Дмитра Бураго
Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.
Головний редактор Д. С. Бураго
Редакційна колегія:
канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф.
О. П. Воробйова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник
ВШ України Л. П. Іванова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України М. О. Карпенко; д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова;
д-р філол. наук, проф. Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філос.
наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України С. Б. Кримський; д-р філол. наук,
проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко; д-р філол. наук, проф.
Ю. В. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. наук, проф., академік НАН
України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф. Г. В. Онкович; д-р філос.
наук, канд. істор. наук, проф. Ю. В. Павленко; д-р філол. наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р
філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюк; д-р філол. наук, проф., академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України В. Г. Скляренко; д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай;
д-р філол. наук, проф. О. С. Снитко; д-р філол. наук, проф. Е. С. Соловей; д-р психол.
наук, проф., член-кор. АПН України Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2010
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2010

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 811.111’42(045)

Волошина О.В.
(Мариуполь, Украина)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ
ПРАВДА /ИСТИНА В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Стаття висвітлює філософські основи вивчення поняття «правда/істина» в історичному аспекті на матеріалі філософського та богословського типів дискурсу.
Ключові слова: концепт, правда, істина, методологична база, комплексне вивчення,
дискурс.
Целью данной статьи является рассмотрение методологической основы изучения
дуального концепта «правда / истина» в богословском и философском дискурсах.
Ключевые слова: концепт, правда, истина, методологическая база, комплексное
изучение, дискурс.
This article tackles the problem of complex studying of the dual concept «truth / verity».
The author considers aspects of functioning of the concept in theological and philosophical
discourse and suggests various definitions, taking into account negative connotations the notion assumed historically.
Key words: concept, truth, verity, methodological base, complex studying, discourse.
Актуальность выбранной темы объясняется, в первую очередь, ее многоаспектностью в семантике и синтаксисе естественного, научного и формального языков. Понятие правды начинают активно исследовать в первой половине 20 столетия. Стратегия
рассмотрения оппозиции «правда / истина» сформировалась в англоязычной литературе.
Основополагающими в исследовании становятся следующие неоклассические теории:
теория соответствий (работы Г.Е. Мура, Бертрана Рассела), теория согласованности,
прагматическая теория.
В теории соответствий Мур и Рассел говорят о множественности правды, употребляя
термин во множественном числе и фактически приравнивая ее к понятию совокупности фактов. Согласно данной теории «не существует отличия между правдой и реальностью, которой она соответствует» [20:21]. В то же время данной теорией они отвергают
факт существования ложных высказываний, как и факт существования высказываний
как таковых. В дальнейшем своем развитии данная теория уходит от понятия истинных
высказываний и заменяет их понятием «убеждение в достоверности». Претерпевая ряд
конструктивных изменений, теория соответствий дополнилась онтологическим аргументом: «убеждение в достоверности» становится фактом, если существует соответствующий факт [21]. Под влиянием теорий Витгенштейна, описанных в «Логико-философском
© Волошина О.В., 2010
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трактате» (1922 г.), в 1952 Рассел впервые вводит понятие трюизма. В ходе дальнейших
исследований общая концепция данной теории из метафизической трансформируется
в логическую, приравнивая значения истинности высказывания к «убеждению в достоверности» и возвращаясь к мысли об их существовании в качестве составляющих понятия «правда». Основная идея неоклассической теории соответствий приобретает следующий вид: верование = предположение = факт = правда.
В теории согласований понятие правды интерпретируется как нечто целое, употребляя его в единственном числе [25]. В противопоставление теории соответствий
и приведенному выше равенству Йохим говорит о системном согласовании, отрицая
идею правды как отношения между независимыми компонентами. По его утверждению,
«верование является правдой, если только оно является частью согласованной системы
веры» [21]. В 1991 году Болдуин под влиянием работ Уолкера рассматривает данное
утверждение с позиций идеализма, утверждая, что понятие правды вовсе не является
отношением «содержание–реальность», оно скорее является отношением «содержание –
содержание», или же «верование–верование». Важным является тот факт, что именно
данная теория активно вводит термин «be justified» как полный синоним понятия «truth:
согласно эпистемологической мотивации «быть оправданным / правдивым значит являться частью согласованной системы верований (to be justified is to be a part of a coherent
system of beliefs)» [21]. Основным отличием двух вышеуказанных теорий является то,
что теория соответствий остается метафизической, в то время как теория согласований
приобретает логические черты. В данной связи мы можем говорить об определенной
родственности данных теорий с концептом «правда/истина», существующем в славянской ЯКМ. Русскоязычное понятие «правды» в большей степени соответствует теории
соответствий, в то время как «истина» – теории согласований.
Прагматическая теория (Д. Пирс, В. Джеймс) возникла в Соединенных Штатах. Ее
главное положение: «правда есть окончание исследования» [22]. В это же время Пирс
и Джеймс определяют правду как нечто, стоящее доверия (1907г.). Вильям Джеймс поясняет данный принцип необходимостью оценки практической ценности понятия «правда». По его утверждению, «правда – это те верования, которые не вступят в конфликт с
приобретенным в последствии опытом» [21]. Большинство дальнейших зарубежных исследований в данной области базируются на исследованиях Альфреда Тарски, который
осуществил первую систематизацию лингвистической репрезентации концепта [19].
Концепция Тарского имеет явный уклон в область математики. Рассматривая концепцию
истинности суждений на различных уровнях, Тарски приходит к определению правдоформирующих принципов, выражающих не что иное, как онтологический аспект
неоклассической теории соответствий. К таким принципам приравниваются факты, как
утвердительные, так и орицательные, которые «способны каждую правду сделать правдивой» [21]. Теория Тарски до сих пор активно обсуждается, находя отклики в работах
таких современных ученых, как Армстронг (1997год), Беалл (2000 год) и др. На базе
теории Тарски развиваются теории реализма и антиреализма. Основными положениями
теории реализма являются положения о том, что «1. мир существует объективно, независимо от того, как мы его осознаем или описываем. 2. наши мысли и утверждения (claims)
о мире». В данном случае слово «мир» можно понимать как полный синоним слова
6

«реальность» [21]. В 1992 году Райт предложил свое виденье реализма: наши представления объективно являются правдой или ложью в зависимости от реальности. Мир,
который мы имеем в своем представлении или отражаем посредством языка есть объективный мир» [21]. По утверждению Путмана [23] данная теория перекликается с теорией соответствий и формирует основной принцип теории бивалентности: «любое предположение или утверждение является истинным или ложным» [24]. Дальнейшие теории,
такие как теория избыточности, минималистическая теория являют собой логическое
продолжение теории Тарски.
Рассматривая существование понятия правды–истины в языке, исследователи обращаются к выделенным Тарски «носителям правды», каковыми являются предложения
и предположения. Согласно мнению современных ученых, «носителями правды является все, что есть правда или неправда в зависимости от того, насколько корректно они отражают реальность» [21]. Таким образом, «правдоносители» образуют замкнутую систему. Она представляет интерпретированные предложения, выражающие доверие, которое
говорящий должен выражать в отношении их, и суждение, которое они представляют.
По утверждению приверженцев теории Тарски, весь список данных предложений соответствует реальности, которую можно интерпретировать в качестве языковой картины
мира (ЯКМ).
Языковая картина мира носителя языка складывается как из лексических единиц, так
и содержится в поле концептуальных надстроек, которые формируют понятийный аппарат говорящего или реципиента. Согласно мнению Бориса Успенского [15], язык может
рассматриваться двояко: как средство коммуникации и как средство фиксации некоего
содержания безотносительно к акту коммуникации, при этом акцент делается на способах выражения содержания. Продуктом концептуального выражения определенной
информации являются безусловно прецедентные тексты культуры, это в первую очередь
Святые Писания и философские трактаты. Согласно мнению Успенского и Лотмана, [16]
культура как таковая понимается как «ненаследственная память коллектива... система
коллективной памяти и коллективного сознания». Она «одновременно неизбежно является некоторой единой для данного коллектива ценностной структурой». Соответственно,
лингвокультурные концепты, существующие как основополагающие или универсальные при формировании понятийного аппарата носителя языка, зачастую являются еще
и в той или иной степени ценностно маркированными.
Одним из таких концептов в различных культурах является концепт «правда». При
рассмотрении истории функционирования понятия «правда» и смежных с ним синонимического «истина» и антонимического «ложь» обнаруживается, что в различных
культурах данные концепты воспринимались по-разному. В отдельных случаях, рассматривая концептосферы упомянутых понятий, мы наблюдаем достаточно серьезные
расхождения в их интерпретации[17:224]. Особенно ярко расхождения проявились в
религиозном и философском дискурсах. Например, в английском языке концепт «truth»
функционирует как универсалия. Его значения неизменны ни в повседневной речи, где
ему присущи черты объективизма, ни в религиозном дискурсе («Gospel truth»). Тогда
как «специфической чертой русской культуры… в интересующем нас аспекте является ее принципиальная полярность, выражающаяся в дуальной природе ее структуры.
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Основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные) в системе русской ЯКМ располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном резкой
чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны»[16]. Поэтому в русскоязычной
лингвокультурной традиции все в принципе могло восприниматься в теологическом
ключе: не только содержание, но и форма могла восприниматься как отражение Божественной истины, как непосредственное свидетельство о Боге. Данный подход формирует
впоследствии резко негативное отношение к другим языкам, так как они ассоциируются
у православных христиан с иным вероисповеданием.
В период русского религиозно–философского ренессанса проблеме истины, правды
и достоверности отводится значительное внимание в софиологических трактах П. Флоренского. По мнению русского религиозного философа: «если истину можно искать,
значит она есть» (цитируется Исуповым К.Г.[8]). Очевидность истины в философском
дискурсе русскими софиологами во внимание не принималась. Для носителей русской
версии модернизированного православия традиции Евангелие и вообще Св. Писание,
будучи богооткровенным текстом, есть истина сама по себе, которая принципиально
не зависит от воспринимающего субъекта, но представлена в языке как таковом. Сакральная форма текста и сакральное содержание по самому своему существу не могут
быть расчленены, одно предполагает другое. С этой точки зрения истина связывается не
с последовательной, полной интерпретацией, а с правильным воспроизведением текста
[2:1].
В то же время представители традиции восточнославянского православия, исторически связанные с контекстом культур Речи Посполитой, занимают позицию противоположную направлению Татищева-Флоренского – они отделяют форму выражения
от содержания. В частности, Стефан Яворский обращал внимание на тот факт, что
сакральный текст не есть истина и потому не может быть использован для легитимации власти. Истиной является содержание сакрального текста [11]. Последнее являлось
определяющим мотивом контекстуальных значений русскоязычного дискурса на протяжении двух столетий, последовавших за установлением самодержавия в Московии и
создания Российской империи в эпоху петровского правления. Таким образом, в современной русскоязычной картине мира утвердилось представление о том, истина является
концептуальным выражением правды. Их отношения отражают онтологический факт
участия русского языка и его носителей в смысловом поле мироздания в целом.
В семантическом поле русскоязычной картины мира возникает конфликт конвенционального и неконвенционального понимания знака, который проявляется не только
в языковой сфере, но и в культуре в целом. Важным для выявления функциональной
семантики русской ЯКМ является то, что концептуальная амбивалентность истины
и правды представлена и на уровне обыденного сознания в наивной картине мира. В статье «Правда» / «истина» на русской почве» российский антрополог и философ К.Г. Исупов указывает: «По ближайшему определению, правда – это истинностная адекватность
события информации о нем. Слово восходит к славянской антитезе «правда/кривда»;
через архаическую оппозицию «правого/левого» закрепилась как языческий рудимент
в составе кардинальных национально–христианских представлений (праведное/грешное; ср. «Русская Правда»); сакральных формул клятвы («ей–Богу, правда»; «святая
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правда») в теологической («православие»), юридической («правеж», «правительство»)
и педагогической («направник») терминологии… Древнейший топос дольней горизонтали (правда изыскивается в пути; темa странников–правдоискателей в фольклоре и литературе), усложнен… вертикалью молитвенного диалога с Богом как Сущей Правдой
(Истиной–Естиной) бытия. Дуальная (сакрально–мирская) фактура правды и ее двойная… событийная природа породила укорененную в падшем сознании антитезу «Истина/Правда». В парадигму первой вошли неотмирность, бесстрастие, справедливость,
абсолютность; второй – посюсторонность, пристрастие, этическая конъюнктура, аморфность, релятивность. Истина онтологична (этимон–субстантив – «естина») и единственна, правда относительна и множественна. Традиционное русское мышление под
«правдой» понимает Божью правду, т. е. «Истину» в сакрально–авторитарном контексте. Из конъюнктурного признания правды и Истины равночестными состояниями мира
рождается идеология «двойной истины» и та «теомахия» двух правд, о котором говорил
в эссе «Гамлет» П. Флоренский применительно к герою Шекспира… Правда св. Писания
приходит на чужом языке и приносит с собой властные структуры как хозяйски организованную информацию. Мифология власти рождается на импорте сакральной правды
и социального авторитета вождя. Поэтому становится возможной и мифология потребной правды и ее редактирование в формах обмана и самообмана («тьма низких истин» /
«возвышающий обман» у Пушкина)» [8].
В XX веке в рамках русской и украинской философии «историческая и контекстная
подвижность границы между истиной и ложью сделала очевидным эвристическое преимущество триад типа «правда – истина – ложь» перед бинарной оппозицией «истина –
ложь» как для представителей европейской гуманитарной традиции, так и для… интеллектуалов всего мира» [10]. Соответственно, у современных публицистов используются
такие клише: 1. Истина индивидуальна. Отношение ко лжи у каждого разное. 2. Многое
из того, что мы делаем, оказывается правдой для нас, но ложь – окружающих. Кроме того,
в каждой стране, в каждом обществе существуют собственные истины: своя «правда
и кривда». 3. Различные парафразы на высказывание А.Гитлера: «Любая ложь может
стать правдой, если ее часто повторять, снова и снова подчеркивать, говорить ее всем подряд на каждом углу» [4]. 4. «Ленинские вариации»: Правда есть истина в действии [18].
5. Злободневные сентенции: «Правда – свет разума», «правда суда не боится», «не ищи
правды в других, коли ее в тебе нет...»[9] 6. «Правда не приходит одна, с ней заскакивает
исключение» [2] 7. «Все законы мира относительны и временно правдивы, так что если
вы знаете какой либо закон – это еще не означает что вы знаете правду [11].
Среди представителей русской интеллигенцией в силу ее исторического положения
в советский период стала единственно возможной идея правдоподобия: истина должна быть «орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья» [10]. В постсоветский период под влиянием мощного потока ранее недоступной
информации меняется не только сама концепция восприятия рассматриваемых понятий,
но и угол рассмотрения. Поколению 1960х годов как генерации успешно реализовавшихся физиков, кибернетиков и семиотиков-структуралистов больше понятны были
идеи позитивизма и представлялось, что истину возможно артикулировать, т.е. выразить
вербальными средствами. Под влиянием рецепции и популяризации постмодернистов
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и постструктуралистов в 1990-х большое внимание стали уделять внимания причинам
стратегии неуверенности и неопределенности. Исследователи обратили внимание, что
в обыденной речи большую популярность приобрели словоформы имитировавшие
сослагательное наклонение в речи, например часто стал использоваться оборот «как
бы» (Руднев) [12]. Соответственно, речевые контексты не позволяли употреблять ясно
тринарный концепт «правда-истина-ложь».
В последние 10 лет изменяется и само определение правды: «Точка зрения создает
перспективу. Перспектива определяет интерпретацию. Интерпретация формирует восприятие. Восприятие рождает ощущения и опыт. Ощущения и опыт закрепляют точку зрения. Точка зрения, отличающаяся постоянством, вне зависимости от ракурса
и перспективы, спонсирует схожие интерпретации и ощущения. Рождающийся из этого
опыт формирует веру. Вера, базирующаяся на стабильно повторяющемся опыте и закрепленная в интерпретациях и ощущениях, превращается в догму. То есть в данность, не
нуждающуюся в доказательствах. Некоторые называют это истиной, другие – правдой,
третьи – фактом» [14].
В настоящее время исследователями выделяются следующие виды истины[3]:
– Абсолютная истина – первоначало, первопричина, которая содержит в себе все
воспринимаемые нами качества и характеристики.
– Относительная истина – это убеждение о не достижимости абсолютной истины.
В том числе диалектического единства «истина»-«правда».
– Объективная истина – это содержание наших знаний, не зависящее от субъекта по
содержанию. Признания объективности истины и познаваемости мира равнозначны.
– Необходимая истина – знание, достигнутое последовательностью действий.
– Случайная истина – знание, полученное вне зависимости от целенаправленных
действий познающего субъекта.
– Аналитическая истина имеет место тогда, когда приписываемое объекту свойство
содержится с необходимостью в его понятии.
– Синтетическая истина – это познавательная ситуация, которая требует внесения
дополнительной информации об исследуемом объекте в понятие об этом объекте.
Классические концепции истины предполагают следующую классификацию значения «истина» в зависимости от определения:
Корреспондентская концепция: истина – это соответствие мысли (высказывания)
и действительности (вещи), представление, предельно адекватное или совпадающее с
реальностью (Аристотель, средневековая философия, философия Нового времени, Гегель); способы установления соответствия мысли и действительности.
Авторитарная концепция: истина – это убеждение и/или доверие авторитету (средневековая философия, богословие).
Теория истины как очевидности: истина – это «ясное и отчетливое представление»
(Р. Декарт, Ф.Брентано, Э. Гуссерль).
Теория истины как опытной подтверждаемости (Дж. Локк, М. Шлик).
Семантическая теория истины: поскольку высказывание о высказывании порождает
семантические парадоксы, вводится запрет на определение понятия истины в теории,
использующей данное понятие; требуется построение метатеории, задающей условия
понимания истины для исходной теории [19].
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Теологические и богословские концепции истины предполагают не абстрактную
универсалию, а онтологическую достоверность личностного существования в реальности Иисуса Христа, который «есть путь, истина и жизнь» [1,14:6]. Рождая при изучении
надежду на спасение и дальнейшее пребывание в Царстве Божьем, данная концепция
удовлетворяет потребности духа, души и разума, позволяя познавать посредством изучения, стремиться возвыситься посредством духа и любить посредством души.
Выводы:
В процессе функционирования в богословском и философском дискурсах концепт
«правда/истина» при изначальной синонимии претерпел ряд семантических трансформаций. «Правда» как понятие расширилось за счет исторически приобретенных коннотаций, которые в определенных случаях добавили отрицательных оттенков основному
значению. В религиозном дискурсе как на базе русской, так и украинской ЯКМ понятия
истины и правды остаются максимально приближенными к значениям англоязычного
концепта «truth». В философском аспекте концепт «правда» претерпевает ряд изменений, становясь разновидностью относительной истины. В социально-бытовой сфере
в русском и украинском языках правда приобретает значительное число негативных коннотаций, в то время как в английском такие изменения почти не наблюдаются.
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ГАРДІВСЬКОГО КОНЦЕПТУ ДОЛІ
У статті на матеріалі творчості Т. Гарді інтерпретується сутність життя крізь
призму філософії, а також розглядається концепт долі як філософська категорія.
Ключові слова: концепт долі, фатум, трагедія, конфлікт, ідейний зміст, літературний герой.
В статье на материале творчества Т. Гарди интерпретируется сущность жизни
сквозь призму философии, а также рассматривается концепт судьбы как философская
категория.
Ключевые слова: концепт судьбы, фатум, трагедия, конфликт, идейный смысл,
литературный герой.
On the material of T. Hardy’s works the interpretation of life essence through the prism
of philosophy is envisaged. Also the concept of destiny as a philosophical category is
investigated.
Key words: concept of destiny, fate, tragedy, conflict, idea context, literary hero.
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Феномен долі присутній у кожній культурі, з ним пов’язано багато онтологічних
і гносеологічних проблем. Концепт долі досліджується на філософському, міфологічному, теологічному, антропологічному, фольклорному, психологічному та літературознавчому рівнях, але саме філософія найглибше потрактовує відношення етнічного мислення
до буття, людської свідомості до природи, людини до світу, суспільства до Бога, що і містить в собі гносеологічний та онтологічний підходи до концепту долі. Оскільки етнічна
ментальність пов’язана з опануванням людиною Всесвіту, виникла потреба у формуванні людського світогляду як фундаменту свідомості. Людське світорозуміння відбивалося і відбивається у художній літературі від першопочатків її виникнення і до сьогодні.
Наприкінці ХІХ століття помітний імпульс до розвитку отримала проза на селянську
тематику з домінуванням у ній концепту долі та фатуму. Акумулюючи генетичний досвід людства оприявнений в елементах язичницького і християнського світоглядів, національні літератури виробили різноаспектні, абсолютно оригінальні інтерпретаційні підходи до таких понять як фатум, доля, божий промисел, воля богів тощо.
На сьогодні існують окремі розвідки Л. Когана [1], Н. Арутюнової [2], С. Неретиної
[3] та ін. з комплексного вивчення концепту долі, та А. Гурдуза [4], Л. Смикалової [5],
М. Урнова [6], котрі у своїх працях зосереджують увагу саме на гардівській концепції
цього поняття.
Концепт долі є носієм авторської ідеї в романістиці Т. Гарді, письменник відкидав
екзистенцію доброї чи злої сили у природі, вважаючи людські страждання наслідком
випадкового збігу обставин. Саме випадковість як явище стає наріжним каменем його
філософської концепції загалом. Персоніфікований Бог та природа у його творах – це
творчі символи, сам автор наголошує на їх символічному вживанні, зазначивши у щоденнику: «У нинішні часи так легко будь-яку силу над або під небесами іменувати «Богом» –
таким чином уславитися за ортодокса і наповнити кишеню!» [7: 296]. Найсерйозніша
шкода від релігійного світобачення, за визначенням Т. Гарді, криється у творенні ілюзорної захищеності людини з боку вищих сил, а відтак у знятті з людини відповідальності
за безлад і хаос на землі. Письменник вважає, що людина ніким із всесвіту не опікується.
Всемогутнього заступника немає, а якщо допустити, що він є, «але забув про свої щонайперші обов’язки, то це все одно, неначебто його і не було» [7: 146]. Релігія завжди взаємодіє з часом і соціумом: «Справа в політиці, без якої жодна релігія недійсна» [7: 146].
Романістика Т. Гарді об’єднана цілісною філософською концепцією. Автор незрідка
звертається до містичного, шукаючи пояснення трагізму життя головних героїв. За розвитком подій його творів цей трагізм буває спричинений не загальними протиріччями,
а таємничими силами, які стоять над світом та правлять людськими долями. Автор схильний думати, що таємне божество, яке править людськими долями, ставиться до них або
зовсім байдуже, або навіть вороже. Законне прагнення людини до щастя, як правило, не
увінчується успіхом, тому що щастя – це лише випадковість у драмі страждань. Оскільки
випадковість і необхідність в природі та філософії є діалектичними протилежностями,
перехідними один від одного, Т. Гарді – письменник і філософ – часто приходить до детермінізму і фаталізму. Згадані тенденції спостерігаються в романах Т. Гарді: наприклад,
фатальна роль спадковості у «Тесс із роду д’Ербервіллів» або доля, яка сформувалась
внаслідок характеру в «Мері Кестербріджа». Вся образна система романістики Т. Гарді
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спрямована на обґрунтування його поглядів про безсилля людини перед обставинами
та долею. Сам автор відзначав подібність своєї концепції життя із поняттям про фатум
в античній грецькій трагедії, в основі якої лежало втручання вищих сил у долю окремих
людей, оскільки наявний світопорядок та долі людей цілковито залежали від них. Доля,
що переслідує героїв Т. Гарді, наздоганяє їх у найщасливіший момент їхнього життя та
повністю руйнує тимчасовий затишок, посилаючи одне нещастя за другим. Підтримуючи модерні філософські та природничо-наукові теорії, Т. Гарді стверджував, що помилки,
які «коріняться у найкращих рисах людського характеру, – неодмінна умова життя. Втрата ілюзій, усвідомлення героєм страшної істини про «межі клітки», у якій він ув’язнений,
поєднані зі смертю. Смерть як обов’язок, який неодмінно потрібно повернути трагічною
людиною природі, передбачає певну життєву модель – долю. Під долею Гарді розуміє не
беззмістовний фатум, а «вказівку» на межі індивідуальності» [8: 347].
Т. Гарді ототожнює художнє мистецтво із матерією, говорячи, що «найвідданіший
поборник реалізму, справжній натураліст не може бути прихованим, так як і старе базікання зів’янути над вогнем, адже прояв мистецтва в роботі чи волі засвідчується розповідями». Далі письменник продовжує: «Вдосконалюючи знання про всесвіт і його силу,
людська позиція щодо цього та вміння артистично переконувати повинні пристосовуватися до нових правил, оскільки артистизм має бути колоритним… Ніщо так не може
здивувати як ілюзія правди, тому коли стара ілюзія вже осягнута до кінця, природній
магізм задовольниться» [Див.: 7: 47].
Філософія – це частина людського життя, адже вона допомагає збагнути невідоме.
Людина завжди спочатку діє, а потім розмірковує, тобто «підсвідоме передує свідомому» (за Е. Гартманом). Цю тезу Т. Гарді розвинув, розгорнув у своїх романах. В його
романах, як уже зазначалось, часто звучить думка про трагізм життя. Людина – піщинка
в руках обставин, жертва випадковостей, вона раз у раз потрапляє у пастки, підступно
розставлені їй долею. І чим послідовніше вона намагається здійснити свої бажання та
є одержимою прагненнями і пристрастями, тим більше знущається над нею доля. Т. Гарді був знайомий з багатьма філософськими напрямками й школами: від Лукреція та стоїків до Шопенгауера, Гартмана, Бергсона та ін., він був прихильником Гераклітівських
філософських концепцій, вважаючи, що світ єдиний, не створений ніким із богів та людей, адже виник він із вогню, тому повертається у нього ж згідно концепту долі, що
ототожнюється із людською необхідністю й законом розвитку світу. Т. Гарді враховував
філософські погляди великого матеріаліста Древньої Греції Демокріта, який різко виступив проти пануючої думки, що зводила долю (тюхе) до культу1. Водночас він тяжів
до Платона, який відзначав, що доля – це «шлях від невідомого до невідомого, довільна
причина фатального діяння» [Див.: 9: 5-20]. Т. Гарді поділяв погляди римських стоїків,
які вважали, що доля несе або щастя, або суцільне горе, вона не знає півтонів, а будь-яка
непокора їй марна2. Проте виплеканий Т. Гарді теорією Дарвіна. Атеїзм Т. Гарді, рішуче
заперечення християнської релігії йде від дарвінiвських ідей, глибоко сприйнятих ним
ще в ранні роки.
Отже, філософські погляди Т. Гарді досить непослідовні й еклектичні. З одного боку,
він прихильник детермінізму, строгої обумовленості явищ, причин і наслідків, з іншого, як бачимо, письменник схильний пояснювати долю людини суцільним зчепленням
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випадковостей; він не приймає спробу філософа А. Бергсона пояснити рух і розвиток
в природі та суспільстві певним життєвим поривом, але сам схиляється до ідеалістичного визнання волі, несвідомого життєвого натиску. «Половину свого часу я вірю не лише
в ті речі, в які вірить Бергсон, – пише Т. Гарді, – але і в привидів, таємничі голоси, передчуття, прикмети, сновидіння, зачаровані місця та ін. Проте, з іншого боку, я ніскільки
не вірю більше у все це в старому розумінні цього слова. І коли у суперечці проти бергсоніанства я оголошував себе невіруючим, то мав на увазі саме старий зміст» [Див.: 9:
284-285].
У творчості Т. Гарді простежується багато такого, що не лише не поєднується із теоріями Шопенгауера, але й рішуче протистоїть їм. У романі «Мер Кестербріджа» помітним є те, що марнославному Хенчарду могло лише здаватись, що збіг обставин викликаний якоюсь зловісною силою, яка вирішила покарати їх, але ж ці події розвивалися
цілком природно. Автор далекий від визнання впливу потойбічних сил, що начебто сліпо
керують життям героїв. На його думку, саме характер багато в чому визначає долю людини. Тесс з однойменного роману поступово схиляється до думки, що її відчай спричинений деспотичними законами, які визначають обличчя суспільства, позбавленого гармонії
і законного світопорядку. Джуд Фаулі ще точніше визначає причину трагізму людської
долі: «Я відчуваю, – говорить він – що є якась помилка в наших соціальних формулах»
[10: 349]. Долі Джуда і Сью – у прямій залежності від їх приниженого соціального становища, релігійних та етичних приписів суспільства. Шопенгауер прирівнював презирство
до натовпу, черні, яких він протиставляв вибраним героям, проте Т. Гарді віддає перевагу
людям з народу, яких він наділяв вищими духовними й етичними якостями. Шопенгауер
вважав боротьбу з обставинами безперспективною справою, відтак пропагував покірність долі. Натомість митець віддавав перевагу тим, хто протестує, хто бунтує навіть
у годину смерті. Коли Сью Брайдхед, зламана нещастям, кориться долі, відмовляючись
від своїх незалежних переконань, письменник дає відчути читачам, що це відступництво дорого їй коштує, оскільки героїня, по суті, чинить наругу над собою, що веде до
духовної загибелі. «У романах Т. Гарді космізоване буття Вессекса не передбачає самосвідомості людини, самоцінності її духовної культури. Блудний син природи, трагічна
людина Т. Гарді шукає Бога у собі самій, творить Бога за своїм образом і подобою. Герой останнього роману циклу («Джуд Непомітний») випереджує сучасний раціоналізм
з його уявною самодостатністю. Соліпсична від’єднаність свідомості Тесс («Тесс із роду
д’Ербервіллів»), котра осягає світ як «психологічний феномен», прирікає її на трагічну
самотність. Погляд на життя як на спектакль дає героєві Гарді можливість активної поведінки, звільняє його з-під влади автоматичної, позасвідомої, колективної поведінки у
патріархальному світі Вессексу» [8: 346-347].
Враховуючи різноманітні проблеми буття людини в соціокультурному просторі,
письменник подає широку типізовану картину дійсності. Помітним є те, що концепт долі
у творчості Т. Гарді виступає необхідним елементом духовного світу героїв, своєрідним
символом кореляції людини зі всесвітом. Більш того, доля у його творчості символізує
реалії життєдіяльності людини, в яких вона постійно стикається з різними небезпеками
щодо свого існування.
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Примітки
1. На думку Демокріта, людина не повинна сподіватися на випадковість, її веде по
життєвому шляху знання про причини тих чи інших явищ. Розумному успіху він протиставляв вдалий розум, адже за цією концепцією знання долає долю.
2. Стоїк Сенека закликав бути байдужим до долі незалежно від того, дарує вона або
карає. Адже долю не можна благати, її не зворушують ані благання, ані страждання;
вона веде того, хто хоче, і тягне того, хто не хоче слідувати їй. Цицерон в трактатах «Про
долю» і «Про дивінації» відкидає усі види пророкувань. Передбачення ґрунтуються, на
його думку, на реальних фактах і прикметах, доля є випадковою, оскільки випадковість
не можливо передбачити, всі пророкування є помилковими.
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МІСЦЕ МІРКУВАННЯ У ДИСКУРСИВНІЙ РАМЦІ УТВОРЕННЯ СМИСЛУ
Пропонована стаття присвячена дослідженню текстово-дискурсивної одиниці
міркування з погляду її участі у процесі смислотворення художнього твору крізь призму окремих елементів дискурсивної рамки, таких, як єдність часу та місця, ситуація
мовлення, об’єкт міркування.
Ключові слова: текстово-дискурсивна одиниця, міркування, дискурсивна рамка
утворення смислу, смислотворення, єдність часу та місця, ситуація мовлення, об’єкт
міркування.
Предлагаемая статья посвящена исследованию текстово-дискурсивной единицы
рассуждение с точки зрения ее участия в процессе смыслообразования художественного произведения через призму отдельных элементов дискурсивной рамки, как единство
времени и места, ситуация речи, объект рассуждения.
Ключевые слова: текстово-дискурсивная единица, рассуждение, дискурсивная рамка образования смысла, смыслообразование, единство времени и места, ситуация речи,
объект рассуждения.
The suggested article is devoted to the research of the text-discursive unit of the reflection
as a part of literary work’s sense formative process. The author studies the problem through
the research of the separate units of discursive base, as the unity of time and space, speech
situation and object of reflection.
Key words: text-discursive unit, reflection, sense formation, discursive base of the sense
formation, unity of time and space, speech situation, object of reflection.
Результати попередніх досліджень привели нас до висновку про те, що міркування
як текстово-дискурсивна одиниця має свої дискурсивні характеристики та свою дискурсивну рамку [1: 16 – 17].
Розглядаючи міркування як текстово-дискурсивну одиницю художнього твору, ми
підходимо до його вивчення з урахуванням насамперед всіх його дискурсивних характеристик. Метою пропонованої статті є аналіз його участі у смислотворенні художнього
твору через призму окремих елементів його дискурсивної рамки. Головним завдання,
що вирішується у статті, є довести, що міркування як дискурсивна одиниця бере участь
у смислотворенні художнього твору.
Дискурсивна рамка створення смислу новели як структурне утворення включає
в себе кілька компонентів.
Найважливішим компонентом дискурсивної рамки міркування є ситуація мовлення.
Будучи складовою частиною насамперед внутрішнього мовлення людини, міркування
відбувається у певний час у певному місці і має тісний зв’язок із ситуацією мовлення.
Мовець розмірковує тут і зараз, і процес роботи його внутрішньої думки отримує ви© Клименко О.В., 2010

17

раження саме у міркуванні, отже, існує єдність часу та місця. При цьому міркування
може бути спровоковано зовнішнім фактором (людина спостерігає якісь предмет, подію
чи явище, вибудовуються певні асоціативні зв’язки, що створюють передумови для породження міркування у внутрішньому мовленні). У той же час причиною породження
міркування можуть бути певні внутрішні фактори (проблема, яку людина не може вирішити, і тому постійно про неї розмірковує, або певні обставини, що вимагають прийняття тих чи інших рішень). Наприклад, у новелі Жана-Луї Парро «Un violon pour un
rat» розмірковування героя відбуваються одночасно немов би у двох різних місцях. Ця
єдність місця та часу сприяє більш глибокому розумінню читачем ідеї новели – у різний
час один і той же світ може бути для людини як своїм, лагідним, так і чужим, ворожим.
Подібний приклад можна знайти у новелі Жана-Луї Матте « L’ombre de lui-même», де
ситуація мовлення викликає появу асоціативних зв’язків.
Таким чином, міркування як дискурсивна одиниця включає в себе ситуацію мовлення, тобто єдність часу та місця.
Другим елементом дискурсивної рамки міркування є відсутність безпосереднього
адресата мовлення. У літературному творі адресатом мовлення автора виступає читач.
Адресатом міркування є насамперед сам мовець. Внутрішнє мовлення, у якому проходить процес міркування, не є доступним для іншого. Робота думки відбувається для себе,
для прийняття якогось важливого рішення. При відсутності адресата мовлення лише безпосереднє звернення до міркування дає читачеві можливість зрозуміти мотиви подальших вчинків та дій героя, ставлення автора до нього, і, кінець кінцем, визначити ідею
художнього твору, те, що хотів сказати автор своїм твором, тобто створювати смисли,
брати безпосередню участь у процесі смислотворення. Так, міркування у новелі ЖанаЛуї Матте «L’ombre de lui-même» не має безпосереднього адресата мовлення, воно не
звернене до жодної людини. Але саме це міркування дозволяє читачеві зрозуміти глибинний мотив вчинків героя.
Саме з відсутністю адресата мовлення у міркуванні пов’язаний наступний елемент
дискурсивної рамки міркування. Таким елементом є відсутність зворотнього зв’язку
у міркуванні. Воно є спрямованим насамперед на себе і якраз тому не потребує зворотнього зв’язку. У процесі міркування відбувається прийняття певного рішення. Тут
людина залишається сама, навіть якщо поступають якісь поради від інших. Сприймаючи
міркування як кінцевий продукт роботи думки, читач бачить іноді лише результат. Не
завжди є можливим показати та пояснити, чому людина приймає те чи інше рішення,
і власне через цю відсутність зворотнього зв’язку читач активно включається у процес
міркування, і таким чином він бере участь у процесі смислотворення, намагаючись зрозуміти мотиви дій героїв та таким чином ідею новели. Так, у новелі Жана-Луї Матте
«L’ombre de lui-même » герой не пояснює процесу своїх міркувань та мотивів. Він просто
знає, що має вчинити так, а не інакше. У ситуації, коли йдеться про життя та смерть, людина не має змоги довго розмірковувати над своїми вчинками. Такі скорочені міркування, у яких відсутня аргументативна частина, надає динамізму новелі і сприяє створенню
смислу через розуміння ідею твору.
Треба зазначити, що всі елементи дискурсивної рамки тісно взаємопов’язані. Наступним елементом дискурсивної рамки міркування є найважливіший, на нашу думку,
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її елемент – об’єкт міркування, який завжди є безпосередньо пов’язаним із ситуацією
мовлення. Говорячи про об’єкт міркування, ми можемо виділити кілька різних його видів. По-перше, об’єктом міркування може бути щось, що безпосередньо перебуває перед
очима, якийсь предмет чи ситуація, що викликали певні асоціації та наштовхнули героя
на спогади та розмірковування. Процес смислотворення відбувається завдяки асоціативності мислення людини, що створює певні паралельні смислові лінії. Таким чином проходить породження смислів, які з різним ступенем та різним чином сприяють процесу
смислотворення.
У новелі Дамьєна Поттьє «Ma compagne mystique» такі асоціативні зв’язки краще
допомагають читачеві зрозуміти головну ідею новели – самотність людини – і у такий
спосіб починається процес смислотворення.
По-друге, об’єктом міркування може виступати якась проблема, що є актуальною для
мовця, прийняття якогось важливого для нього рішення. Така проблема чи ситуація буде
існувати доти, доки не буде прийняте певне рішення, і людина не обов’язково буде розмірковувати про це постійно, безперервно, час від часу відволікаючись на інші проблеми
(як у новелі Жерара Маржо «Celui qui voulait voir la mer»).
Нарешті, об’єктом міркування можуть виступати універсальні, абстрактні поняття.
При цьому слід зазначити, що, чим більше міркування є абстрактним, відірваним від
реальної обстановки (предмета, об’єкта міркування), тим складніше для автора передати
думки свого героя, і тим складнішим є для читача сприйняття тексту та процес смислотворення. Як правило, такі міркування, що стосуються вічних цінностей (як життя,
кохання, щастя, самотність і т.ін.), будуються насамперед на асоціативних зв’язках. Такі
міркування сприяють перш за все розумінню ціннісних аспектів новели, і таким чином
процесу смислотворення.
Як приклад міркувань про вічні цінності можна навести міркування про смерть та
її безглуздість (Ульріх Екзіт «La véritable aventure»), міркування про почуття людини –
страх, самотність (Жан-Луї Матте «L’ombre de lui-même », Дамьєн Поттьє «Ma compagne
mystique»), про життя (Фредерік Лаір «La clairière»), про вічну проблему стосунків батьків та дітей (Сільві Менар «Un ange passé»).
Таким чином, проаналізувавши місце міркування у дискурсивній рамці утворення
смислу, ми можемо зробити такі висновки: міркування бере участь у процесі смислотворення новели через свою дискурсивну рамку утворення смислу, елементами
якої є єдність часу та місця, ситуація мовлення, відсутність безпосереднього адресата
мовлення, відсутність зворотнього зв’язку у міркуванні, об’єкт міркування, який може
представляти собою предмет чи ситуацію, що безпосередньо постають перед суб’єктом
у момент його міркування та викликають у нього асоціативні зв’язки, підштовхуючи
його до процесу роботи мислення, а також вічні цінності, що завжди мають значення.
Через ці елементи дискурсивної рамки відбувається процес смислотворення та розкриття
головної ідеї новели.
ЛІТЕРАТУРА
1.

Клименко О. В. Міркування як вид внутрішнього мовлення / О.В. Клименко // Нова
філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. 33. – С. 13 – 17.
19

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1.
2.
3.
4.
5.

Laïr Frédéric. La clairière. – Режим доступу: http://www.1000 nouvelles.com/Frederic/
clairiere.html
Menard Sylvie. Un ange passé. – Режим доступу: http://www.1000nouvelles. com/
Sylvie/ange.html
Le Miracle. Nouvelles françaises choisies. – M. : Radouga, 2002. – 158 p.
Parrot Jean-Louis. Un violon pour un rat. – Режим доступу: http://www.1000nouvelles.
com/Jeanlouis/violon.html
Petites cruautés. – Hall (Quebec) : Editions Vents d’Ouest, 1992. – 127 p.

УДК 811.111’37

Сом Н.О.
(Київ, Україна)
АБУЛЬКАСІМ ІБН УМАР АЗ-ЗАМАХШАРІ:
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статтю присвячено життєвому шляху та науковій діяльності видатного арабського мовознавця Абулькасіма ібн Умара аз-Замахшарі, який зробив величезний внесок
в розвиток арабської лінгвістичної традиції, роботи якого стали основою для написання великої кількості сучасних підручників з граматики класичної арабської мови.
Ключові слова: арабська лінгвістична традиція, концепт, тафсір, «аль-Кашшаф»,
«Кітаб аль-Муфассаль», граматико-лексикографічні трактати.
Статья посвящена жизненному пути и научной деятельности выдающегося арабского языковеда Абулькасима ибн Умара аз-Замахшари, который осуществил огромный
вклад в развитие арабской лингвистической традиции, работы которого стали основой
для написания большого количества современных учебников по грамматике классического арабского языка.
Ключевые слова: арабский лингвистическая традиция, концепт, тафсир, «альКашшаф», «Китаб аль-Муфассаль» грамматико-лексикографические трактаты.
The article is devoted to the life and scientific activity of the prominent Arab linguist
Abulkasim Umar ibn al-Zamahshari who made tremendous great contribution to the
development of Arabic linguistic tradition, whose works became the basis for many modern
textbooks on grammar of classical Arabic.
Key words: Arabic linguistic tradition, concept, tafsir, «Al-Kashaf», «Kitab al-Mufassal»,
grammar-lexicographic works.
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Вивчення джерел середньовічної мусульманської цивілізації дає багату інформацію
про духовне життя і культурний розвиток мусульманського Сходу, допомагає визначити
його місце і значення в історії світової цивілізації, виявити маловідомі або позабуті імена
представників далекого минулого.
Відомо, що наука спочатку формувалася як єдине, ще не розчленоване ціле, як філософія, що включає в себе, по суті, всю сукупність знань. З виникненням філософії та
перших спроб наведення підсумків наукових знань з’явилася потреба в їх систематизації,
у розробці класифікації наук. В середні віки в класифікації знань особливе місце займали
теологія, логіка і граматика.
Арабська лінгвістична традиція складає одну з трьох головних лінгвістичних традицій світу. Існує величезна кількість робіт з історії лінгвістики класичного арабського
мовознавства, яким, нажаль, відводиться незначне місце, що не відповідає реальній важливості цієї традиції в загальному мовознавстві.
Взаємозв’язок лінгвістичних традицій середньовічного Сходу мав виражений ареальний характер, що виражалося в помітному тяжінні до декількох центрів розвитку
лінгвістичної думки. Для країн Близького та Середнього Сходу таким центром тяжіння
виявився напрямок, відомий в історії науки як класичне арабське мовознавство. Розвиток
лінгвістичних досліджень в цьому напрямку був ідейно пов’язаний з інтелектуальними
досягненнями середземноморської античності і засвоїв деякі теорії, розроблені вченими
Індії. Вплив арабського мовознавства розповсюдився на традиційне мовознавство Індонезії та Малайзії.
Сучасне мовознавство сформувалося в XIX – XX століттях і відноситься до європейської лінгвістичної традиції, яка сформувалася ще в античну епоху. Лінгвісти, історики
граматичних теорій та дослідники ісламської культури до цих пір не оцінили наскільки
цінним є класичне арабське мовознавство. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що до
цих пір не стимулюється додатковий інтерес до спеціалізованої літератури, яка сприяє
розумінню змісту текстів оригінальних арабомовних трактатів.
Разом з тим, ми можемо впевнено вважати, що більшість напрямків сучасного
арабського мовознавства також являються подальшим розвитком методологічних
принципів класичного мовознавства. Враховуючи, що сучасна арабська мова є багатокомпонентним утворенням, вивчення її теперішнього стану неможливе без знань історії мови та теоретичних поглядів мовознавців минулого [1: 48] .
Визначення спільних та відмінних рис в процесі виникнення лінгвістичних ідей та
становлення методів вивчення мовних явищ у різних народів світу складає необхідний
елемент побудови історії мовознавства, яка може стати настільки загальною за своїм обсягом, наскільки загальною являється сама мова.
Оскільки завдання подолання «європоцентризму» не можна вважати до кінця вирішеним, значний інтерес являють дослідження інших лінгвістичних традицій, заснованих
на спостереженні за мовами неєвропейськими, які відрізняються від європейських за
своєю структурою.
В якості визначного етапу становлення наукових традицій у арабомовних народів виділяють період середньовіччя, що є досить умовним явищем. З одного боку, ці
традиції часто відносять до лінгвістичних ідей, які склалися ще в стародавньому сві21

ті. Зв’язок з більш ранніми традиціями виявляється при вивченні мовних проблем та
методів арабської лінгвістичної традиції, яка перекликається з Стародавньою Індією та
Середземномор’ям.
З іншого боку, методи, принципи і концепції арабського мовознавства, які склалися
ще в середні віки, продовжували і продовжують діяти і в більш пізні періоди, аж до
нового часу – до ознайомлення традиційного арабського мовознавства з проблемами та
методами європейської лінгвістики.
Залучення до наукового вжитку широкого спектру оригінальних джерел не лише
з арабського мовознавства, але й з суміжних дисциплін, а також широке дослідження
основних напрямків розвитку арабської лінгвістичної традиції допоможе адекватному
сприйманню інтелектуальної спадщини середньовічної арабської науки – важливої складової загальнолюдської культури.
В середньовічному арабомовному соціокультурному середовищі традиційно розвивалися найрізноманітніші напрямки думки: релігійні уявлення, філософія, красномовство, історіографія, медицина, математика та інші науки. Вони знайшли відбиток в літературі, яка стала значним внеском в загальнолюдську спадщину.
Арабська лінгвістична традиція представлена величезною кількістю робіт. Ці роботи
різняться за типом, об’ємом, композицією тощо [2:34]. В рамках єдиної традиції інтенсивна діяльність арабських філологів обумовила значне різноманіття концепцій, методів,
прийомів, підходів до аналізу мовного матеріалу, способів постановки та вирішення проблеми.
Не дивлячись на те, що в історії арабського мовознавства іноді виникали опозиційні напрямки, в ній ніколи не переривались послідовність наукових поглядів. Спадщина
минулих часів постійно знаходила відбиток в нових дослідженнях філологів. Як принципіальні теоретичні ідеї, так і ілюстративний мовний матеріал сприймалися, запозичувалися, вдосконалювалися та переосмислювалися. В рамках єдиної традиції діяльність
арабських філологів обумовила значну різноплановість концепцій, методів, прийомів та
підходів до аналізу мовного матеріалу, способів вирішення проблем.
Вивчення класичного арабського мовознавства здійснюється шляхом дослідження
трьох принципіальних аспектів: культурологічного, історико-філологічного та власне
лінгвістичного.
Арабське мовознавство зародилось у VIII столітті, досягло своєї вершини в XI – XII
століттях, і до XV століття вичерпало свій теоретичний репертуар. Його принципові положення знайшли відображення в більшості підручників класичної арабської мови, які
продовжують використовувати як на Сході, так і на Заході.
Документально засвідчена історія середньовічного арабського мовознавства починається з VIII століття, але найбільш важливим періодом в розвитку арабської лінгвістичної традиції слід вважати VIII – XIII століття, тобто період до монгольських завоювань.
Можна з упевненістю сказати, що саме за цей час було створено все найкраще і найоригінальніше [2:13].
Створення арабської філології асоціюється переважно з діяльністю представників
неарабських народів, які в місті Басра, часто відчували необхідність в точному знанні та
розумінні мови Корану та господарюючої нації.
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Тема нашої статті: «Абулькасім Махмуд ібн Умар аз-Замахшарі: життєвий шлях та
наукова діяльність».
Метою нашої роботи є описати життєву і наукову діяльність видатного вченого, філолога, філософа Абулкасіма Махмуда ібн Умара аз-Замахшарі. Дана тема є актуальною на
сьогоднішній день, оскільки навесні цього року відзначається день народження великого
вченого. Безсмертні художні та наукові твори Махмуда Замахшарі витримали випробування часом і увійшли в світову скарбницю як культурне надбання узбецького народу.
Дійсно, сьогодні весь світ визнає, що Узбекистан був і залишається однією з колисок
не лише східної, а й світової цивілізації. На цій стародавній та священній землі виросли
відомі особистості, що зробили великий внесок у розвиток людства. Тут були закладені
і розвивалися основи релігійних й світських наук. За роки незалежності в Узбекистані
проведена широкомасштабна робота з глибокого та всебічного вивчення життя та діяльності народжених на священній і стародавній землі великих богословів, вчених і мислителів, які завоювали величезний авторитет своїми науковими та творчими досягненнями,
великими відкриттями.
Ім’я видатного хорезмського вченого, поета і письменника Абулькасіма Махмуда ібн
Умара аз-Замахшарі, автора низки праць з арабської граматики й лексикографії, стилістики, поезії та інших галузей знань заслужено увійшло в історію середньовічної арабомовної культури.
Махмуд аз-Замахшарі народився 19 березня 1075 в селі Замахшар в стародавньому
Хорезмі/Гурганджі. Початкову освіту здобув у рідному селищі у батька, який навчав сина
письму й читанню, перш за все читанню Корану. Майбутній вчений вже в підліткові роки
проявляв неабиякі здібності. Далі він навчався в Гурганджі та Бухарі, постійно поповнював свої знання, багато подорожував, жив у місті Мекка та в Багдаді.
Ще змалку аз-Замахшарі стає інвалідом – йому ампутували ногу, тому батько вирішує навчати хлопця кравецькому ремеслу, але юнак просить батька поїхати в місто,
тобто в столицю, де аз-Замахшарі знаходить собі заробіток завдяки гарному почерку.
В той же час він отримував знання у великих вчених свого міста. Вчителями аз3амахшарі в Гурганджі були Абу Алі Сліпий (аль-Хасан ібн аль-Музаффар ан-Найсабурі),
Абу Мудар Махмуд ібн Джарір ад-Даббах, граматик (помер в 1113-1114 роках), який не
лише викладав обдарованому учневі арабську мову й літературу, а й допомагав матеріально, і аз-Замахшарі назавжди зберіг про нього вдячну пам’ять; шайх аль-Хаййаті вчив
його фікгу, імами Рукн ад-дін Махмуд аль-Усулі й Абу Мансур – теологи (двоє останніх
незабаром стали учнями аз-3амахшарі з тафсіру).
Вже в молоді роки аз-3амахшарі проявляє себе як талановитий автор і пише кілька
філологічних творів, пропонуючи свої послуги при дворі сельджукських султанів.
У 512/1118 році аз-Замахшарі сильно захворів. Після зцілення аз-Замахшарі різко
змінив спосіб життя, переїхав до Багдаду та усамітнився. Вільний час він присвячує літературній праці й викладанню. У Багдаді він зустрічається з імамом Аддамі’ані (правознавець ханафітського мазхабу), а також з аш-Шаріф ібн аш-Шаджарі. Поживши ще трохи в
Багдаді, він вирушає до Мекки. По дорозі відвідує Дамаск й інші міста, де зустрічається
з видатними вченими (ад-Дамгані, Ібн аш-Шаджарі, аль-Джавалікі).
У місті Мекка на нього звернув увагу алявітский емір ‘Алі ібн ‘Іса ібн Ваххас. Там
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вчений прочитав книгу Сібавейхі, написану для ‘Абдуллаха ібн аль-Йабарі (помер у 518
році гіджри), з яким прожив два роки по-сусідству. Аз-Замахшарі обійшов усі райони
Аравійського півострова та Ємен. Незабаром через ностальгію за Батьківщиною він залишив Мекку, проте через деякий час знову повертається до цього міста. Проїжджаючи
через аш-Шам, аз-Замахшарі вихваляє правителя Тадж аль-Мулька (помер у 526 році
гіджри), котрий стратив 6000 батинітів (релігійно-філософський напрямок, повністю
спотворює сенс Корану).
При черговому перебуванні в Меці аз-Замахшарі написав свою книгу «ал-Кашшаф»,
закінчену 20 лютого 1134. Серед збережених праць аз-3амахшарі (близько 20, за назвами
відомо близько 50) переважають граматико-лексикографічні та літературні; власне богословським можна вважати лише його коментар до Корану «аль-Кашшаф», який є вінцем
його творчості [3].
За інформацією німецького сходознавця К.Броккельмана, в різних рукописних фондах світу зберігається близько 100 рукописів «Аль-Кашшафу» та понад 20 коментарів до
цієї книги. Арабські фахівці з граматики в один голос підтверджують, що «Аль-Кашшаф»
займає одне з перших місць серед коментарів до Корану, які були написані в різні часи.
На відміну від інших коментарів Корану, в «Аль-Кашшафі» Замахшарі приділяє багато
уваги філологічному розбору священної книги.
Багато критиків високо оцінюють іншу книгу Замахшарі «Аль-Муфассаль» й ставлять її в один ряд зі знаменитою працею найвідомішого арабського грамматиста раннього середньовіччя Сібавейхі – «Аль-Кітаб». Один рукописний примірник цієї книги
зберігається в Ташкенті, в Інституті сходознавства Академії наук.
Найбільш інтенсивна творча діяльність аз-Замахшарі припадає на меканський та подальший періоди його життя, в які він створив найвизначніші свої праці.
Основні праці аз-Замахшарі відносяться до області теології і так чи інакше пов’язані
з дослідженнями арабської мови.
Тафсір Корану аз-Замахшарі можна по праву вважати найкращою роботою вченого,
в якій він проявляє себе глибоко досвідченим в усіх тонкощах правових питань, знавцем рецитації та поезії. Коментуючи Коран, аз-Замахшарі проявляє себе як фахівецьмовознавець, богослов-схоластик та яскравий полеміст, спираючись, в тому числі, і на
твори своїх попередників в області Корану. Це, перш за все, тафсір Муджахід, роботи мутазілітських авторитетних учених’Амр ібн Абід ал-Му’тазілі (помер в 144 році гіджри),
тлумачення Абу Бакра аль-Асамма аль-Му’тазілі (помер в 235 році гіджри) тощо.
За основу були взяті рукописи Корану Ібн Мас’уда, Убей ібн Ка’ба та запису Корану
жителями аш-Шаму та Хіджазу.
При граматичному розборі коранічного тексту аз-Замахшарі використовував праці
Сібавейхі, багаторазово наводячи думку останнього як важливий аргумент, а також запозичив з книг «аль-Каміль», написану Мубаррадом (помер в 285 році гіджри), «Виправлення помилок мови Ібн ас-Сакіта » (помер в 244 році гіджри)
Для обгрунтування природничих уявлень в Корані Замахшарі використовував «Книгу про тварин» аль-Джахіза [4; 5; 6; 7].
Аз-Замахшарі в тлумаченні Корану спирається на особисту думку і ставить її вище
ніж сунна, одностайна думка вчених (іджма ‘) й аналогія (кийас).
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Тафсір аз-Замахшарі породив безліч спростувань й переробок, покликаних очистити
його від мутазілітських ідей.
Також варто згадати такі видатні твори аз-Замахшарі як:
1. «al-mufassalu fi-n nahwi» – розділений на розділи трактат з граматики;
2. «al-Ummudzadju fi-n nahwi» – трактат з синтаксису;
3. «charhu ba’dhi muchkilati-l Mufassal» – пояснення деяких труднощів, які виникають
при читанні Кітаб аль-Муфассаль;
4. «al-Muhadjatu bi-lmesaili-n nahawiyyati», (або al-Ahadji-n nahawiyyati у Суюті),
тобто граматичні загадки;
5. «al-Mufradu wa-l murakkabu fi-l ‘arabiyyati» – прості та складні слова в арабській
мові;
6. «Charhu abyati Kitabi Sibaweyhi» – пояснення віршів у книзі Сібавейхі;
7. «Camimi-l ‘arabiyyati», – сутність арабської мови;
8. «al-Mufradu wa-l murakkabu fi-l nahwi» – просте та складне у синтаксисі [2:20].
Ми хотіли б детальніше зупинитися на одному з видатних трактатів аз-Замахшарі –
це «Кітаб аль-Муфассаль».
Кітаб аль-Муфассаль був написаний автором протягом року та чотирьох місяців (АзЗамахшарі почав його писати на початку рамадана 513 року за Гіджрою, а закінчив на
початку місяця мухаррама 515 року) [2: 25], користувався великою славою та авторитетом, його коментували багато вчених. В своєму трактаті аз-Замахшарі розділяє всі закони арабської мови на чотири розділи. В передмові він згадує про поділ слів на імена,
дієслова та частки. В першому розділі автор звертає увагу на імена, їх розряди, відмінки,
флективність імен. Аз-Замахшарі подає всі різновиди імен, наводить основні правила та
визначення, показує в яких випадках можна використовувати ті чи інші імена, а також
дає вийнятки з правил. На кожне правило автор подає приклади. Ми можемо сказати, що
домінують приклади з Корану. В другому розділі подані всі варіанти вживання дієслів,
стан дієслів, а також їхні форми, стани, способи. Автор дає приклади того, які бувають дієслова, скільки букв вони мають, походження дієслів, показує на прикладах якими
членами речення можуть виступати, коли їх можна випускати, в яких випадках можуть
змінюватися та яким чином від них залежить побудова самого речення. Всі визначення
ілюстровані на прикладах. В третьому розділі ми можемо знайти інформацію про частки
в арабській мові, зрозуміти їхню роль в реченні, на прикладах побачити як вони впливають на побудову речення, як вони впливають на відмінки й розташування слів у реченні.
в останньому розділі «Кітаб аль-Муфассаль» автор звертає увагу на важливість фонетичних особливостей класичної арабської мови. Показує на прикладах як при зміні слова
одні букви замінюються іншими, як фонетичні особливості вимови можуть впливати на
розуміння тексту [8:20].
В своєму трактаті з граматики «Кітаб аль-Муфассаль», аз-Замахшарі описує всі відомі явища класичної граматики. На прикладах яскраво проілюстровані всі правила. Доцільно згадати, що труднощі в перекладі самого трактату виникають саме в перекладі
прикладів. Більшість прикладів вирвані з певного контексту, часто зустрічаються приклади з Корану. Виникають труднощі в перекладі цих цитат, так як там застосована спе25

цифічна лексика. Саме тому на цю роботу були написані коментарі, де пояснюються
окремі моменти, в яких можуть виникнути запитання.
«Кітаб аль-Муфассаль» має велике значення для формування уявлень про граматику
арабської мови взагалі. На основі трактату видавалися книги, величезне значення досліджень автора саме для становлення арабістики як окремого напрямку в науці.
Аз-Замахшарі вчився у багатьох вчених Сходу, виховав чимало талановитих учнів,
прославився в таких науках, як граматика та література арабської мови, тафсір, хадіс,
фікг. Великий вчений написав понад 50 творів. За своїм змістом їх можна класифікувати
на наступні групи: релігійні науки, лексикологія, граматика, література, логіка.
Помер видатний вчений в 538 році гіджри.
Отже, аз-Замахшарі зробив великий внесок у розвиток арабської лінгвістичної традиції, класичного арабського мовознавства та окремо граматики класичної арабської
мови. На його роботи писали коментарі, його трактати досліджували вчені наступних
поколінь.
В наш час в Узбекистані вивчення праць Махмуда аз-Замахшарі вийшло на новий
якісний рівень. Багата творча спадщина великого вченого пильно вивчається молодими
філологами, сходознавцями науково-дослідних інститутів і вузів, які виявляють все нові
й нові відомості про його життя та творчість.
Хоча, варто відзначити, що сьогодні в Узбекистані приділяється велика увага вивченню не лише творчої діяльності аз-Замахшарі, а й великий предків таких як Ахмад Фергані,
Імам Бухарі, Імам Термізі, Алішер Навої тощо. Відкриття цих та багатьох інших вчених
в сферах астрономії, медицини, літератури, теології й точних наук виявились величезним
внеском у світову науку, з плином часу все це стало спадком не лише узбецького народу,
а й чималим внеском у світову цивілізацію. Узбецький народ успадкував багато рідкісних рукописів та книг, які представляють собою велику наукову та історичну цінність.
Визнанням таких великих заслуг може служити той факт, що у 2007 році Міжнародна
Ісламська організація з питань освіти, науки та культури (ISESCO) оголосила місто Ташкент столицею ісламської культури [7]. Тим самим авторитетна міжнародна організація
ще раз підтвердила заслуги та внесок Узбекистану в розвиток ісламської культури й науки, у справу збереження пам’яток та подальшого збагачення ісламського спадку. Безсмертні художні та наукові твори Махмуда аз-Замахшарі витримали випробування часом
та увійшли у світову скарбницю як культурний спадок узбецького народу.
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Кожинова А.А., Широкова Е.А.
(Минск, Беларусь)

К вопросу о картине мира, представленной
в русских названиях напитков
Автори статті зробили спробу вивчення можливості використання аналізу
предметної лексики (зокрема, назв алкогольних і безалкогольних напоїв) у побудові мовної
картини світу, а також визначили деякі напрямки подібного аналізу.
Ключові слова: мовна картина світу, предметна лексика, аналіз
Авторы статьи предприняли попытку изучения возможности использования анализа предметной лексики (в частности, названий алкогольных и безалкогольных напитков)
в построении языковой картины мира, а также определили некоторые направления подобного анализа.
Ключевые слова: языковая картина мира, предметная лексика, анализ
The authors of the article have tried to learn the possibility of use of subject vocabulary
analysis (especially in names of alcoholic and soft drinks) in making a model of language
world picture as well as they also have identified some areas of the analysis.
Key words: language world picture, subject vocabulary analysis
Вопрос о роли в построении картины мира так исследований называемой предметной лексики, которая имеет в основе своей семантики четкую денотативную составляющую, связанную с отражением действительности, представлялся дискуссионным еще на
заре возникновения подобных исследований.
Тенденция к ограничению участия действительности в когнитивном процессе и в
языковом творчестве человека была краеугольным камнем в философско-лингвистической программе основателя философии языка В. фон Гумбольдта. Он не исключал проникновения действительности в идеальный процесс познания и образования языковых
форм, отмечая, что «те языки должны быть оценены выше прочих, в которых внешний
мир отражается правдиво, живо и полно, движения души – сильно и подвижно, а возможность идеального объединения того и другого в понятия легко достижима» [1: 305].
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Однако обязательным условием взаимодействия человека с существующей реальностью
является то, что оно будет опосредованно сдерживающим влиянием духа; язык рождается
в результате этого взаимодействия: «Постигая предметы, человек сближается с внешней природой и самодеятельно развертывает свои внутренние ощущения в той мере,
в какой его духовные силы дифференцируются, вступая между собой в разнообразные
соотношения, это запечатлевается в языковом творчестве, насколько оно в своей глубине
внутренне выстраивает навстречу слову понятия» [1: 105]. Тем не менее, «великая различительная линия и здесь тоже проходит в зависимости от того, вкладывает ли народ
в свой язык больше объективной реальности или больше субъективности (Innerlichkeit)»
[1: 104]. Сравним высказывание Э. Сепира: «Лишь тогда, когда в нашем распоряжении
оказывается соответствующий символ, мы начинаем владеть ключом к непосредственному пониманию того или иного значения. Были бы мы готовы умереть за свободу, бороться за идеалы, если бы эти слова не звучали уже в нашем сознании?» [2: 38].
Таким образом, и в гумбольдтианской, и в сепировской моделях языка речь идет об
операциях не с предметами, но с понятиями, о познании не реального, но невидимого,
идеального мира. Недаром основополагающим принципом этнолингвистики, или антропологической лингвистики, основанной на трудах Ф. Боаса, его ученика Э. Сепира,
стал основанный на априорных языковых представлениях принцип лингвистической
относительности, получивший наиболее отточенную формулировку в трудах Б. Уорфа.
Описание работы сознания в автономном режиме встречаем и у неогумбольдтианца Л. Вайсгербера, к идеям которого также восходит понятие языковой картины мира:
«Каждый формирует свое интеллектуальное мировоззрение не на основе самостоятельной переработки собственного опыта, а под властью закрепленного в понятиях языка
опыта своих языковых предков» [3: 250].
В то же самое время существовали и противоположные представления о задачах
лингвистики и философии. Так, Ф.И. Буслаев, находя главную заслугу философии языка
«в определении языка органическим, живым и целым произведением духа человеческого» [4: 193], считал, тем не менее, ее односторонней, упускающей из виду всю полноту
народной жизни, каковую, по его мнению, вносит «метода» Я. Гримма [4: 196].
Действительно, рассмотрение языка как основы для изучения реальности прежде
всего, а не процессов, происходящих в человеческом сознании при постижении реальности, следует начать с работ Я. Гримма, писавшего: «Исследование языка, которым я занимаюсь, до тех пор не может удовлетворить меня, пока от слова я не доберусь до вещи»
[5: XI]. Лингвистическая традиция, имеющая в своей основе изучение реального мира
через семантику слова, нашла свое продолжение в теории Г. Шухардта, который предполагал языковые исследования основой создания «истории того, кто строит, приручает
животных, сажает лозу, кует и изготовляет гончарные изделия» [6: 203]. Н.Я. Марр, кстати, прокламируя построение социальной истории человечества средствами яфетического языкознания, считал возможным довести подобные изыскания «до древнейших эпох
вещественной культуры» [7: 32], за что после пресловутой дискуссии и выступления
И.В. Сталина был заклеймен вместе с Г. Шухардтом.
Действительно, в научной парадигме изучения феномена картины мира неоднократно менялось вертикальное направление исследования (от понятия к предмету и от
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предмета к понятию). Не оставалось постоянным и горизонтальное движение исследовательской мысли. Как известно, первоначально объектом подобных исследований
явились дописьменные социумы экзотических территорий, что было вызвано колонизаторской политикой XIX в. (ср. в связи с этим высказывание Б. Малиновского о возникновении антропологии: «Важность изучения культурных контактов и культурных
изменений, вызываемых этими контактами, была осознана в большинстве стран, перед
которыми стояла проблема управления колониями, что привело в развитию там антропологии» [8: 4]. Лишь в конце ХХ в. внимание исследователей обратилось к картинам
мира в собственных литературных языках, однако направление исследования «от понятия» осталось превалирующим, недаром воссоздание языковой картины мира в многих
случаях основывается на анализе выражения абстрактной семантики через чувственно
воспринимаемый конкретный образ (ср., например, статью В.А. Успенского «О вещных
коннотациях абстрактных существительных» [9] или книгу Дж. Лакоффа и М. Джонсона
«Метафоры, которыми мы живем» [10]. Удобство такого подхода вполне понятно – изучение понятий непосредственно выводит нас к сознанию.
В принципе, даже исследование предметной лексики в связи с возможностью построения картины мира предполагает сигнификативное обобщение множества денотативных
признаков: «картина не копирует, а отображает действительность, и это отображение,
конечно, в каком-то смысле означает ее искажение: некоторые свойства объектов при
отображении неизбежно теряются, а остаются только безусловно значимые» [11: 12].
Как представляется, остается открытым вопрос о том, какую роль в исследовании
картины мира дает анализ предметной лексики с жесткой денотативной обусловленностью, например, названий напитков. Безусловно, здесь возможны обобщения,
тем не менее, ясен различный статус в языковой картине мира русского человека таких наименований вин, как портвейн и шабли, таких наименований водок, как горелка
и пейсаховка, таких наименований безалкогольных напитков, как квас и кока-кола. К сожалению, параметры статьи дают возможность лишь определить некоторые проблемы
и возможные выводы, что мы ниже постараемся сделать.
«Словарь современного русского литературного языка» [12] предлагает большое
количество наименований различных напитков, которое может быть лишь несущественно пополнено на основании современных данных «Большого толкового словаря
русского языка» [13]. В связи с этим возникает первая проблема: принципы классификации. Как представляется, классификация должна способствовать решаемой задаче,
поэтому неинформативным представляется принятый в производстве напитков принцип, основанный на количестве градусов. Более подходящей решаемой задаче кажется
деление на основании материала, из которого изготавливается напиток, что отражено
в следующей таблице (цифра возле лексемы означает год первой словарной фиксации).
Подобная предметная классификация демонстрирует, по сути, вполне ожидаемую
и объяснимую закономерность – во-первых, названий алкогольных напитков в несколько
раз больше, чем безалкогольных, что всегда наблюдалось в русском языке, ср. следующее мнение: Все ценные люди России, все нужные ей люди ― все пили, как свиньи.
А лишние, бестолковые ― нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то
всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Оне29

гина «между лафитом и клико» (заметьте: «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм... [Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки
(1970)]1; а, во-вторых, среди названий алкогольных напитков, основным сырьем для
производства которых является виноград, представлены практически исключительно заимствования из французского, итальянского, немецкого языков, в то время как названия
алкоголя на основе другого растительного сырья имеют преимущественно местное происхождение.
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Здесь и в дальнейшем текстовые примеры приводятся по «Национальному корпусу русского языка» [14]
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Широкая география напитков (от рома до китайской ханжи) с превалированием европейских доказывает еще одну культурно-лингвистическую характеристику русского
языка – его с полным основанием можно назвать «языком среднеевропейского стандарта» (в терминологии Б.Уорфа). О подобной европейской прописке свидетельствуют
и данные «Национального корпуса русского языка» [14]: хотя по частотности пальму
первенства держит водка (2917 документов), лексемы шампанское и коньяк могут составить ей определенную конкуренцию (соответственно 1370 и 1054 документов).
Из таблицы, показывающей время первой словарной фиксации, видно, что традиция номинации различных напитков, как алкогольных, так и безалкогольных, в русс31

ком литературном языке достаточно устоявшаяся: большинство лексем зафиксировано
до середины XIX в. Интересно отметить, что в конце ХХ века (по данным «Большого
толкового словаря русского языка» [13]) реестр пополнился почти исключительно названиями безалкогольных напитков: йогурт, крем-сода, пепси-кола, кока-кола, фанта.
Учитывая отмеченное выше превалирование количества названий спиртных напитков
над безалкогольными, такое пополнение как нельзя более кстати.
Интересный материал для построения картины мира дают иноязычные именования вин. В литературе XIX в. подобные именования использовались в своем прямом
денотативном значении для представления обыденных ситуаций, ср.: Беспечный супруг
скоро привык к корабельной жизни; да и о чем было ему горевать?.. Потолковав с художником поварни, он целое утро играл в кают-компании с мичманами в шахматы;
за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять та же
история [А. А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда» (1833)] или Сел к столу близ
окна. Выпил водки, закусил анчоусами. Взял обед в семьдесят пять копеек. Пил «Шабли
во льду». После обеда выпил ликеру. Слегка охмелел. Под звуки органа кружилась голова
[Ф. К. Сологуб. Голодный блеск (1908)]. В языке же конца ХХ в. эти лексемы развивают своеобразные оценочные оттенки значения, становясь, скорее, знаками недоступной (богатой или заграничной) жизни: А вот крупные акционеры, никем не
замеченные, покинули клуб через служебный вход. Рассевшись по солидным автомобилям представительского класса, они на полной скорости рванули домой. В Горнозаводске их ждал свой банкет. С паровой севрюжкой для диетика Бородулина, куропатками в кляре для Вовтузенко, устрицами и шабли для молодого пижона банкира, телятина в портвейне под крабовым соусом для стремительно делающей карьеру Зои
Морозовой [Виктор Мясников. Водка (2000)]. И наоборот, есть вина, подчеркивающие
обыденность, нормальность, простоту и даже патриотизм: Он хотел сказать ей, что
сам презирает их фигли-мигли... подумаешь, аристократы паршивые... да лучше бы
я выпил саперави с друзьями... [Булат Окуджава. Упраздненный театр (1989-1993)]
или Тем более ты давеча написал мне, что собираешься на полгода на Родину, в Москву, ― хочешь залить возлюбленное Отечество своим «Совиньоном», «Шардоннэ»
и «Рубиновым каберне» [Кирилл Кобрин. Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо
Шестое и последнее. // «Октябрь», 2001].
Любопытно, что именно в оценочной функции в первый раз встречаются в художественных текстах упомянутые выше новые названия безалкогольных напитков. Вот
кока-кола в «Одноэтажной Америке» И. Ильфа и Е. Петрова как символ американской
жизни: «Кока-кола» освежает иссохшую глотку! «Кока-кола» возбуждает нервную систему! «Кока-кола» приносит пользу организму и отечеству! И вообще тому, кто пьет
«Кока-кола», будет в жизни хорошо! «Средний американец», невзирая на его внешнюю
активность, на самом деле натура очень пассивная. Ему надо подавать все готовым,
как избалованному мужу. Скажите ему, какой напиток лучше, ― и он будет его пить
[Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка (1936)]. А вот первые фиксируемые
в «Национальном корпусе русского языка» употребления лексемы йогурт: Ни дивный
просторный пентхаус на улице Баруха Спинозы, в двух шагах от театра, ни море
в двенадцати минутах ходьбы от дома, ни все эти йогурты, сосиски, колбасы, сыры,
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торты и прочие гастрономические прелести, ни сигареты разных марок ― кури-нехочу! ― ни кофе, с лимоном и без, ни разные сорта дешевой водки и пива, ни шмотки,
ни даже все это детское питание, ― нет, не эти «радости» ассоциируются с этими
первыми месяцами абсорбции [Михаил Козаков. Актерская книга (1978-1995)] или Неважно к чему, лишь бы заграничное. Не говоря уже о джинсах и рубахах ― ручки, карандаши, зажигалки, темные очки (ого-го! ), желтенькие бритвы (3 франка 5 штук),
крем для бритья, зубная паста, щетки, гребешки, трусы-слипы (два мальчика из-за них
чуть не передрались, пришлось уйти в ванную и снять свои, заменив их на цветастые,
«семейные» советские трусы), полиэтиленовые мешки. «FNAC», баночки от йогурта
и приведшие женщин просто в восторг зеленые губочки-терочки для мытья посуды
[Виктор Некрасов. Саперлипопет (1983)].
Позднее, с освоением названных продуктов приходит употребление их номинаций в прямом денотативном значении, ср.: Матвееff мужественно отпивает глоток
«Шипра», выкатывает глаза, содрогаясь, запивает кока-колой. «А ты раньше пил
одеколон?» - спросили мы его позже. «Не, первый раз [Наш бомжпоход. Униженные,
но не оскорбленные (2004) // «Хулиган», 2004.06.15] или Другой типаж жадины ―
это мужчина из серии «не будем тратить лишнего». Он с удовольствием поглощает
просроченные йогурты, одевается на оптовых рынках. Предпочитает ходить пешком
[О жадных гусарах замолвите слово... // «Лиза», 2005].
Названия напитков, встречающиеся в литературных произведениях, играют, безусловно, важную роль, создавая картину мира представляемого времени. Это важно
для исторических произведений, поскольку в этом случае происходит своеобразная верификация текста, ср.: Это – романея, не захмелей.. [Грязной (выпив все):] Кислятина
заморская. Тьфу... [Алексей Николаевич Толстой. Иван Грозный]. Здесь название вина
использовано абсолютно верно, поскольку романея в допетровской Руси – это красное
столовое виноградное вино, ввозимое из Франции. Тем более осторожно следует обращаться с подобными лексемами. Так, того же у А.Н. Толстого в романе «Петр I» встречаем: [Князь-кесарь] принимал чарку перцовки, — такой здоровой, что иной не русский человек, отпив ее, долго бы оставался с открытым ртом. Перед нами очевидный
анахронизм. Материалы «Словаря современного русского литературного языка» [12]
и «Национального корпуса русского языка» не позволяют датировать появление лексемы
перцовка раньше середины XIX в. Откуда же она попала в текст? Из «Русской истории»
Н.И. Костомарова (Этот человек соединял в себе насмешливость с мрачною кровожадностью: участник Петровых оргий, неизменный член сумасброднейшего собора, представлявший, по воле государя, из себя шутовское звание царя-кесаря, он держал у себя
выученного медведя, который подавал приходившему в гости большую чарку крепкой
перцовки, и в случае отказа пить хватал гостя за платье, срывал с него парик или шапку
[Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Выпуск
шестой: XVIII столетие (1862-1875)]), который, по-видимому, также некритично подошел к алкогольной реальности.
Неучет этой реальности может привести не только к искажению картины мира, но
и к анекдотическим ситуациям. Так, в любимой детской книжке встречаем: Когда Незнайка догнал их, они стояли перед высоким домом с большой надписью поперек стены:
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«Гостиница «Мальвазия». ― Вот тут мы и остановимся, ― сказала Кнопочка. ― Путешественники всегда в гостиницах останавливаются. Трое наших друзей направились
к подъезду гостиницы [Николай Носов. Незнайка в Солнечном городе (1958)]. Лексема
мальвазия имеет значение ‘сорт раннего винограда; виноград этого сорта || Сладкое вино
из винограда этого сорта’ [9], и в русской литературной традиции встречается практически исключительно во втором варианте значения.

Это лишь некоторые соображения, касающиеся построения картины мира на
основе номинации напитков в русском языке, но и они, как представляется, свидетельствуют о своеобразии такого построения и необходимости его проведения.
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УРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗЫКА И РЕЧИ
В СВЕТЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ

Статтю присвячено розгляду таких понять, як «мова» та «мовлення», які вже
давно стали об’єктом наукових дискусій. Ідеї рівневої організації мови набули поширення
у середині 20 ст. Взаємодія рівнів мови – фонетичного, синтаксичного та лексичного –
стала важливою для ряду лінгвістичних напрямків.
Ключові слова: мова, мовлення, рівнева організація, рівень.
Статья посвящена анализу таких понятий, как «язык» и «речь», которые уже давно стали объектом научных дискуссий. Идея уровневой организации языка широко представлена в середине 20 в. Взаимодействие языковых уровней – фонетического, синтаксического и лексического – стала важной составляющей целого ряда лингвистических
направлений.
Ключевые слова: язык, речь, уровневая организация, уровень.
The present article is devoted to such notions as «language» and «speech», which have
become the objects of the scientific discussions. The ideas of the level organization were spread
in the middle of the 20th century. The interaction of the language levels – lexical, syntactic and
phonetic – became important for the number of linguistic directions.
Key words: language, speech, level’s organization, level.
Толкования понятий «речь» и «язык» давно являются предметом научных дискуссий. Наиболее значимое по своим теоретическим последствиям понимание сущности
языка связано с введением в лингвистическую теорию оппозиции «язык-речь» [1:50].
Идею о неоднородности, «несамотождественности» языка считают основополагающей
в концепции В. Гумбольдта, который различал язык как ergon и язык как energeia [2:25].
Дальнейшее формирование эта концепция получила в конце XIX ст. в работах Бодуэна
де Куртенэ, который отмечал различие «языка как определенного комплекса известных
составных частей и категорий от языка как беспрерывно повторяющегося процесса»
[цит. по 3:57]. Так, были выделены два противоположных аспекта речевой деятельности, близко соответствующие двум элементам оппозиции «язык-речь». Учение о двух
элементах оппозиции «язык-речь» было сформулировано и развито Ф. де Соссюром
в начале прошлого века.
Ученый полагал, что язык (��������������������������������������������������������
langue��������������������������������������������������
) и речь (����������������������������������������
parole����������������������������������
) ─ это два компонента речевой деятельности (langage), которая по своей природе весьма многообразна, так как включает
в себя психические и физические феномены. Язык представляется значимым компонентом речевой деятельности, поскольку он вносит порядок и организацию в наше использование речевого аппарата для достижения коммуникативных целей. Язык является
социальным продуктом, так как он производится коллективом и навязывается каждому
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представителю этого коллектива, но вместе с тем он представляет собой психическое
явление, так как существует в сознании, «мозгу» индивида. В отличие от языка, речь, понимается Ф. де Соссюром как психофизическое явление, как «остаток», образующийся
после выделения языка из речевой деятельности. «Речь – сумма всего того, что говорят,
в ней нет ничего коллективного. Речь есть индивидуальный акт воли и разума» [1 : 52].
Представления Ф. де Соссюра о языке и речи долгое время оставалось для лингвистов основополагающим. Расширение понимания роли речи в речевой деятельности
происходило постепенно, продолжая основываться на понятии о конкретике речи. Так,
в новом издании Лингвистического словаря указано, что речь представляет собой «конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую (включая внутренне проговаривание) или письменную форму. Речью является не только сам процесс говорения, т.е. речевая деятельность, но и результат этой деятельности, представленные
в виде речевых произведений, которые фиксируются памятью или письмом. Язык понимается как система объективно существующих, социально закрепленных знаков, соотносящих понятийное содержание и типовое звучание, а также как система правил их
употребления и сочетаемости. Речь и язык вместе образуют единый феномен человеческого языка и каждого конкретного языка, взятого в определенном его состоянии. Речь –
это воплощение, реализация языка, который обнаруживает себя в речи и только через
нее выполняет свое коммуникативное назначение» [4 : 414]. Говоря о различии между
речью и языком, исследователи отмечают, что речь является «материальной, поскольку состоит из артикулируемых знаков, которые воспринимаются такими чувствами как
слух, зрение, осязание, в то время как язык (его система) включает в себя абстрактные
аналоги единиц речи, образуемые их различительными и общими признаками. Задачею
речи является объединение слов в речевом потоке, а задача языка – сохранить раздельность слов. Речь – линейна, а язык имеет уровневую организацию» [4 : 415].
Идея уровневой организации языка получила широкое распространение в середине
XX века. В лингвистике особое внимание теории уровней было уделено американскими дескриптивистами, разработавшими учение об иерархичности языковой структуры.
Американцы Дж. Л. Трейджер и Х. Л. Смит рассматривали иерархию уровней как метод
систематизации и упорядочения лингвистического материала [5; 6 : 24-25].
Традиционное выделение таких разделов языкознания, как фонетика, морфология,
лексикология и синтаксис, фактически подготовило почву для концепции уровневой организации языка [4 : 539]. Наиболее четко теорию иерархии уровней сформулировал
Э. Бенвенист в 1962 г. Французский учёный исходил из того предположения, что единицы
языка планом выражения опираются на низший уровень, а планом содержания входят
в высший уровень. При этом он выделял фонему, морфему и слово как элементы
основных уровней структуры языка [7 : 139].
Уровни языка – это «некоторые «части» языка, подсистемы общей языковой системы,
каждая из которых характеризуется совокупностью относительно однородных единиц
и набором правил, регулирующих их использование и группировку в различные классы
и подклассы» [4 : 539]. Уровень определяется как «один из основных аспектов («ярусов»)
языка – фонетика, морфология, синтаксис, лингвостилистика, – мыслимых как ступень
в иерархии подсистем языка» [8 : 488]. Необходимо отметить, что каждый уровень ха36

рактеризуется набором своих единиц и категорий, своими внутриуровневыми связями,
которые «различаются характером гетерогенности и степенью сложности» [9 : 137]. При
этом уровни «связаны друг с другом как в системе языка, так и при его функционировании, что подтверждает целостность языка» [там же]. Выделяются следующие основные
уровни языка: фонологический, морфемный, лексический и синтаксический. Проблема
промежуточных уровней неоднократно поднималась в исследованиях разноуровневых
структур [10 : 40; 11 : 42], однако выделение таких подуровней, как субфонематический (уровень дифференцирующих признаков фонем) или фразеологический, считается
дискуссионным [12 : 382]. Уровни языка, как и составляющие их единицы, состоят в иерархических отношениях, предусматривающих интегрирование единиц низшего уровня
единицами вышестоящего «яруса».
Э. Бенвенист затрагивает вопрос о возможности существования текстового уровня языковой системы [7 : 138-139]. Тезис Э. Бенвениста о текстовом уровне получил
широкий резонанс в отечественном языкознании в связи с известной дискуссией о соотношении предложения и высказывания. Б. Горнунг и Т. Ломтев в полемике с В.В. Виноградовым утверждали, что текст не должен противопоставляться системе языка:
являясь высказыванием по своей сути, текст содержит в себе те же закономерности, что и языковая система [цит. по 12 : 382]. Позднее был подтвержден факт наличия
определённых инвариантов и прототипов для соответствующих совокупностей текстов.
Для обозначения инварианта текстового уровня был предложен термин текстема (по
аналогии с инвариантными обозначениями единиц низших уровней – фонемой, морфемой, лексемой и синтаксемой) [13 : 21].
Таким образом, вопрос об уровневой организации языка получил развитие в исследованиях речевой деятельности и её продуктов. Изучение реализации речепроизводства
во взаимодействии уровней языка – фонологического, морфологического, лексического
и синтаксического – явилось стратегически важным для ряда лингвистических направлений и уже имеет свою историю.
В лингвостилистическом анализе текста использование языковой иерархии предполагает рассмотрение возможностей актуализации языковых средств в зависимости от их
принадлежности к определённому уровню строения текста. Уровневый подход к изучению текста осуществлен в наиболее полном объёме в известной книге В.А. Кухаренко
«Интерпретация текста» [14]. Считая единицей художественной речи законченное сообщение – целый текст, автор предлагает трёхэтапную схему анализа художественного
произведения: а) горизонтальное (поуровневое) изучение языковых средств актуализации, б) исследование способов актуализации общетекстовых категорий на собственно
текстовом уровне и в) анализ вертикального, «проникающего», строения текста [14 : 4].
Рассмотрение текста в качестве серединного элемента коммуникативного акта предполагает его выведение в плоскость исследования дискурса (термин З.Харриса, 1952 г.)
как суммарного продукта речевой деятельности человека. Задачи уровневого анализа
в русле этого направления предстают достаточно сложными в связи с необходимостью
изучения и описания законов «проникающего» строения текста [14 : 4-5]. Изучению текстовой организации посвящен ряд работ [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22], в которых речь
идет о разноуровневом характере системности художественного текста, об использова37

нии языка как орудия социального взаимодействия в условиях конкретных ситуаций общения. Системное свойство языка – его уровневая организация – не только выявляется
в речи, но и само присуще речи как таковой. Поэтому уровневая организация охватывает
и язык как средство, и его применение – речь. Низшие уровни характеризуют только сам
язык как средство, высшие – характеризуют речь как применение языка. Отнесение низших уровней к языку, а высших – к речи является следствием того, что язык есть такая
система (упорядоченное множество элементов), из элементов которой в процессе речи
образуются различные упорядоченные системы, несущие информацию.
Уровневый подход к анализу единиц языка был осуществлен также в семасиологии.
Одной из главных теоретических проблем семасиологии является дифференциация
и структура лексико-семантической подсистемы языка и её динамика, а также связанная с ней проблема динамики семантической структуры языковых единиц в процессе
языковой коммуникации. Существующие типологии в числе прочих предполагают рассмотрение значения как явления, присущего элементам всех уровней в системе языка
[23 : 11-12]. В соответствии с этим критерием, выделяется лексическое, деривационное,
грамматическое, классификационное (Г.И. Винокур); лексическое, категориальное, инструментальное, онтическое (Э. Косериу) значение [там же, с.12]. Речевой аспект изучения динамики значения включает исследования семных связей в тексте, семантических
переносов, коннотаций с учётом прагматических, аксиологических и психологических
характеристик говорящего и прочих факторов. Коннотативное значение рассматривается
при этом как:
а) дополнительная информация о свойствах (схоластическая логика);
б) совокупность эмотивных, экспрессивных, оценочных и стилистических признаков
слова на фоне его предметно-логического компонента;
в) ассоциативные, контекстуальные, прагматические, эмотивные элементы содержания, появляющиеся у слова в речи [там же, с. 20]. Это направление исследований
продолжает оставаться перспективным, соединяя в себе нерешенные вопросы модификационных признаков и семного характера коннотата и выводя их на пересечение
с психолингвистическим экспериментом.
Изучению структуры значения, иерархичности категорий мышления посвящены
труды структуралистов Дж. Лайонза, Ю. Найды, З. Харриса, Ч. Осгуда, Э. Косериу, А.
Мартине, М. Бирвиша, В. Виноградова, Н. Арутюновой, Ю. Караулова, Д. Шмелёва
и др. [24 : 73]. Проблема стратификации семантики получила глубокое осмысление
в трудах С.Д. Кацнельсона, чьи суждения о соотношении различных уровней и аспектов содержания включаются в более широкую проблематику взаимосвязей языковых
и мыслительных категорий [25].
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КАТЕГОРІЯ КОНТЕКСТУ
В ЛІНГВОПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ
У статті розглядається контекст як екстралінгвістична детермінанта дискурсу.
Розглянуто ситуативні моделі й виділено їх спільні й відмінні ознаки.
Ключові слова: контекст, ситуація, соціокультурні детермінанти, мовні засоби.
В статье рассматривается контекст как экстралингвистическая детерминанта
дискурсу. Рассмотрены ситуационные модели, выделены их общие и различные признаки.
Ключевые слова: контекст, ситуация, социокультурные детерминанты, языковые
средства.
The article deals with the study of context as extra linguistic discourse determination.
Common and different features of situation models have been established.
Key words: context, situation, sociocultural determination, verbal methods.
Культурні та соціальні обставини ситуації, за якої ми створюємо й інтерпретуємо
висловлення, впливають на поведінку мовців, як і знання й передбачення того, що може
знати адресат. Ці чинники виводять нас за межі лінгвістики до інших сфер пошуку – свідомості, соціуму, фізичного світу тощо. Отже, дискурс загалом і його одиниці зокрема
функціонують у світі, що називається контекстом, вивченням якого і займається лінгвопрагматика [ 11: 10].
У дослідженні комунікації як соціально обумовленій діяльності ситуація займає важливе місце, оскільки із нею пов’язана ситуативна варіація спілкування. Розгляньмо, як
розуміють категорію ситуації та ситуативного контексту в сучасній комунікативній та
прагмалінгвістиці.
Різні напрями вивчення контексту по-різному детермінують і розуміють його значення у процесі комунікації. Згідно з значенням і роллю категорії «контекст» у теоре© Заза Ю.Я., 2010
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тичних моделях встановлюється той чи інший напрям вивчення комунікації [6: 14]. Про
ситуативний контекст як про природне оточення заявляли Бр. Маліновський та його
послідовник Дж. Фьорс, представники Лондонської школи, стверджуючи, що будь-яке
висловлення отримує смисл не в межах своєї структури, а лише за відношенням цієї
структури до суми ситуацій [12: 132]. Дж. Фьорс долучив низку елементів контексту до
моделі мови поряд із граматикою, морфологією і фонетикою: вербальну і невербальну
поведінку учасників спілкування, найближчий комунікативний контекст, результати вербальної поведінки. У своїх працях дослідник намагався виділити й класифікувати типові
ситуативні контексти у межах культурного контексту і типи мовних функцій, що відповідають тим або іншим ситуаціям [12:130-132].
Екстралінгвістичні погляди Бр. Маліновського та Дж. Фьорса стали поштовхом до
детальнішого вивчення ролі екстралінгвістичних чинників як умов перебігу комунікативного процесу й розробки теоретичних моделей ситуації сучасних лінгвістів: Дж. Браун, Дж. Ліч, Б. Фрейзер, Г. Ласуелл, Д. Хаймс, М. Холідей, Дж. Фішман, про погляди
яких йтиметься нижче.
На думку Г. Колшанського, контекст є ідеальним, а ситуація матеріальною: «категорія ситуації й контексту характеризують два різні аспекти одного поняття. Аналогією
зв’язку ситуації та контексту є співвідношення між предметом і поняттям, денотатом
і сигнифікатом, тобто стосунків матеріального та ідеального» [5:73].
Контекст – це «середовище, час, особливості каналу комунікації та інші умови, в яких
наявне конкретне спілкування» [1: 329]; конситуацію спілкування Ф. Бацевич розуміє
ширше порівняно із контекстом: «фізичні, соціально-психологічні, часові та інші обставини, в межах яких відбувається спілкування» [1: 329]. Як бачимо, порівняно з визначенням контексту у трактуванні Ф. Бацевича, конситуація спілкування містить додаткові
потенційно релевантні ознаки – фізичні й соціально-психологічні характеристики комунікантів.
Чеський лінгвіст Я. Корженський ситуацію спілкування розуміє як «типізовані обставини, задані низкою конкретних соціальних стосунків учасників спілкування» [15: 81],
обмежуючи ознаки ситуації конфігурацією соціальних ролей мовців без урахування обставин спілкування.
Серед складових контексту Д. Вундерліх виділяє як екстралінгвістичні – очікування, стосунки між мовцями, сукупність знань; так і лінгвістичний параметр – попередній
текст [19: 15].
Й. Стернин розмежувує поняття »стандартної комунікативної ситуації» – «типової,
повторюваної комунікативної ситуації, що характеризується набором стандартних мовних засобів», співвідноситься з усталеними етикетними ситуаціями й »комунікативні обставини» – «сукупність ознак комунікативної ситуації, що впливають на комунікативну
поведінку учасників спілкування» [7].
Вважаємо, що повторюваність ситуації сприяє стандартизації не лише мовних засобів, як підкреслює Й. Стернін, а й комунікативної поведінки загалом як поведінки, що
регулюється певними нормами й традиціями.
Визначення контексту як «фону висловлення» [2: 125] акцентує на вторинності
контексту стосовно мовного вираження. Але спілкування відбувається завжди за пев41

них умов, коли «я і ти зустрічаються тут і зараз» [8: 9], тобто умови комунікації є прагматичними координатами, що, на думку Н. Формановської, знаходять своє вираження
у «граматичних формах і етикетних висловленнях» [8: 9].
На думку Г. Хенне та Г. Ребока, прагматичні характеристики комунікації виділяються
у десять параметрів спілкування, серед яких виділено стосунки між спілкуванням й умовами спілкування: більшою чи меншою мірою обумовленість спілкування обставинами
а також соціальні стосунки між партнерами комунікації: симетричні або асиметричні – нерівність, зумовлена антропологічними, соціокультурними або ситуативно-предметними
чинниками [14: 138]. Вказана міра обумовленості комунікації обставинами є проблемою
залежності мовлення від екстралінгвістичних чинників.
Г. Парре пропонує розмежовувати п’ять моделей контексту: комунікативний, екзистенційний, психологічний, акціональний й ситуативний [18: 94-98] :
1. Комунікативний контекст або ко-текст [co-text as a context], що виділили Дж. Браун
та Г. Джюл, у першу чергу використовується в лінгвістиці тексту й у конверсаційному та
дискурс-аналізі (у вузькому розумінні) [10: 50].
2. Екзистенційний контекст (existentional context). Такий підхід залучає до аналізу
засобів мовного коду дейктичні елементи мови, чим і займається семантика індексів
(indexical semantics) – один із напрямів прагматики.
3. Психологічний контекст (psychological context) дотримуючись теорії діяльності,
додає до прагматичних низку ментальних й когнітивних категорій, згідно з якою всі мовленнєві акти інтенціонально зумовлені.
4.Акціональний контекст (actional context) – особливий клас ситуацій, що створюються мовленнєвими діями – мовленнєвими актами. Серед теорій, які ґрунтуються на
вивченні акціонального контексту, виділяється і концепція інференції: міжособистісна
риторика Дж.Ліча [17: 147-149].
Зупинимося детальніше на визначенні ситуативного контексту і розглянемо типології ситуативних контекстів у сучасній прагмалінгвістиці:
Ситуативний контекст (situational context) формує соціологічний, деколи етнографічно й антропологічно орієнтований широкий соціально-культурний напрям прагматики,
що вивчає набір чинників, які частково обумовлюють значення мовних виразів. Ситуації як контексти є обширними класами соціально-культурних детермінант, серед яких
найважливішими визнають: тип діяльності, предмет спілкування, рівень формальності
або офіційності, статусно-рольові опозиції, місце й обставини спілкування, соціальнокультурне середовище. Ситуаціям притаманні певні правила мовленнєвого спілкування
з їх комунікативними практиками й мовними іграми, когнітивними стереотипами. Ці
чинники формують комунікативні властивості макротекстових одиниць [18: 96-98].
Як бачимо, Г. Парре виокремив ситуативний контекст серед інших типів контексту,
характерними ознаками якого вважає соціально-культурні детермінанти. На відміну від
психологічного, основою якого є інтенції мовців, і акціонального, де виділено мовленнєві дії (акти) комунікантів дослідник звернув увагу на залежність правил спілкування
від ситуативного контексту, що відкриває можливості для системного вивчення правил
і конвенцій, які регулюють комунікативну поведінку мовців у певному ситуативному
контексті.
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П. Браун та К. Фрейзер розробили схему ситуації, де виділено учасників й обставини інтеракції. Обставини складаються з оточення й мети. Під оточенням варто розуміти
просторово-часову характеристику й компонент, що позначається терміном bystanders –
свідки, спостерігачі. Обставини протиставляються як формальні/неформальні і містять
такі ознаки: спілкування приватне/публічне; релігійне/світське; серйозне/жартівливе;
ввічливе/неввічливе. Автори зазначають, що повної й задовільної моделі ситуації в науковій літературі ще не створено [9: 35].
Г. Ласуелл запропонував дескриптивну модель ситуації: «хто, кому, що саме, якою
мовою, коли і з яким ефектом говорить?», мета якої виділити норми мовного вживання,
тобто усталені соціальні зразки використання засобів мовного коду й поведінки для конкретних соціальних груп [16: 134].
Дескриптивну модель, орієнтовану на розкриття компонентів комунікативної ситуації, розробив Д. Хаймс. Основні параметри комунікативної події позначаються акронімом SPEAKING – situation, participants, ends, act sequence, key, instrumentalities, norms,
genres: ситуація, учасники, ефект, хід дії, ключ, інструментарій, норми й жанри. Ситуація
трактується як обставини (місце й час комунікативного акту), сцена (культурне маркування події, наприклад, за рівнем офіційності). Терміном «обставини» Д. Хаймс доповнив модель комунікативного акту Р. Якобсона [цит.за 4: 24].
Як зазначив В. Демєнтьєв, «останнім часом методика компонентного аналізу, або
дескриптивна модель, що активно використовувалась у етнографії мовлення, значно звузила сферу свого вжитку» [3: 39]. На противагу дескриптивній моделі, динамічна модель
соціолінгвістики займається встановленням причин і способів варіативності поведінки
соціуму у різних ситуаціях [4: 23], де йдеться про встановлення кодексу норм лінгвосоціуму й типів його поведінки.
Динамічна модель Дж. Фішмана містить як компоненти комунікативної ситуації, так
і більш абстрактні конструкти: соціальну ситуацію, що визначається обставинами, часом
і рольовими відносинами; сферу спілкування, комплекс цінностей; комунікативну сітку;
інтеракцію [13: 112].
Отже, підсумуємо: ситуація – це сукупність соціально значущих умов актуалізації комунікації, що сприяє або обмежує взаємодію мовців. Основними для ситуації
є три умови: місце (локальний параметр), часова тривалість (темпоральний параметр)
і учасники спілкування – як безпосередні, так і спостерігачі (соціорольовий параметр).
Наприклад, локальний параметр ситуації зумовлює тип комунікативної поведінки: лікарня, аудиторія (тиша); похорон (обмеження позитивних емоцій); вокзал (шум); кафе
(відпочинок). Темпоральний параметр дає підстави розрізняти ситуації за тривалістю:
довготривалі/короткотривалі, за їх зв’язком із іншими ситуаціями. Як бачимо, теоретичні моделі ситуацій є переліком соціально-культурних детермінант, серед яких виділено
як власне обставини, тобто конситуацію спілкування включно із просторово-часовими,
соціальними, культурними складовими та соціальні, біологічні характеристики мовців,
а також тип їхніх стосунків, особистісні стани, інтенції.
Отже, ситуації утворюють нескінченну множину, тому актуальною видається створення їх типологій:
• за локальним параметром: офіційні/неофіційні;
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• за часовим параметром: довготривалі/короткотривалі;
• за соціорольовим параметром: симетричні/асиметричні.
Варто зауважити, що важливою детермінантою ситуації спілкування є тип культури, до якого належать мовці, оскільки конвенції спілкування, на відміну від загальних
правил, ідіоетнічні. Важливо, чи спілкування у певній ситуації є міжкультурним, або
відбувається у межах однієї етнолінгвокультури.
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(Курск, Россия)
РОЛЬ ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ
В СТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
В начале было Слово. И Слово было у Бога.
И Словом было Бог.
Евангелие от Иоанна (1, 1).
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
И.А. Бунин

Статтю присвячено питанню ролі мови та писемності в генезисі та розвитку держави. У роботі стверджується, що в основі держави як форми існування людини лежать духовні цінності. Писемність, як атрибут держави, також заснована на нормах
духовного світосприйняття.
Ключові слова: мова, писемність, держава.
Статья посвящена вопросу роли языка и письменности в генезисе и развитии государства. В работе отмечается, что в основе государства как формы бытия человека
лежат духовные ценности. Письменность, как атрибут государства, также основана
на нормах духовного мировидения.
Ключевые слова: язык, письменность, государство.
This article is devoted to the question of role of language and written language in the
genesis and development of state. It points out that the country is based on spiritual values.
Key words: language, written, state.
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Вопрос генезиса государства представляется весьма серьёзным и в антропологическом ракурсе целостно ещё недостаточно проработанным, хотя исследования в данном
направлении ведутся, причём небезуспешно. Традиционно идею государства связывают
с понятием цивилизация (от лат. civilis – гражданственность). Здесь нелишне отметить
то, что среди основных черт цивилизации выделяют оседлость, грамотность, наличие
города, а также способность объединять в своих границах культуры многих народов
(мультикультурность). Поскольку в одной статье невозможен обстоятельный анализ
этих вышеназванных характеристик цивилизации, поэтому постараемся составить себе
наиболее полное представление о таких типичных особенностях цивилизации, как письменность и мультикультурность.
Объединение многих народов может осуществляться на основе общепризнанных
норм, понятных абсолютному большинству или тому немалому количеству образованных
граждан, число которых в сложных условиях кризиса, достигая критической отметки,
определяет вектор развития всего общества. Наиболее эффективный способ укоренения таких консолидирующих государство норм является их письменная фиксация
и кодификация в правовых актах. Понимание же таких актов предполагает то, что существенная часть народов конкретной цивилизации сумеет прочитать, истолковать эти
законы и в письменной форме выразить своё согласие или несогласие с ними. Через
письменность реализуется позитивное право, которое, в свою очередь, является формой
объективации естественного права, проистекающего от априорного знания. Далее следует обратить внимание на следующую черту цивилизации – грамотность населения.
Язык, особенно зафиксированный в системе письма, обладает огромной силой. Многие
деятели культуры, например Иосиф Бродский, видели в языке основу для формирования
мышления [1: 13-17].
Грамотность и наличие письменности есть важнейшие условия для развития государства и права. Именно грамотность, с одной стороны, обеспечивает возможность
фиксации норм законодательства, закрепляющихся в письменной форме, что, безусловно, является одним из необходимых условий для формирования государства, а, с другой
стороны, наличие грамотности позволяет людям понять, осмыслить суть прописанного
права и объединиться вокруг него, независимо от своих этнокультурных особенностей.
Кстати, если мы обратимся к более ранним представлениям людей о природе письменности, то в данном отношении имеются сведения, указывающие на то, что через грамотность не только отдельно взятый человек, но и общество в целом способно понять закон
духовный. Например, древнеиндийская система письма деванагари есть в дословном
переводе с санскрита письменность города богов, причём на нём пишутся не только
санскритские тексты, но и тексты на хинди. Во всех древних цивилизациях – египетской,
шумерской, греческой – письмо понималось как дар богов, путь постижения той жизни,
в которой человек способен разумно устроить свою жизнь.
Здесь важно учесть то, что государственность в древних цивилизациях рассматривалась как форма человеческого бытия, при которой человек способен жить согласно
высшим духовным законам. Такого рода установка существовала довольно-таки длительное время и во многом нашла своё отражение в философии Нового времени. Так,
В.Г.Ф. Гегель пишет: «Государство есть шествие Бога по земле» [2: 248]. Если же мы
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обратимся к русской философии, то, надо признать, многие её представители к государственности также относились с большим трепетом, видя в государственности один из
действенных путей духовного роста нации, а главное – средство реализации замысла
Бога о человечестве. «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во тьме мир обратить
в Царство Божие, а только в том, чтобы он – до времени не превратился в ад», – пишет
В.С. Соловьёв [3: 523]. Примечательно и суждение Ф.М. Достоевского, который, касаясь данной темы, прямо утверждает: «По русскому же пониманию и упованию надо,
чтобы не церковь перерождалась в государство, как высший тип в низший тип, а, напротив, государство должно лишь кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно
церковью и ничем иным более… Всякое земное государство должно бы впоследствии
обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив
всякие несходные с церковными свои цели. Всё это… лишь поставит его с ложной, ещё
языческой и ошибочной дороги на правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным целям» [4: 73]. Тем не менее, если в эпоху Нового времени такие убеждения были прерогативой относительно незначительной части населения, то в древнем
мире, где, например, архитектура городов соответствовала религиозным представлениям народа о божественном мире, об его устроении, данная мысль была парадигмальной
для большинства горожан. Поэтому-то все атрибуты городской (государственной) жизни
наделялись сакральным смыслом. Письменность здесь также не является исключением.
Множество сведений, дошедших из истории древних государств, явственно указывают на то, с каким большим уважением граждане относились к своему языку, к своей
системе письма; и, между прочим, последнюю иногда делали своего рода социальной
привилегией, недоступную для большинства населения. Так, в Индии санскрит был не
просто языком, на котором записывались религиозно-философские трактаты; он был
языком брахманов и кшатриев, то есть высших, наиболее образованных варн. Вайшьи
и шудры обычно говорили на иных языках, которых в каждом индийском штате весьма
много. Более того, как правило, в древнем мире источниками государственных актов
служили тексты религиозного характера, которые нужно было истолковывать таким
образом, чтобы принципы, зафиксированные в них, были применимы к гражданскому
судопроизводству. Поэтому-то не случайно в ряде государств, например, в Древнем
Междуречье, пристальное внимание уделялось шумерскому языку. Между прочим, шумерский язык крайне сложен для освоения, а с исчезновением последних шумерских
династий царей в XV в. до н.э. он в качестве разговорного полностью исчез. Тем не
менее этот древнейший язык изучался вплоть до последних веков до н.э. и был языком
религиозного культа и межгосударственной переписки. Изучение шумерского языка
и сохранение его в сфере государственного делопроизводства и религиозного культа содействовало преемственности правовых традиций народов Древнего Междуречья. Примечательно, что с установлением государства персов особое значение приобрёл авестийский язык, то есть язык Авесты – священной книги зороастрийцев, служившей основой
для выработки правовых традиций в древнеперсидском государстве. Неудивительно то,
что, когда Александр Македонский завоёвывал Ахеменидскую державу, то он Авесту
сжёг, что существенно подорвало силы Персидского государства. Эта книга была частично восстановлена во втором веке, однако после завоевания Персии мусульманами тексты
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Авесты снова стали уничтожаться, вследствие чего до XXI века сохранилась лишь
небольшая часть Авесты, а само государство персов-зороастрийцев окончательно пало
и в современном мире в исламизированном виде стало именоваться Ираном.
Что же касается мусульман, то письменность исламских стран продиктована нормами коранического письма. Считается, что подлинник Корана лежит у трона Аллаха.
Фактически эта книга представляет собой записи тех откровений, которые произнёс Мухаммад с 610 по 632 гг. Коран был написан с 650 по 656 гг. В Коране содержится 114 сур,
состоящих из аятов. Первую суру – «Открывающую» – должен знать наизусть каждый
мусульманин. Коран был записан на мекканском диалекте арабского языка в поэтической
форме, и многие мусульмане уверены в том, что Коран лишь в том случае настоящий,
если написан на арабском языке. Поэтому переводы Корана часто называют «переводами
смыслов». В этом убеждении есть доля истины, поскольку перевести поэтический текст
с сохранением всей полноты его смысла и соблюдением размеров стиха не представляется возможным. Арабский язык, на котором написан Коран, является литературным,
значительно отличающимся от повседневного арабского языка. Именно литературный
арабский язык должен знать каждый образованный мусульманин, независимо от того,
в какой стране он проживает. В силу того, что арабское право всецело основано на нормах Корана, то письменности в арабском мире также уделяется особое внимание.
В русской культуре письменность имеет древние корни, однако грамотность стала
интенсивно распространяться лишь после принятия христианства в 988 году. Освоение
грамоты в христианском мире было тесно связано, прежде всего, с потребностью знания
текстов Библии. Так, в жизнеописании святого Сергия Радонежского пишется: «Наши
благочестивые предки всегда смотрели на обучение грамоте как на дело священное: грамота давала ключ к чтению и уразумению Божественных Писаний» [5: 39]. Неудивительно, что не только чтению, письму, но и устной, разговорной речи на Руси уделялось пристальное внимание, а за сквернословие могли даже предать казни – настолько бережным,
серьёзным было отношение людей к своему языку, к своей речи.
Не следует упускать из виду то, что грамотность предъявляет обществу определённые
требования интеллектуального характера, имеющие отношение и к способности овладения письменной речью. Так, в цивилизованном обществе человек, претендующий на
более или менее высокую государственную должность, обязан быть грамотным, то есть
обладать умением читать и писать, причём писать грамматически правильно. Естественно, при этом нельзя исключать наличия багажа необходимых знаний, сведений в той
или иной области, дабы работа носила плодотворный характер. Однако, в том случае,
когда человек, наделённый властными полномочиями, в том числе не лишённый какихто профессиональных навыков, допускает, к примеру, при оформлении официального
документа безграмотность или не способен проверить правильность его написания, не
вправе претендовать на руководящие должности. Здесь надо осознавать то, что недостаточно грамотный чиновник высокого ранга легко может быть дискредитирован, подставлен при оформлении документов, которые, по своей сути, наносят ущерб стране, порочат
не только его самого, но и престиж нации. Стало быть, целесообразно подвергать обязательному экзамену по государственному языку соискателей на получение должности в государственном аппарате. Если же гражданин не выдерживает экзаменационное
48

испытание, то он должен законодательно быть отстранён от права на соискание государственной должности, невзирая на социально-финансовое положение сделавшего заявку претендента. Право же гражданина принимать участие в политических выборах должно быть также подкреплено успешной сдачей экзамена по владению государственным
языком.
Таким образом, логично констатировать то, что грамотность в значительной степени
стимулирует интенсивное интеллектуальное развитие нации, без чего немыслимо функционирование государства. Конечно, существуют примеры функционирования государств, в которых подавляющее большинство людей не имели начального образования.
Например, в Непале до 1951 года лишь 2 % населения могли читать и писать [6: 87].
В России до 1917 года значительная часть населения также была неграмотной. Тем не
менее отсутствие должного уровня образования в данных случаях во многом компенсировалось глубоким проникновением культурных традиций в быт общества, высокой
силой воздействия на него господствующей религии. Подтверждением этому служит ряд
примеров, указывающих на определённую закономерность. Действительно, как только религиозные ценности утрачивают своё влияние, социум (если своевременно не
предпринять должных мер) либо быстро деградирует и разрушается, либо подвергается
социальным потрясениям, переживает революции, в ходе которых зачастую происходит
ярко выраженное становление институтов центральной государственной власти, утверждение тотального государственного контроля над гражданами.
В современном мире, где религиозные ценности не имеют, как раньше, столь весомого значения в жизни людей, особый смысл приобретают духовно чистое отношение
к языку, сохранение подобающей лексики, высокой социальной оценки, касающейся богатства и значения родного языка. К сожалению, в настоящее время приходится отмечать
негативные тенденции, идущие со стороны отдельных граждан, стремящихся наделить
слова, особенно имеющие многозначное значение, циничным, аморальным содержанием. Здесь всплывает в памяти стихотворение М.Ю. Лермонтова:
Катерина, Катерина!
Удалая голова!
Из святого Августина
Ты заимствуешь слова.
Но святые изреченья
Помрачаются грехом,
Изменилось их значенье
На листочке голубом... [6: 161-162].
Подобного рода нежелательные языковые метаморфозы, с грустью подмеченные великим классиком Золотого века русской литературы, стали особенно заметны в современной действительности, в которой наблюдается некий жаргонно-вульгарный словесный
прорыв, который активно содействует регрессу русского литературного языка и приобретает в обществе довольно-таки немалый масштаб. Кроме того, такого плана явления
чреваты разобщением людей по духовному признаку, дают широкие возможности для
осуществления таких вещей, как искусственное создание правовой двусмысленности
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Последнее представляет немалую угрозу, таящуюся в правовой дезинтеграции и в расколе общества на множество неприязненно, а то и агрессивно настроенных друг к другу групп. Поэтому-то далеко не случайно вопрос защиты чистоты языка есть вопрос
государственный, тесно связанный с темой национальной безопасности. Государство,
в частности Министерство культуры, призвано встать на защиту чистоты и целостности
государственного языка, всеми законными способами оградить его от осквернителей,
которые нередко стремятся приписать русским поэтам или писателям тексты, никогда
ими не писавшиеся. И нередко это вовсе не безобидная забава неких малограмотных
Митрофанушек или Иванов не помнящих родства, то бишь своего родного языка. Нет,
здесь явственно проглядывает желание выделить свою персону, не считаясь ни с чем дорогим и святым: ни с русской культурой, ни с памятью её великих представителей. К слову сказать, Министерство культуры имеет все необходимые возможности, те реальные
рычаги, с помощью которых можно привести в действие эффективные механизмы, помогающие найти разрешение такого рода назревших вопросов. В данном случае речь
идёт, главным образом, о Прокуратуре, де-юро призванной вести государственный надзор за соблюдением законов и законности, не сбрасывая со счёта и должного надзора
за соблюдением языковой культуры. Правомерно обоснованная работа по защите норм
государственного языка обозначит практическую полезность целого ряда филологических исследований, сблизит реальную практику научного исследования с материальным
правом, а, стало быть, заставит авторов научных работ и руководство издательств более
ответственно относиться к вопросу качества выпускаемой продукции. Здесь под понятием качество понимается внутренняя определённость вещи, указывающая на её значимость и сущностную уникальность.
В конечном итоге, меры такого характера посодействуют оздоровлению духовного
состояния российской общественности и укреплению российской государственности.
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ЕМОЦІЯ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ
Статтю присвячено дослідженню вербального засобу вираження емоцій, який
відноситься до лінгвістики. Здійснюється аналіз виявлення емоції на лінгвістичному
рівні на матеріалі друкованого тексту. Виявляється необхідність власне лінгвістичного
аналізу мовних засобів, що відображають емоції людини в літературному тексті.
Ключові слова: емоція, емоційні процеси, літературний текст, мова, репрезентація
емоцій.
Статья посвящена исследованию вербального способа выражения эмоций, который относится к лингвистике. Проводится анализ выявления эмоции на лингвистическом уровне на материале печатного текста. Исследуется необходимость собственно
лингвистического анализа языковых средств, отражающих эмоции человека в художественном тексте.
Ключевые слова: эмоция, эмоциональные процессы, литературный текст, язык, репрезентация эмоций.
The article deals with the verbal way of emotional expressing, which belongs to linguistics.
The analysis to identify the emotions on the linguistic level is denoted on the material of the
printed texts. We investigate the necessity of the linguistic analysis of language, reflecting the
human emotions in a literary text.
Key words: emotion, emotional processes, literary text, language, representation of
emotions.
За визначенням великого психологічного словника емоція – це (від лат. emovere –
хвилювати, збуджувати) особливий клас психічних процесів і станів, пов’язаних з інстинктами, потребами, мотивами і які відображаються у формі безпосереднього переживання (задоволення, радості, страху тощо), значущістю явищ, що діють на індивіда,
і ситуаціями його життєдіяльності. Супроводжуючи практично будь-які прояви активності суб’єкта, емоції виступають одним з головних механізмів внутрішньої регуляції
психічної діяльності і поведінки [1: 622], тому цілком логічно вважати, що емоція носить
суто психологічний характер і є вираженням почуттів та ставлень людини до навколишньої дійсності. Емоційні процеси вивчаються вченими різних наукових напрямків: філософії (Р. Декарт, Б. Паскаль, Б. Спіноза, І. Кант, Л. Фейербах, Ж.Ж. Руссо, Ф. Шиллєр та
ін.), психології (В.К. Вілюнас, Б.І. Додонов, Я. Рейковський, С.Л. Рубінштейн, А.В. Запорожець, О.М. Лук, П.В. Симонов та ін.), літературознавства (Л.І. Мацько, М.М. Сулима,
Л. В. Щерба, О.С. Ахманова та ін.), а з недавнього часу і лінгвістики, які пізніше за інших звернулися до вивчення сфери емоційного.
© Кабаненко А.В., 2010
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Мова є засобом вираження емоцій, людина пізнає світ за допомогою мислення і користується мовою для вираження своїх вражень, думок, переконань та емоцій. Метою
нашої статті є дослідження вербального засобу вираження емоцій, який відноситься до
лінгвістики, тобто на лінгвістичному рівні емоцію можна виявити та дослідити на матеріалі друкованого тексту, на основі фрази, речення, словосполучення і слова. Це мотивується неопрацьованістю проблеми, тим, що мовне вираження емоцій до цих пір досліджене недостатньо.
Теза про те, що емоції – одна з форм відображення, пізнання, оцінки об’єктивної
дійсності, визнається представниками різних наук. Це вихідне положення у всіх дослідників
має загальне уточнення: емоції – особлива, своєрідна форма пізнання і відображення
дійсності, тому що в них людина виступає одночасно і об’єктом, і суб’єктом пізнання,
тобто емоції пов’язані з потребами людини, що лежать в основі мотивів її діяльності.
Психологічна та психолінгвістична науки націлені перш за все на дослідження функцій
емоцій в діяльності людини. Незважаючи на чіткість наукових позицій, стан вивчення
психології емоцій, на думку самих психологів, залишається вкрай незадовільним. До цих
пір не вирішена задача побудови цілісної, багаторівневої психологічної теорії емоцій. Це
створює певні труднощі для лінгвістів, що звертаються до проблем мовного забезпечення
емоцій. Одна з них – різноманітність класифікацій емоцій. Б.І. Додонов стверджує навіть,
що «універсальної класифікації емоцій створити взагалі неможливо і класифікація, яка
добре слугувала б для вирішення одного кола завдань, неминуче повинна бути замінена
іншою при вирішенні іншого кола завдань». [2: 62] Досить складними виявляються і процеси позначення емоцій. Так, за спостереженнями Б. І. Додонова, «в розмовній практиці
ми часто користуємося одним і тим же словом для позначення різних переживань, так
що їх дійсний характер стає ясним тільки з контексту. У той же час одна й та сама емоція
може позначатися різними словами» [2: 64].
«Tant les résultats étaient supérieurs à ses espérances» («Настільки результати
перевищували його очікування» – авт. пер.). [3: 315] В цьому прикладі, свідомо представленому нами без контексту, майже неможливо виявити емоційне забарвлення. Воно
може бути як позитивним так і негативним, в залежності від того який саме сенс автор
надає слову результати, ця лексична одиниця виявляється тим окремим мікротекстом,
який становить загальне емоційне навантаження речення. І тільки з контексту читач може
зрозуміти, чи є результат позитивним, або негативним. З контексту читач дізнається,
що «les premiers résultats qui parvenaient de l’ensemble des clubs étaient excellents : la
formule avait connu le succès immédiat...» («перші результати, які надійшли з усіх клубів
були чудовими: формула набула миттєвого успіху» – авт. пер.). Отже, за допомогою
саме мови читач має змогу дешифрувати емоції в тексті, які лишаються психологічним
явищем доки вони не перенесені на папір, де стають об’єктом дослідження лінгвістів.
Таким чином, враховуючи всі важкі та невирішені питання психологічної теорії
емоцій, лінгвіст в першу чергу повинен досліджувати власне мовні механізми позначення та вираження емоцій, тим більше, що почуття тільки тоді набувають значення для
лінгвіста, коли вони виражені мовними засобами.
В лінгвістиці існує декілька термінів для номінації феномену емоційного забарвлення слова. Під терміном «емоціологія» розуміється сукупність наукових досліджень
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в різних галузях знань, в тій чи іншій мірі зачіпають вивчення емоцій, чуттєвої сфери людини. Вивчення емоцій може бути успішним лише при здійсненні міждисциплінарного
підходу до їх дослідження. Використовуваний В. І. Шаховським термін «емотіологія»
розуміється як лінгвістика емоцій. Важливе місце серед проблем вивчення мови емоцій
належить дослідженню комунікації емоцій і своєрідності репрезентації емоцій у різних
типах тексту. Когнітивно-дискурсивний напрямок у вивченні емоцій формує лінгвістичну
дисципліну «емоціологія тексту», тобто вивчення репрезентації емоцій у тексті. [4: 147153]
Функціонально-когнітивний підхід до вивчення емоцій у мові передбачає звертання
до дослідження специфіки репрезентації емоцій у різних жанрах і різних типах тексту. У роботі мозку розум і емоції знаходяться в процесі складної взаємодії. Вивчення
такої взаємодії представляє великий науковий інтерес, і воно можливе саме в рамках
когнітивного підходу до дослідження емоцій. Емоціологія тексту логічно вписується
в парадигму сучасного мовознавства, коли мова і текст розглядаються не тільки з точки зору мовця і мислячого суб'єкта, але і з позицій «людини, яка щось відчуває». Сучасна емоціологія охоплює дослідження емоційної мовної картини світу, національнокультурної специфіки позначення емоцій, їх опису та вираження, емотивно-смислового
простору мовної особистості, прагматики опису і вираження сьогохвилинних і минулих емоційних переживань, істинності та імітації і приховування емоцій та ін. [5] Вивчення емоцій у тексті спирається на поняття когнітивної категорії – емотивність, яка
є полістатусною. Полістатусність цієї категорії пов'язана з її здатністю репрезентувати
емоційний стан людини в стані різнорівневих одиниць мови – в рамках слова, речення,
тексту. Полістатусність емотивності найбільш чітко проявляється в тексті, який інтегрує
її різні категоріальні прояви.
Особливість когнітивно-дискурсивного дослідження емотивності полягає в тому,
щоб висвітлити функціонування даної категорії з позицій комунікативної та когнітивної
лінгвістики. Системне дослідження категорії емотивність на рівні тексту необхідно для
вирішення актуальних проблем, пов'язаних з репрезентацією емоцій у тексті, зокрема
для виявлення емотивних одиниць тексту і для визначення змістовних, формальнолінгвістичних та прагматичних особливостей реалізації категорії емотивності в текстах
різних типів, для вивчення особливостей взаємодії текстової категорії емотивність з іншими категоріями тексту, а також для освітлення стилістичного і культурологічного
аспектів емотивності. Актуальною для сучасної лінгвістики є розробка питань співвідношення раціонального та емоційного в репрезентації емотивних концептів і ситуацій. Когнітивно-емотивний ракурс дослідження тексту припускає аналіз комплексу
когнітивних і комунікативних властивостей текстів різних типів, що дозволяє акцентувати увагу на вивченні когнітивної, прагматичної та стилістичної складових категорії
емотивності.
Вивчення репрезентації емоцій у тексті можливе і в рамках традиційного поділу
композиційно-мовних форм тексту на розповідь, роздум, опис, діалог, монолог і т.д.,
однак, більш виправданим для цієї мети видається виявлення особливих емоційних
фрагментів тексту. Безумовно, представляє інтерес і вивчення функціонування в тексті
окремих емоційних лексем, що реалізують той або інший концепт, або дослідження
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емоційного потенціалу тієї чи іншої граматичної форми, проте специфіка текстового
рівня дослідження емоційності передбачає також і вивчення саме специфічних текстових емоційно заряджених утворень різної протяжності і структури.
За В. Н. Телією основними емоційними одиницями тексту є емотивні мікротексти та
емотивні вкраплення. Емотивні мікротексти – це фрагменти тексту, виділені на тематичній
основі, які відображають будь-який емоційний стан субʼєкта. Емотивне вкраплення –
це короткий коментар субʼєкта мови про свої або чужі почуття і враження в структурі
неемотивних фрагментів тексту. Емотивні мікротексти мають кілька різновидів (типів),
прототипи яких відповідають когнітивній структурі і представляють емотивну ситуацію
на рівні буденної свідомості [6].
Провідна емоція, фіксована в тексті, виявляється для реципієнта як емоційна домінанта
тексту, а похідні – як модифікації цієї домінанти. [7: 119] Покрокова інтерпретація
емоційних смислів мікротекстів у структурі художнього дискурсу сприяє так званому
розщепленню «склеєних» текстових емоцій». [4: 160] Твір припускає різні інтерпретації
та різні осмислення, але тим не менше, всі ці прочитання-інтерпретації не зовсім
довільні. [8: 72] Можливість виокремлення в тексті емоційного мікротексту обумовлена
тією важливістю, яку автор художнього твору надає відображенню в ньому емоційного
світу людини. Емоціологія тексту припускає вивчення емоційності художнього тексту
з опорою на поняття категоріальної ситуації, що трактувалася в термінах А. В. Бондарко як проекція функціонально-семантичного поля на рівень тексту [9], і це дозволяє
по-новому поглянути на деякі питання семантичного моделювання репрезентації емоцій в мові, на зв'язок даної категорії з категоріями персональності, адресованості,
напруженості, хронотопу та ін.
«Mes chers amis, crie Jean-Georges, la fin du monde est proche. Il n'y a aucune différence …
entre les yachtmen et les boat-people. Quant à la jet-society, elle a toujours été sans domicile
fixe. La société de consommation se meurt. La société de communication aussi…» (Мої любі
друзі, горланить Жан-Жорж, кінець світу вже близько. Немає жодної різниці… між
яхтсменами та емігрантами, які залишають країну на першому ліпшому судні. Щодо
еліти, вона завжди була бомжихою. Суспільство споживання згасає. Суспільство
комунікації також… – авт. пер.). [10: 110] Цей уривок роману Ф. Беґбедера «Канікули
в комі» є яскравим прикладом репрезентації емоцій на різних мовленнєвих рівнях.
Фраза «щодо еліти, вона завжди була бомжихою» є цікавою з точки зору когнітивної
лінгвістики, лексичні одиниці «еліта» та «бомжиха» протиставляються і утворюють антитезу, яка є результатом складної взаємодії розуму та емоцій та представляє авторське
емоційне навантаження на рівні слова. В цьому випадку антитезу можна розцінювати як
іронію, прихований насміх, або, навіть, заздрість. В наступному реченні «суспільство
споживання згасає» проглядається сум, страх. Лексична одиниця se mourir (згасати,
вмирати) надає реченню присмак жалоби, трауру. Загальне емоційне навантаження уривку є досить складним саме тому, що він має два полярно протилежні емоційні стани –
піднесеність та смуток. Отже, цей уривок репрезентує емоційний стан автора на різних
текстових рівнях, тобто в рамках слова, речення, тексту.
Хоча емоція і є психологічною категорією в тексті вона перетворюється на категорію
суто лінгвістичну, бо виражається лексичними одиницями, які лінгвістика може дешифрувати відповідно до контексту, саме тому лінгвіст в першу чергу повинен досліджувати
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власне мовні механізми позначення та вираження емоцій, які набувають значення для
нього тільки тоді, коли вони виражені мовними засобами і існують у певному контексті.
На сьогоднішній день у просторі літературного тексту можна виділити, з одного боку,
експресивну, емоційно забарвлену лексику та «чисту», яка не несе емоційного навантаження, лексику з іншого боку. Але не можна рівнозначно оцінювати будь-яку текстову
одиницю, оскільки кожне слово в літературному мовленні тісно взаємопов’язане із контекстом і є результатом особистісного авторського вибору.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕКСИЧНОГО ТА АСОЦІАТИВНОГО ЗНАЧЕНЬ ПОНЯТЬ
ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ
У статті проведено порівняльний аналіз лексичного та асоціативного значень
понять з економічної сфери вживання (БАНК, ПРЕМІЯ, САНКЦІЯ, ОБЛІГАЦІЯ, БАНК© Кушмар Л.В., 2010
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РУТСТВО, РАХУНОК, АВІЗО, ТЕНДЕР, ЯКІСТЬ, ДЕВАЛЬВАЦІЯ) на матеріалі вільного асоціативного експерименту. Неповна відповідність асоціативного та лексичного
значень виявляє особливості функціонування поняття економічної сфери у свідомості
реципієнта.
Ключові слова: стимул, реакція, асоціативний експеримент, лексичне значення, асоціативне значення.
В статье речь идет о проведенном сравнительном анализе лексического и ассоциативного значений понятий экономической сферы употребления (БАНК, САНКЦИЯ,
ОБЛИГАЦИЯ, БАНКРОТСТВО, СЧЕТ, АВИЗО, ТЕНДЕР, КАЧЕСТВО, ДЕВАЛЬВАЦИЯ)
на материале свободного ассоциативного эксперимента. Неполное соответствие ассоциативного и лексического значений определяет особенности функционирования понятия экономической сферы в сознании реципиента.
Ключевые слова: стимул, реакция, ассоциативный эксперимент, лексическое значение, ассоциативное значение.
This article is about comparative analysis of lexical and associative meanings of concepts
of the economic sphere of the use (BANK, APPROVAL, BOND, BANKRUPTCY, ACCOUNT,
AVISO, TENDER, QUALITY, DEVALUATION) on material of free associative experiment.
An incomplete accordance of associative and lexical meaning determines the features of
functioning of the economic concept in consciousness of the recipient.
Key words: stimulus, reaction, associative experiment, lexical meaning, associative
meaning.
Картина світу являє собою центральне поняття концепції людини, виявляє специфіку її існування. Поняття картини світу належить до числа фундаментальних понять, які
виражають специфіку людського буття, взаємовідношення людини зі світом. Картина
світу – цілісний образ світу, який є результатом всієї діяльності особистості у процесі
предметно-практичної взаємодії із зовнішнім світом, побутових стосунків. Картина світу
формується за участю всіх складових психічної діяльності, тому про одну з них як визначальну говорити не доводиться. Людина споглядає світ, осмислює його, пізнає, відображає, в результаті виникає образ світу – формується світогляд [1].
Дійсність у свідомості сучасної людини відображається вербально і концептуально,
тому мовну картину світу зазвичай протиставляють науковій. [2: 365-367].
Для виявлення збігів та розбіжностей у будові мовної та концептуальної картин світу
залучаються відомості про структуру лексичного та асоціативного значень слів.
Метою статті є зіставлення лексичного та асоціативного значень деяких слів економічної сфери вживання (БАНК, ПРЕМІЯ, САНКЦІЯ, ОБЛІГАЦІЯ, БАНКРУТСТВО, РАХУНОК, АВІЗО, ТЕНДЕР, ЯКІСТЬ, ДЕВАЛЬВАЦІЯ), що дає можливість відтворювати
будову мовної та концептуальної картин світу.
Концептуальна та мовна картини світу є відображенням у взаємопов’язаних формах –
формі пізнавальної діяльності й формі мови – об’єктивної дійсності [3: 37]. Межа між
мовною та концептуальною картинами світу є нечіткою, вони перебувають у логічних відношеннях перетину або включення першої до другої залежно від визнання
концептуально не співвідносних мовних категорій [2: 365-367].
56

Для мовної картини світу важливі три явища, тісно пов’язані між собою: людина –
світ – мова, хоча із погляду реальних відношень на першому місці мали б поставити світ
як основу основ, на другому – людину як творця і носія мови, на третьому – власне мову.
Проте для характеристики мовної картини світу з антропологічного погляду вихідною
точкою є людина, яка пізнає незалежний від неї світ і створює засоби фіксації та передачі
знань про нього іншим людям і для власного пізнання. Відповідно для побудови мовної
картини світу ключовою є постать людини [3: 37].
Концептуальна картина світу, на відміну від мовної, постійно змінюється, відображуючи результати пізнавальної і соціальної діяльності, однак фрагменти мовної картини
світу протягом довгого часу зберігають реліктові уявлення людей про світостворення [1].
Для виявлення асоціативного значення деяких слів економічної сфери використання
(БАНК, ПРЕМІЯ, САНКЦІЯ, ОБЛІГАЦІЯ, БАНКРУТСТВО, РАХУНОК, АВІЗО, ТЕНДЕР, ЯКІСТЬ, ДЕВАЛЬВАЦІЯ) нами було проведено вільний асоціативний експеримент,
до якого залучено близько тисячу опитуваних (без вікових, соціальних обмежень тощо).
Всі реакції на відповідний стимул дають можливість установити структуру концептуальної картини світу. Мовна картина світу формується засобами лексичного значення
відповідного стимулу.
Зіставлення лексичного значення із асоціативним кожного із аналізованих стимулів
відбувалося за таким алгоритмом:
І. Фіксація лексичного значення відповідного стимулу із Великого тлумачного словника української мови (далі – ВТС), Універсального словника української мови (далі –
УС) та Економічного словника (далі – ЕС). Наприклад, на стимул КАЗНА у відповідних
словниках наявне лексичне значення: ВТС: 1. Державна скарбниця. 2. Гроші [4: 514].
УС: 1. Фінансові ресурси держави, централізовані державні джерела фінансів. 2. У минулому:
сховище грошей і коштовностей [5]. ЕС: Фінансові кошти держави, які формуються і використовуються через спеціальну державну структуру – скарбницю [6: 120].
ІІ. Структурно-семантичний аналіз дозволяє виділити у структурі лексеми головні
компоненти. Наприклад, на стимул КАЗНА у лексичному значенні головними компонентами виступили: скарбниця, ресурси, сховище, кошти.
ІІІ. Встановлення ядерних реакцій на відповідний стимул, тому що ядро лексикону
носія мови відображає актуальну для людини (незалежно від етнічної приналежності)
картину світу [Горошко, 47]. Наприклад, на стимул КАЗНА ядерні реакції гроші – 232,
бюджет – 122, держава – 61, банк – 22, державна – 19, держави – 18; государство – 14. Загальна кількість – 496.
ІV. Встановлення загальної кількості ядерних реакцій, що відповідають словниковому значенню. Наприклад, гроші – 232 + бюджет – 122 + держава – 61 + банк – 22 +
+ державна – 19 + держави – 18 + государство – 14 = 496.
V. Статистична обробка матеріалу: загальну кількість ядерних реакцій поділено на
кількість ядерних сем словникового значення відповідно до формули: A / B = C, де А –
загальна кількість ядерних реакцій, В – кількість ядерних реакцій, що відповідають
словниковому значенню. Наприклад, 496 / 496 = 1.
VІ. Формування груп понять за рівнями наближеності лексичного й асоціативного
значень за формулою:
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– якщо С = 1, то стимульна лексема відноситься до першого рівня наближеності;
– якщо С < 2, то стимульна лексема відноситься до другого рівня наближеності;
– якщо С > 2, то стимульнa лексема відноситься до третього рівня наближеності.
Наприклад, 496 / 496 = 1 < 2, тому стимульна лексема відноситься до першої групи із
високим рівнем наближеності.
До першої групи віднесено стимули із високим рівнем наближеності (60 % стимулів). Це такі стимули, у яких асоціативне значення ядерних реакцій повністю відповідає
лексичному значенню:
БАНК – І. ВТС: 1. Кредитно-фінансова установа, яка зосереджує кошти і капіталовкладення, надає кредити, здійснює грошові розрахунки між підприємствами або приватними особами, регулює грошовий обіг у країні, в тому числі випуск (емісію) нових
грошей. 2. Зібрання, фонд яких-небудь даних, що використовуються з інформаційною,
пошуковою та іншою метою [4: 60]. УС: Фінансова установа, що зосереджує тимчасово
вільні кошти (грошові вклади), надає їх для тимчасового користування у формі кредитів
(позичок), стає посередником у взаємних виплатах і розрахунках між підприємствами,
установами чи окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск
(емісію) нових грошей [7: 56]. ЕС: Кредитно-фінансова установа, важливими функціями
якої є акумуляція тимчасово вільних коштів, здійснення грошових розрахунків, надання позики підприємствам, установам, громадянам та ін. [6: 18]. ІІ. Головні компоненти:
установа, зібрання, фонд. ІІІ. Ядерні реакції: гроші – 161, установа – 46, Аваль – 33, Приватбанк – 27, багато грошей – 18, кредит – 18, кошти – 16, будівля – 13, фінанси – 13,
валюта – 12, збереження грошей – 12, склад грошей – 12; финансовое учреждение – 13,
организация – 10. Загальна кількість 418. ІV. Гроші – 161 + установа – 46 + Аваль – 33 +
+ Приватбанк – 27 + багато грошей – 18 + кредит – 18 + кошти – 16 + будівля – 13 +
+ фінанси – 13 + валюта – 12 + збереження грошей – 12 + склад грошей – 12 + финансовое учреждение – 13 + организация – 10 = 418. V. 418 / 418 = 1. VІ. 1 < 2.
БАНКРУТСТВО – І. ВТС: 1. Фінансова неспроможність, розорення, що призводить
до припинення виплат за борговими зобов’язаннями. || Примусова ліквідація підприємства з метою поділу майна боржника між кредиторами. 2. Неспроможність, провал
у чому-небудь [4: 60-61]. УС: 1. Фінансова неспроможність, розорення, що призводять до
припинення виплат за борговими зобов’язаннями. 2. Неспроможність, крах у чому-небудь
[7: 56]. ЕС: Неспроможність юридичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності) задовольнити вимоги кредиторів і виконати зобов’язання перед бюджетом у встановлений для цього термін, що пов’язано з недостатністю активів у ліквідній формі [6: 20].
ІІ. Головні компоненти: неспроможність, провал, ліквідація, крах. ІІІ. Ядерні реакції: бідність – 93, втрата – 65, немає грошей – 56, розорення – 42, нема нічого – 41, нуль – 36,
банкрут – 34, крах – 28, збіднення – 24, банку – 22, повний нуль – 20, 0 – 19, злидні – 12,
безгрішшя – 10; ликвидация – 13. Загальна кількість 530. ІV. Бідність – 93 + втрата – 65 +
+ немає грошей – 56 + розорення – 42 + нема нічого – 41 + нуль – 36 + банкрут – 34 + крах –
– 28 + збіднення – 24 + банку – 22 + повний нуль – 20 + 0 – 19 + злидні – 12 + безгрішшя – 10 +
+ ликвидация – 13 = 530. V. 530 /530 = 1. VІ. 1 < 2.
РАХУНОК – І. ВТС: 1. Виражений у числах результат яких-небудь підрахунків, обчислень; загальна кількість, підсумок. 2. Документ із вказаною сумою грошей, які треба
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заплатити за придбану річ, зроблену послугу, виконану роботу і т. ін. 3. Облік, підрахунок
прибутків і витрат у господарстві, а також запис такого обліку, підрахунку. 4. Фінансові
операції якого-небудь підприємства, якоїсь установи або окремої особи, а також облік
таких операцій [4: 1203]. УС: 1. Визначення суми, кількості, числа шляхом рахування;
підсумок. 2. Результат підрахування чогось, виражений в числах, в очках. 3. Документ
на одержання грошей, належних за що-небудь. 4. Виражений цифрами стан майна або
капіталу як результат фінансових оборотів; записи витрат і прибутків [7: 641]. ЕС: У бухгалтерському обліку, зокрема в банках, спосіб економічного групування об’єктів обліку,
поточного відображення та оперативного контролю за рухом і станом коштів, джерел
їх формування і господарських процесів [6: 260]. ІІ. Головні компоненти: результат, документ, облік. ІІІ. Ядерні реакції: в банку – 124, банк – 108, гроші – 72, банківський – 35,
баланс – 21, сума – 19, власний – 12, наявність грошей – 12. Загальна кількість 411. ІV.
В банку – 124 + банк – 108 + гроші – 72 + банківський – 35 + баланс – 21 + сума – 19 +
+ власний – 12 + наявність грошей – 12 = 411. V. 411 / 411 = 1. VІ. 1 < 2.
ПРЕМІЯ – І. ВТС: 1. Нагорода (грошова) за успіхи чи заслуги в певній галузі діяльності, за досягнення кращих результатів у чому-небудь (у змаганні, конкурсі тощо).
2. Грошове чи матеріальне заохочення за успішну трудову діяльність; грошова винагорода за перевиконання виробничих норм, зниження собівартості продукції тощо як додаток
до заробітної плати. || надбавка. Додаткова оплата того, що зроблено понад план. 3. Грошова винагорода, що виплачується урядами деяких держав як заохочення за реалізацію
(звичайно експортну) деяких видів товарів. 4. Винагорода однієї зі сторін, що укладають
угоду, за внесення нею вигідних для контрагента змін в умови угоди. 5. Різниця між
біржовою і номінальною вартістю цінного папера. || Плата за право здійснювати фінансову операцію на певних умовах. || Надвишок до валютного курсу у строкових угодах
[4: 1105-1106]. УС: 1. Винагорода за високі кількісні та якісні показники у праці, виплачувана з фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення та спеціальних фондів.
2. Плата страховикові за прийняття страхового ризику. 3. Надвишок до валютного курсу
в строкових угодах [7: 610]. ЕС: 1. Ціна опціону. 2. Сума грошей, яку сплачує і одержує
продавець за право, що випливає з опціону [6: 247]. ІІ. Головні компоненти: грошова винагорода, сума грошей. ІІІ. Ядерні реакції: гроші – 238, винагорода – 91, нагорода – 91,
грошова нагорода – 37, велика – 18; деньги – 14, вознаграждение – 11. Загальна кількість
507. ІV. Гроші – 238 + винагорода – 91 + нагорода – 91 + грошова нагорода – 37 + велика –
– 18 + деньги – 14 + вознаграждение – 11 = 507. V. 507 / 507 = 1. VІ. 1 < 2.
До другої групи належать стимули із середнім рівнем наближеності (33 % стимулів).
Це стимули, в яких асоціативне значення ядерних реакцій не повною мірою співпадає із
лексичним:
САНКЦІЯ – І. ВТС: 1. Схвалення. 2. Затвердження чого-небудь вищою інстанцією;
визнання законності чогось. || Дозвіл, схвалення. 3. Заходи впливу, покарання за порушення закону. 4. У кредитних відносинах – заходи впливу, застосовувані банком до порушників фінансової, касової, розрахункової або кредитної дисципліни [4: 1293]. УС:
1. Складова частина правової норми, статті закону, договору, що конкретизує правові
наслідки їхнього порушення. 2. Затвердження вищою інстанцією якогось акта, після чого
він набуває чинності. 3. Заходи впливу на держави, які порушили зобов’язання або нор59

ми права. 4. Узагалі – схвалення, дозвіл [7: 677]. ЕС: 1. Захід примусового впливу, що
застосовується до порушників порядку здійснення господарсько-фінансової діяльності
і є для них результатом певних негативних наслідків. 2. Конвенційний штраф за прострочення поставок товарів, пеня за прострочення платежу тощо [6: 277]. ІІ. Головні компоненти: дозвіл, схвалення, затвердження, штраф. ІІІ. Ядерні реакції: штраф – 117, обшук – 112,
заборона – 84, на обшук – 74, перевірка – 61, суд – 21, ордер – 19, прокурора – 19, санкція –
18, арешт – 16, злочин – 14, покарання – 13, прокурор – 12, сплатити – 12, штрафна – 12;
наказание – 25. Загальна кількість 645. ІV. Штраф – 117 + обшук – 112 + заборона –
– 84 + на обшук – 74 + перевірка – 61 + суд – 21 + прокурора – 19 + санкція – 18 +
+ арешт – 16 + злочин – 14 + покарання – 13 + прокурор – 12 + сплатити – 12 + штрафна –
– 12 + наказание – 25 = 645. V. 645 / 625 = 1.03. VІ. 1.03 < 2.
ОБЛІГАЦІЯ – І. ВТС: 1. Цінний папір, що дає його власникові прибуток у вигляді
процентів або виграшу. 2. Боргове зобов’язання, видане державою або підприємством
на певних умовах під час випуску внутрішньої позики. 3. Одна із форм фіктивного капіталу [4: 808]. УС: Цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів
і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому термін із виплатою фіксованого відсотка [7:
510]. ЕС: Вид цінного папера, який засвідчує внесення її власником грошових коштів
і підтверджує зобов’язання відшкодувати його номінальну вартість у передбачений в ній
термін із виплатою фіксованого відсотка [6: 207]. ІІ. Головні компоненти: цінний папір,
боргове зобов’язання. ІІІ. Ядерні реакції: гроші – 80, документ – 75, бумага – 54, цінна бумага – 51, цінні папери – 46, папери – 34, цінний папір – 33, банк – 23, вклад – 23, бумаги – 18,
бумажка – 13, економіка – 13, папір – 12; ценная бумага – 46. Загальна кількість 534.
ІV. Документ – 75 + бумага – 54 + цінна бумага – 51 + цінні папери – 46 + папери – 34 +
+ цінний папір – 33 + банк – 23 + бумаги – 18 + бумажка – 13 + економіка – 13 + папір – 12 +
+ ценная бумага – 46 = 429. V. 534 / 429 = 1.24. ІV. 1.24 < 2.
ТЕНДЕР – І. ВТС: 1. Форма розміщення замовлення на яку-небудь роботу, яка передбачає визначення виконавця шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції
(оферти). Конкурс на право виконання яких-небудь робіт. 2. Бланк з пропозицією визначених вимог, послуг, що розсилається організатором торгів потенціальним учасникам.
3. Торги, в тому числі міжнародні, що влаштовуються з метою найбільш вигідного продажу чого-небудь. 4. Письмова пропозиція відносно поставки товарів за строковим
контрактом. 5. Ціна, запропонована підприємством, при визначенні якої виходять перш
за все з цін, що їх можуть призначити конкуренти [4: 1440]. УС: Особлива форма надання замовлень на постачання товарів і підрядів на виконання робіт, яка передбачає
залучення пропозицій декількох постачальників (підрядників) з метою забезпечення
найвигідніших комерційних та інших умов угоди для організаторів торгів [7: 744]. ЕС:
1. Торги. 2. Особлива форма замовлень на постачання товарів або підрядів на виконання
певних робіт, яка передбачає залучення пропозицій від постачальників або підрядників
із метою забезпечення найвигідніших комерційних чи інших умов угоди для організації
торгів [6: 305]. ІІ. Головні компоненти: конкурс, бланк, торги, ціна, письмова пропозиція.
ІІІ. Ядерні реакції: не знаю – 82, змагання – 67, економіка – 48, бізнес – 35, конкурс – 32,
виграш – 27, гендер – 27, дозвіл – 27, вибір – 26, вигода – 23, боротьба – 19, виграти – 15,
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торги – 15. Загальна кількість 456. ІV. Змагання – 67 + економіка – 48 + бізнес – 35 + конкурс – 32 + виграш – 27 + дозвіл – 27, вибір – 26, боротьба – 19, виграти – 15, торги – 15 =
= 321. V. 456 / 321 = 1.42. VІ. 1.42 < 2.
ЯКІСТЬ – І. ВТС: 1. Внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що
відрізняє його від усіх інших. 2. Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для
його використання за призначенням. 3. Та чи інша характерна ознака, властивість, риса
кого-, чого-небудь. 4. Сукупність характеристик продукції або послуг щодо її здатності
задовольнити встановлені та передбачені норми [4: 1647]. УС: Наявність істотних ознак,
властивостей, особливостей, що відрізняють один предмет чи явище від інших; та чи та
властивість, вартість, міра придатності [7: 845]. ЕС: Сукупність властивостей продукції,
які визначають ступінь придатності її для використання за призначенням [8]. ІІ. Головні компоненти: визначеність, вартість, цінність, сукупність характеристик, сукупність властивостей. ІІІ. Ядерні реакції: кількість – 49, вища – 41, продукції – 23, товар – 19, товару – 18,
добра – 17, марка – 17, висока – 16, добре – 13, товарів – 12, гарантія – 11, найвища – 10. Загальна кількість 258. ІV. Вища – 41 + продукції – 23 + товар – 19 + товару – 18 + добра – 17 +
+ марка – 17 + висока – 16 + добре – 13 + товарів – 12 + гарантія – 11 + найвища – 10 = 208.
V. 258 / 208 = 1.24. VІ. 1.24 < 2.
До третьої групи належать стимули із низьким ступенем наближеності асоціативного
і лексичного значень:
ДЕВАЛЬВАЦІЯ – І. ВТС: 1. Проваджене урядами в законодавчому порядку зменшення золотого (срібного) вмісту грошової одиниці, а також зниження курсу паперових
грошей відносно золота (срібла) або іноземних валют. || Зниження вартості національної
валюти, що здійснюється центральним банком за системи фіксованого валютного курсу. 2. Зниження, втрата колишньої значимості, гідності, рівня чого-небудь; знецінення
[4: 278]. УС: Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) валютно-грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародних валютно-грошових одиниць [7: 200]. ЕС:
Зниження курсу національної або міжнародної (регіональної) грошової одиниці відносно валют інших країн [6: 63]. ІІ. Головні компоненти: зменшення, зниження. ІІІ. Ядерні реакції: не
знаю – 128, «–» – 72, знецінення – 54, гривня – 16, гривні – 14, валюта – 10, економіка – 10,
обвал – 10; обесценивание – 17. Загальна кількість 340. ІV. Знецінення – 54 + гривня – 16 +
+ гривні – 14 + валюта – 10 + економіка – 10 + обвал – 10 + обесценивание – 17 = 138. V. 340 /
138 = 2.46. VІ. 2.46 > 2.
АВІЗО – І. ВТС: 1. Письмове банківське повідомлення клієнтові або іншому банкові
про виконану розрахункову операцію або про зміни щодо стану взаємних розрахунків.
2. Повідомлення про видачу фізичною або юридичною особою переказного квитка, векселя, наказу, тобто документа, за яким отримувач повинен сплатити встановлену суму
у зазначений в авізо строк в обмін на виданий на нього документ [4: 5]. УС: Повідомлення, яким сповіщають про зміни у стані взаємних розрахунків, про переказ грошей, висилання
товарів тощо [7: 12]. ЕС: У банківській, комерційній, бухгалтерській практиці – офіційне повідомлення, переважно про виконання розрахункової операції, яке надсилається одним контрагентом іншому [6: 4]. ІІ. Головні компоненти: повідомлення. ІІІ. Ядерні реакції: економіка – 124, газета – 98, не знаю – 93, банк – 54, картка – 46, віза – 32. Загальна кількість 453.
ІV. Економіка – 124 + банк – 54 = 180. V. 453 / 180 = 2.5. VІ. 2.5 > 2.
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Отже, порівнюючи асоціативне значення десяти слів економічної сфери використання із лексичним значенням відзначено особливості: – у 60 % асоціативне значення відповідає лексичному. До цієї групи віднесено стимули БАНК, БАНКРУТСТВО, РАХУНОК, ПРЕМІЯ; – у 33 % асоціативне значення не повною мірою відповідає лексичному:
САНКЦІЯ, ОБЛІГАЦІЯ, ТЕНДЕР, ЯКІСТЬ; – у 7 % лексичне значення в основному не
відповідає асоціативному значенню: ДЕВАЛЬВАЦІЯ, АВІЗО. Порівняльний аналіз лексичного й асоціативного значень слів економічної сфери вживання виявляє відмінність
між мовною та концептуальною картинами світу.
Подальше дослідження передбачає розширення кола слів економічної сфери використання у зіставленні асоціативного та лексичного значень слова, а також структурування асоціативних полів аналізованих стимульних лексем.
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THE CULTURE OF LINGUIST’S LOGICAL THINKING.
BASIС CHARACTERISTICS

Статтю присвячено проблемі реалізації варіативної технології формування культури логічного мислення майбутніх лінгвістів. У межах технології розглянуто основні
характеристики культури логічного мислення.
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Ключові слова: культура логічного мислення, лінгвіст, логічне мислення.
Статья посвящена реализации вариативной технологии при формировании культуры логического мышления будущих лингвистов. В рамках технологии рассмотрены
основные характеристики культуры логического мышления.
Ключевые слова: культура логического мышления, лингвист, логическое мышление.
The article is dedicated to the realization of technology of the forming of the culture of
logical thinking of the future linguists. Within the technology the basic characteristics of the
logical thinking are described.
Key words: the culture of logical thinking, linguist, logical thinking.
Globalization, transforming of the postindustrial society into the informational, high
technologies – these are the reasons of the rapidly increased development of the level of our
educational system. When we are talking about the political, intellectual or cultural life of the
certain state, we mean obviously, the result of the educational institutions’ results, which are the
«brain-makers» for the body of the country. The education is the strategically resource, which
helps to upgrade the economics, to balance the social and political aspects, to make stronger
the authority of the state. As the result of such educational system we want to have the highly
educated, independent linguist – creative personality, able to think and to act logically, which
is necessary for our-day life in the conditions of the transforming of our society. Education as
the basis for the development of society, nation and the state, has to be attentive to the different
changes in the life and increasing of our-days civilization.
So as the goal of our article we can name the review of the reasons of forming of the
linguist’s culture of logical thinking at the educational institutions during the process of their
fundamental professional training.
The actuality of our article is in the describing of the main characteristics of the forming
of the culture of logical thinking in the modern conditions of transformation of the educational
system.
Certain problems of the Logic’s studying at the philological departments have been lightened
by such pedagogues: E. Ivanov, I. Nikolska, V. Palamarchuk, V. Osinska, V. Brushinkin, I. Ivin,
V. Zhuravlov etc. All of them have underlined the great role of Logics in the pedagogical
process at the High pedagogical institutions.
So, А. Arno and P. Nikole argued that, «logics is the art to strait correctly the mind to the
understanding of the world around, necessary as for the studying as for the teaching others [1: 30].
Ancient sciences discovered that logical knowledge’s and skill are ablе to guarantee the logical
thinking for the person in the future professional activity. The subject of logics is the process
of thinking, the researching of the decision, which is obviously impossible without the acting
according to the logical laws and rules. For the science of logics «thinking» is the method of
the cognizing of the objective world, its laws and forms. The main characteristic of thinking
is in the reflection of the essences of the objects and processes of the objective world with the
help of the abstractions.
Thinking is one of the main components of the person’s conscious and it is the abstractrational ability of the person, which bases on the empiric observations from the human senses.
That’s why we can agree with Lavreshina, which described the logical thinking as the «highest
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result of the creative conscious, thanks to which person makes theoretical conclusions»
[3:13].
To think logically, to be logical in actions, to be right, to be the good orator, to have the
ability to take part in the discussion, to argue, to make the objective critics – all this words look
so famous, familiar so simple. But behind them there are the thousand years of the hard work
of the ancient, medieval, our-days philosophers, scientists. And all of them had the same task
during their lives – to bring our generation the greatest art, science, gift – Logics. Logics, which
has the meaning: «to discover the true knowledge». [2:50]
Problems of the forming of the creative, logical thinking were investigated by V. Juravlev,
F. Ilina, O. Tihomirova, O. Phedorenko, N. Chernega and others. The creative thinking leads
to the attainment of the result with help of the nonstandard methods, which envisages the
individual aptitude for analysis, synthesis, comparison, generalization, in other words – the
individual aptitude for the logical thinking, which reflects objective reality in the logical
causations of the real phenomenon’s and qualities. O. Tihomirova asserts that logical thinking
is the moving of ideas, which discovers the essence of objects. The result of this moving is the
certain thought, idea, not the shape. [5:192]
We can say, that logical thinking is necessary for the linguists (for the solving of different
tasks, for the forming of the right conclusions). The logical thinking is «the theoretical and
practical activity, which includes the system of certain sculls and operations for the research of
the right conclusion». [5:78] Logical thinking as the part of the linguist’s culture leads to the
checking of the proposed decisions, to the «light of the word», because thinking has the social,
historical character and has no opportunity to survive without the society, language, words and
their meanings.
For us basis characteristics of the linguist’s logical thinking are: ability to use the logical
laws, ability to organize activity according to these rules, ability to argue, to analyze the results
of the one’s work.
All these skills are necessary for modern linguist and at the same time all of them are the
parts of such harmony and scaled phenomenon as culture of logical thinking.
Our day tendency gives us an opportunity to analyze logical thinking, it’s culture as the
highest form of the psychical reflection of the world, as the ideal activity, which leads to the
correct answer. That’s why culture of logical thinking helps us not just to uncover the essence
of the philological phenomenon’s, but to understand it’s reasons, issues and to make a «jump
into the potential future of languages». [4: 67]
What we have to do for the forming of culture of logical thinking? This process needs the
problem situation, the active personal position of linguist, which leads to the self-upbringing
and knowledge’s. S. Rubinstein asserts that process of thinking leads to knowledge’s, which
are the base for the thinking. But now there is no guarantee that this base is able to change
the development of the culture of linguist’s logical thinking, cause the mechanical learning
«by heart» of certain information without the real understanding is too far from the scale
«positive».
Culture of logical thinking leads to the logical argumentation, to the ability to uncover the
false conclusions. According to S. Veksler, our brain needs the inner-opponent, able to find
different arguments, to find mistakes and to «kill them all». And lecture has to become this
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opponent during the forming of the culture of logical thinking, cause culture of the logical
thinking is «not the gift for our birthday party, we have to form it during the process of
education.
Culture of logical thinking is the complicate personal phenomenon, which includes high
brain activity, ability of the future linguist to understand the logics of the new material, to
uncover the inner ties of the objects of studying, to use the logical operations and sculls, methods
of scientific research; it is able to prepare for the future professional activity highly developed,
intellectual, creative personality. And the success of this process depends on pedagogue’s
qualification, erudition and creative, logical thinking.
A. Getmanova proposed the studying of logics during the educational process at philological
institutions, because it is able to discipline the creative, effective thinking thanks to the activity,
which directed to the acting according to the logical laws. So, for the forming of the culture of
the logical thinking it is necessary to create the base of logical knowledge’s, theoretically argued
sculls of the rational thinking, because logical operations are necessary for the pedagogical,
philological activity.
But, obviously we have to underline the role of the motivation for the forming of the culture
of logical thinking. Problems of the forming of the positive motivation were investigated by
A. Markova, V. Slastonin, E. Bulanova and others. Bulanova underlines, that forming of
the positive motivation includes creation of the complicate system of the regulation of the
students’ activity; creation of the process of crystal monitoring of the social, individual aspects
of motivation.
The pedagogical stuff has to form the positive attitude to the forming of this phenomenon.
Student has to understand that personality of high culture of logical thinking is able to receive
and to transform more useful information. For us the forming of the positive motivation bases
on the transforming of the social aspects of motivation into individual forms, cause in this
case appears the objective opportunity of the development of the personality of high culture of
logical thinking.
The positive motivation leads the personality to the self-development, to the mobilization of
the brain activity and creative thinking during the solving of the complicate tasks and problem
situations. Personality receives the opportunity to form reflexive position, this principle of
human thinking, which leads to the understanding of mechanism and reasons of the self-work.
This ability helps to analyze the results of the process of thinking. Reflexive position helps to
value the activity and such analytical approach is the main reason of the solving of the different
problem situations and an the same time it is the condition of the professional development,
cause this ability is always necessary and actual.
Reflexive position asserts the process among the methods, characteristics of the acts and
conclusions. It has the strong influence on linguist’s personality (on inside motivation for the
self-education) which has to lead to the high level of creation in the professional sphere, to
value this position and to analyze the professional activity on this position.
As the positive result of the process of forming of the culture of logical thinking we can
mention the ability of the person to make right conclusion in the problem situation. That’s we
can assert, that the culture of logical thinking includes:
• Positive motivation;
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• certain sum of the knowledge’s (methods of the speech activity, its forms and rules);
• ability to use this base during the practice of thinking;
• ability to make logical operations;
• ability to analyze, to argue, to make right questions and answers;
• ability to uncover the phenomenon’s reasons;
• ability to find out logical mistakes;
• ability to take part in the rational discussion or scientific dispute;
• Reflexive position.
That’s why we can make a conclusion that culture of the logical thinking consists
of three components: motivated component, procedure component, analytical-reflexive
component. During our research work we have found that it is necessary to realize all these
components simultaneously during the educational process at high institutions. According to
our experimental work we have created the special theoretical-practical course «The forming
of the culture of the logical thinking», which has to open the meaning of «culture of logical
thinking», to describe the structure of its components and to help to realize them with the help
of the exercises and individual tasks for students. This course has the program, lecture material,
the list of the necessary literature and consists of three modules.
The content of each module consists of lectures, seminars, creative exercises, tasks for the
self-work. The seminars are oriented on the development of the logical skills, which becomes
possible thanks to the different forms of students’ activity: reports, articles, discussions. There
is the list of the methodical literature on the top of each module.
All the types of tasks have to be estimated by the teacher, this allows to notice the level of
the culture of logical thinking of each student during the course.
The special course consists of 36 hours: 18 lectures, 10 seminars, 8 for the self work.
Thanks to the special course students have to know:
• the goal and the essence of the professional preparing of the future specialists;
• the problems of the educational process in the conditions of the modern reorganization;
• the development of the science Logics in the historical aspect;
• the subject and the object of Logics;
• the modern straits of the science of Logics;
• the essence of the logical culture;
• the components of the logical culture.
Selecting the language material to be practiced we proceeded from exploring the topic
areas in search of typical real-life situations the students are tended to master English and
logical skills. Such situations served as the core for the communicative scenario in the group.
They were related to specific sphere of the future profession. Each topic was introduced through
warming-up activity which encouraged participants and involved them into the following
communicative discussion around the task. Thanks to this we receive the opportunity to form
the manner of the heuristic talk among the students. Building of students’ communicative and
logical skills calls for fresh info around the topic, which was marked in the Reading and
Listening section. During this stage participants had to analyze the new material and to look
for the «hidden information», to make the definitions for the new terms, to compare objects, to
predict the possible line of the material. Activities of Reading and Listening were intended for
a more advanced ability to maintain the logical skills and laws.
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The tasks stimulated mental activity, developed the round-off discussion, motivated
students during the lesson while mastering the skills of comparing, contrasting, stating and
justifying opinions, making arguments. It can lay a base for the further development of linguists’
personality.
The extensive practice carried out through stages gives the linguists the opportunity to
take part in the Follow-up activity, oriented on individual, group projects, developing of the
speaking skills good enough to debate issues, expressing of the well argued personal opinion
and commenting the views of others. The Summing-up stage is constructed for the analyzing
of the common activity,
During the realization of the technology of forming of the culture of logical thinking of the
future linguists, the educational site was designed and constructed. Materials of the site are in
English, Russian and Ukrainian languages.
The educational material is supported with the tasks, oriented on the developing of the
logical skills of the future linguists.

Our future research is devoted to the improving experimental methodic and special course
into the pedagogical process. All the results will be calculated and published.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
УДК [81’342 : 1] : 781.2
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗВУКОЗОБРАЖУВАЛЬНОСТІ МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ
(на матеріалі текстів пісень для дітей)
У статті доведено принципову можливість, доцільність та ефективність використання синергетичного підходу в дослідженні звукозображувальності музично-поетичних
творів (зокрема пісень для дітей), підтверджено наявність взаємозв’язку музичних та
лінгвопоетичних звукозображувальних елементів в межах музично-поетичного твору як
синергетичної системи.
Ключові слова: звукозображувальність, синергетика, складні системи, музичнопоетичний твір.
В статье доказаны принципиальная возможность, целесообразность и эффективность использования синергетического подхода в исследовании музыкально-поэтических произведений (в частности, песен для детей), подтверждено наличие взаимосвязи музыкальных и лингвопоэтических звукоизобразительных элементов в рамках
музыкально-поэтического произведения как синергетической системы.
Ключевые слова: звукоизобразительность, синергетика, сложные системы, музыкально-поэтическое произведение.
The possibility, suitability and efficiency of using synergetic approach in the musical-poetic
compositions (songs for children) research are proved in the article. The interrelation of musical
and lingvopoetic phonoiconic elements within the framework of musical-poetic composition as
synergetic system is confirmed.
Key words: phonoiconism, synergetics, complex systems, musical-poetic composition.
Синергетична теорія відіграє значну роль у сучасному розвитку науки. Сформований
наприкінці ХХ сторіччя спершу на базі комплексу точних природознавчих дисциплін, поступово синергетичний підхід знаходить своє застосування у все більшій кількості наукових галузей. Так, Г. Хакен [1: 19-39] включає до переліку галузей наукового пізнання,
у котрих може активно застосовуватися синергетичний напрям дослідження, фізику, техніку, хімію, біологію, загальну теорію обчислювальних систем, економіку, екологію та
соціологію, а в пізніших публікаціях ще низку галузей включно з дослідженням з позицій синергетики вищої мозкової діяльності людини [2]. Поступово синергетика отримала
власний предмет, методи дослідження; різні підходи до її дослідження стали підставою
для виокремлення наукових шкіл Германа Хакена та Ільї Пригожина.
Мета нашої розвідки – доведення принципової можливості, доцільності та ефективності використання синергетичного підходу в дослідженні звукозображувальності
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музично-поетичних творів (зокрема пісень для дітей), а також визначення структури
звукозображувальності музично-поетичного твору як самоорганізованої системи. Досягнення вказаної мети передбачає виконання низки завдань: дослідити використання
синергетичного підходу окремо в лінгвістиці, теорії творчості, мистецтвознавстві
(музикознавстві); виявити спільні риси мовної та музичної звукозображувальності, що
зумовлюють можливість їх вивчення в межах складної самоорганізованої системи; сформулювати висновки за результатами проведеної роботи.
З кінця 90-х років синергетичні методи дослідження почали активно застосовуватися у наукових розвідках у галузі філології, а до термінологічних словників було включено новий термін – лінгвосинергетика. У цьому напрямі працювали В. Н. Базилєв [3],
В. А. Герман [4], В. А. Пищальникова [5], О. Г. Солодовникова [6], М. М. Тонкова [7],
R. Koehler [8]. У роботах В. А. Герман з позицій лінгвосинергетики досліджувалися
мовленнєва діяльність, процеси метафоризації та перекладу; результати наукових пошуків В. А. Пищальникової пов’язані з дослідженням картини світу та психопоетики; семіотико-синергетичному дослідженню мовної метафори присвячена дисертація
В. Н. Базилєва; ступінь кандидата філологічних наук О. Г. Солодовникова отримала за
наслідками дослідження на матеріалі поетичних текстів фонестеми як синергетичної єдності; М. М. Тонкова вже на прозовому матеріалі вивчала в межах синергетичного підходу взаємодію вербальної та невербальної комунікації.
Аналізуючи використання синергетичного підходу в різних наукових галузях, академік РАЕН Ю. Чернишов [9: 2-9] справедливо називає використання ідей, принципів
та дослідницьких методів синергетики у розв’язанні наукових проблем, що виникають
у сучасному мистецтвознавстві, культурології та суспільно-гуманітарних науках «третім
народженням синергетики». Це чи не найкраще підтверджує тезу Г. Хакена про те, що
синергетична теорія міждисциплінарна та однаковою мірою доступна вченим, що працюють у різних галузях [1: 15].
Відтак, на нашу думку, «третє народження синергетики» стало можливим завдяки
працям Д. С. Чернавського та Н. М. Чернавської [10], Р. А. Браже [11], А. А. Коблякова [12], Є. Н. Князєвої [13], І. О. Євіна [14]. Аналізуючи можливість застосування
синергетичної парадигми в дослідженнях творчої діяльності людини, зіштовхуємося
з потребою дати відповідь на ряд складних запитань. Відомо, що творчість – результат
інтуїтивного мислення, та у виключно логічному підході творчість відсутня [10], адже
інтуїцію принципово не можна зводити до дискурсивно-логічних моделей [12: 96].
Відтак, чи можливо, навіть з використанням найсучасніших методів дослідження точних наук, охарактеризувати чи змоделювати цей вид діяльності людини? Дмитро та Ніна
Чернавська [10] доводять, що така можливість є, оскільки сфера творчої діяльності –
прийняття рішень в умовах недостатньої інформації – не обмежена мистецтвознавством,
культурологією, гуманітарним блоком наук, а має всеохоплюючий характер, присутня
у всіх галузях науки, техніки, мистецтва та в повсякденному житті людини. Автори пропонують розглядати творчість як складний синергетичний стадіальний процес та використовувати як підґрунтя для його дослідження теорію динамічного хаосу, результати
нейрофізіологічних досліджень, теорію розпізнавання та нейрокомп’ютерінг, що мають
спільну тенденцію до поєднання інформацій.
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Філософське усвідомлення та підтвердження справедливості основних понять
і принципів теорії складних систем, сформульованих в її межах універсальних типів
поведінки самоорганізуючих систем, виявлених у мистецтві, художній культурі, було метою дисертаційної роботи І. О. Євіна [14].
Окремо важливо відзначити дослідження, у котрих з позицій синергетики знаходять вирішення актуальні проблеми музичного мистецтва. Так, на думку професора Московської консерваторії А. А. Коблякова, фахова підготовка студентів, зокрема
студентів-композиторів, потребує глибокого розуміння природи творчості в цілому, що
у свою чергу вимагає побудови загальної теорії творчості. Опорним каркасом загальної
теорії творчості має стати логіка творчості, що відрізняється від традиційної формальної
логіки та має оформитися як конкретна та ясна модель синтезу антитез (переходу
диз’юнкції у кон’юнкцію). Ілюструючи свої ідеї численними прикладами синтезу антитез з історії наукових відкриттів, живопису, кінематографу, музики, автор приходить до
такого висновку: «Суть творчості – у переході від диз’юнкції до кон’юнкції. Цей перехід,
що народжує нову якість, є переходом з однієї розмірності в другу (більшу) розмірність.
Більш суворо несуперечливість цього твердження була доведена у [15: 57-62]. Такий
перехід ми назвали «трансмірним», а саме явище (міжрозмірні зв’язки-переходи) –
трансмірністю. Цей особливий тип відношень складає смислове ядро творчості.
Саме у просторі більшої мірності (метапросторі відносно вихідного) і можна усунути
протиріччя та парадокси вихідного семантичного простору. Конкретизувавши таким чином сутність творчого процесу, ми зараз можемо приступити до побудови універсальної
моделі творчості» [12].
Досліджуючи звукозображувальність у пісенних творах для дітей, ми маємо враховувати характерну особливість мистецьких творів (загальну тенденцію до поєднання та
взаємопроникнення різних видів мистецтва в межах одного твору), оскільки тут наявним
є поєднання поетичного та музичного мистецтва. Ця особливість досліджена у статті
І. Л. Ванєчкиної, Б. М Галєєва . «Вагнер та Скрябін: досвід синергетичного підходу
до розуміння сутності «Gesamtkunstwerk» [16: 237-241]. Порівнюючи намагання двох
великих композиторів поєднати, синтезувати в єдиному творі різні види мистецтва, автор
підтверджує тезу О. О. Коблякової про синтез антитез, адже з аналізу матеріалу бачимо,
що більш яскраві образи та більш вдалі результати отримав О. М. Скрябін, коли в нього
різні складові (музика, текст, сценічна дія, світло) перебували в один й той самий час
в контрасті один до одного. Використовуючи цей принцип (що за музичною термінологією
має назву принцип контрапункту), О. М. Скрябін уникає механічного накладання,
дублювання та подвоєння, чого не вдалося уникнути В. Р. Вагнеру в «Кольці Нібелунгів»
і про що зазначав Клод Дебюссі: «…ці люди в шлемах і звіриних шкурах стають
нестерпними на четвертий вечір. Подумайте, що вони жодного разу не з’являються без
супроводу свого проклятого «лейтмотиву», є навіть такі, що його розспівують. Це схоже
на тихе божевілля когось, хто, передаючи вам візитну картку, став би з хвилюванням
декламувати її зміст! Крім того, це подвоєння справляє найбільш прикре враження»
[17: 154].
Ґрунтуючись на вищевикладеному, можемо стверджувати, що музично-поетичні
твори, зокрема пісні для дітей, є синергетичними (саморегульованими) системами.
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Кожен пісенний твір становить складну синергетичну систему, що має дві відносно
самостійні складні підсистеми лінгвопоетичну та музичну, кожна з яких оперує своїми
підсистемами. Більше того, на характер саморегуляції в межах твору впливає велика
низка позамовних та позамузичних чинників, що свідчить про відкритість системи.
У сучасному мовознавстві звукозображувальність є об’єктом дослідження та базовою
категорією фоносемантики. Визначаючи базові теоретичні та методологічні підходи до
вивчення звукозображувальності, С В. Воронін [18] наголошує саме на системному її
характері як складної системи, що містить дві підсистеми (звукозонаслідувальну та
звукосимволічну). У свою чергу звукозображувальна система як підсистема входить до
складу мовної системи. Так само правильно визначено і потребу міждисциплінарного
вивчення проблеми звукозображувальності: «Складні системи будь-якого виду… не можуть піддаватися адекватному опису в межах однієї традиційної наукової дисципліни»
[18: 7]. Таким чином, синергетичний підхід до вивчення звукозображувальної системи
мови в межах фоносемантики не заперечувався провідними фахівцями, що працювали
в цій галузі, натомість активно ними використовувався.
Доведення складного синергетичного характеру звукозображувальності музичної
складової музично-поетичного твору (зокрема дитячої пісні) наразі втрачає свою
актуальність, оскільки, користаючись законами формальної логіки, якщо одна з підсистем
(мовна звукозображувальність) має складний синергетичний характер, то й уся система
(звукозображувальність музично-поетичного твору) має складний синергетичний характер. Утім, на нашу думку, варто наголосити на ряді позицій, що мають принциповий характер, зокрема паралелі між мовною та музичною системою в цілому та мовною та музичною звукозображувальністю зокрема. Так, у своєїй дисертаційній роботі С. В. Шип
ставить за мету визначити теоретичні основи вивчення музики як мовлення, виявити
властивості знакового функціонування та системної (мовної) організації музичного
мовлення, створити універсальну понятійну модель музичної мови [19: 4]. В. Н. Холопова пропонує паралель між семіотичною тріадою знаків Чарльза Пірса (ікон, індекс,
символ) та трьома сторонами музичного змісту (емоція, зображувальність, символіка)
[20: 55]. Ряд паралелей наразі не потребують наукового підтвердження, оскільки вони
або є очевидними, або мають неспростовні докази у вигляді практичної творчої музичної
діяльності та її результатів. Такими є наступні тези:
• звукозображувальність (звук + образ) є центральною категорією в музикознавстві;
• система музичної звукозображувальності, як і мовної, складається зі звуконаслідувальної та звукосимволічної підсистем (прикладом музичного звуконаслідування
може слугувати пташиний оркестр Мессіана чи «Пори року» Вівальді, прикладом звукосимволічної передачі художнього образу – «Шехерезада» РимськогоКорсакова, тощо);
• на характер вияву та сприйняття музичної звукозображувальності впливають ті самі
чинники, що й на сприйняття мовної звукозображувальності (ритм, темп, гучність,
тембр, психофізіологічний стан людини, тощо);
• мовна та музична звукозображувальність можуть органічно поєднуватися в межах
єдиного твору, що має ознаки складної синергетичної системи.
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Результатом проведеного дослідження є формулювання низки висновків, що обґрунтовують доцільність дослідження звукозображувальності в текстах пісень для дітей
з позицій синергетики, а саме:
1. Синергетичний напрям дослідження є прогресивним у сучасній науці.
2. Застосування синергетичного підходу в лінгвістиці призвело до становлення лінгвосинергетики як окремої дисципліни.
3. Наявне філософське обґрунтування синергетичної природи мистецтва та творчої
діяльності.
4. Основні поняття і принципи теорії складних систем (синергетики) активно використовувані у теоретичних та прикладних дослідження в різних галузях мистецтвознавства, зокрема в музикознавстві.
5. Синергетична природа мистецтва зумовлює можливість синтезу різних видів мистецтва в межах одного твору як відкритої саморегульованої системи (зокрема синтез поетичного та музичного мистецтва в межах пісенного твору).
6. Звукозображувальність лінгвопоетичного твору, так само як звукозображувальність
музичного твору, має синергетичний характер.
7. Звукозображувальність музично-поетичного твору виявляє якості складної самоорганізованої системи, що містить дві взаємопов’язаних підсистеми: музичну звукозображувальність та лінгвопоетичну звукозображувальність.
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МОДА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Статтю присвячено питанням історії розвитку моди як самостійної течії в мистецтві. Сучасну моду необхідно розглядати у тісному зв’язку з оточуючим світом
предметів і архітектури та сприймати як частину системи культурних цінностей.
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Ключові слова: мода, костюм, стиль, класичні стилі, творчий процес, творчі джерела.
Статья посвящена вопросам истории развития моды как самостоятельного вида
искусства. Современную моду нужно рассматривать в тесной связи с окружающим
миром предметов и архитектуры и воспринимать как часть системы культурных ценностей.
Ключевые слова: мода, костюм, стиль, классические стили, творческий процесс,
источники творчества.
The article deals with issues of fashion development history as an independent trend in
art. The modern fashion should be considered in close connection with surrounding items and
architecture as well as perceived like a part of cultural treasure.
Key words: fashion, suit, style, classic styles, creative process, sources of creation.
«Мода – один из элементов вечности в человеческом времени»
Пьер Карден
Суперечки про моду почались одразу після її народження та не закінчуються й сьогодні. Як і раніше, суспільство шукає відповіді, хоча точної та однозначної відповіді не
існує. Мода – це складне, неоднозначне явище. В ньому своєрідно і кожного разу поіншому відбивається наше життя, духовне та матеріальне. Великі та малі події в світі,
країні, напрямки в мистецтві, літературні течії, окремі твори поезії та прози, наукові відкриття та технічні вдосконалення – все це відбивається на формах костюма, створюють
те, що зветься модою. У моди багато значних проблем та задач. Але ми всі так чи інакше
беремо участь в цьому процесі. Сьогодні модою цікавляться багато людей різного віку,
чекають на прогнози та показів, з’ясовують, що шити, що купувати, як одягатися, щоб не
відстати від часу. Мода приховує багато спокус, але вона жорстока та безжалісна. Мода
формує саму структуру взаємовідносин між людьми. Вона – думка, втілена у форми,
філософія у дії. Тому, чи збережеться вона, отримає подальший розвиток – важливий
показник здоров’я суспільства.
У ХVІІІ ст. в Росії з’явилося слово «костюм» (франц. coustume), яке прийшло із
Франції після петровських реформ. Значення цього слова пов’язано зі звичаєм, звичкою.
Разом з цим означення «костюм» вбирає поняття «спосіб, образ дії, манеру носіння». Також поняття «костюм» можна трактувати як зовнішній прояв чогось сталого, суттєвого.
Костюм визначав приналежність особи до певного колективу і особистісні якості людини. Таким чином, костюм – це ритуал, об’єкт вираження більшості; костюм – акт
впізнавання, знайомства [1: 27].
На відміну від об’ємно-просторових видів мистецтва костюм повністю розкриває
свій зміст лише на людині і в русі (тобто у часі і просторі). М’яка гра пластичних тканин у напівприлеглих формах одягу, «танцюючі» біля колін розширені до низу спідниці,
кінці шалика, розлітаються, дивні ефекти блискучих тканин, переливи тканин з ефектом
шан-жан тощо – все це являється естетичними властивостями костюма. Тому костюм
найкраще виглядає на людях, які «відчувають» його, вміють його «носити» та володіють
«мистецтвом рухатися».
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Історія моди так само стара, як і історія костюма. З того моменту, коли людина відкрила значення одягу як засоби захисту від несприятливих дій природи, залишалось
трохи до тих пір, поки він не почав роздумувати про її естетичну функцію та функцію
стилізації. Одяг з’явився тим об’єктом, в якому він, очевидно, найбільш безпосередньо
зміг виразити свій художній світогляд.
Бурхливий розвиток культури у ХХ ст. змінив традиційні представлення про мистецтво. Науково-технічна революція прискорила темпи технічного процесу та мала великий вплив на художню культуру в цілому. З’явилося масове мистецтво з його естетикою
та новими критеріями тиражування виробів способом масового виробництва. Але проблеми гармонійного зв’язку між окремими видами мистецтва, створення єдиного стилю,
прагнення до цільності та завершеності його набуває загострення. Кожна епоха, стиль,
культура невід’ємної умовою ставили обов’язковий зв’язок між середовищем і костюмом, скульптурою та архітектурою. Органічне злиття костюма з оточуючим світом предметів і архітектури являється ознакою культури кожного історичного періоду [1: 25].
Одним з важливих понять, пов’язаних з еволюцією напрямів мистецтва в цілому та
костюма зокрема, являється поняття «стиль»: стиль епохи, стиль історичного костюма,
модний стиль, стиль модельєра.
Стиль – узагальнююча категорія художнього мислення, яка характерна для певного
етапу його розвитку, ідейна та художня спільність образотворчих прийомів у мистецтві
певного періоду чи в окремому творі, художньо-пластична однорідність предметного середовища, що складається у ході розвитку матеріальної та художньої культури як єдиного цілого в об’єднанні різних областей життя. Стиль характеризує формально-естетичні
ознаки об’єктів, що несуть певне навантаження. Стиль відбиває систему ідей та поглядів,
в яких відображено світогляд епохи. Тому стиль можна вважати виразом епохи, відбитком художнього переживання людиною свого часу. В стилі частково проявляється ідеал
краси, який притаманний відповідній історичній епосі. Стиль являється конкретним втіленням емоційних особливостей та шляхів мислення, загальних для всієї культури та таких, що визначають основні принципи формоутворення і типи структурних зв’язків,які
стануть основою однорідності предметного середовища на конкретному історичному
етапі. Такі стилі називають «великими художніми стилями епохи, і вони проявляються
у всіх видах мистецтва: архітектурі, скульптурі, живопису, літератур, музиці. Традиційно
історію мистецтва розглядають як послідовну зміну великих стилів: «готика», «ренесанс», «бароко», «класицизм», «рококо», «неокласицизм», «ампір», «романтизм». Загальні принципи формоутворення, характерні для кожного «великого стилю» епохи, визначають і особливості формоутворення історичного костюма кожного періоду, що надає
можливість порівнювати форми та пропорційні членування костюма з архітектурними
формами даного часу (наприклад, так історики порівнюють витягнуті форми головних
уборів та взуття з націленими вгору шпилями готичних соборів) [2: 13].
Кожен стиль ілюструє суттєві фактори у житті суспільства. Глибинні зв’язки можна
виявити у межах стилю між різними формами мистецтва в цілому, що характеризує певну культуру в цілому. Ретроспективний погляд у минулі епохи дозволяє зробити досить
цікаві висновки: не дивлячись на різницю у матеріалах, завданнях та масштабах, архітектура, скульптура і костюм наслідують подібні закони формоутворення, підпорядковуються єдиним принципам побудови та символічним системам.
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Але серед багатьох стилів можна виділити ті, які називають «класичними» – це стилі, які не виходять з моди, зберігаючи актуальність протягом довгого часу. Класичними
стають стилі, яким притаманні певні якості. Саме ці якості дозволяють стилям надовго
затримуватися, переживши величезну кількість різноманітних «мод» та модних течій:
універсальність, багатофункціональність, цілісність та простота форм, відповідність потребам людини та довготривалим тенденціям образа життя [2: 15].
Створення нових моделей одягу, як і всіх творів мистецтва, – складний творчий процес, який залежить від багатьох факторів та базується на спільних законах для різних
видів мистецтва. Творчий процес – надзвичайно складне, деколи нез’ясоване, явище, але
яке можна визначити як досягнення єдності форми та змісту.
Особливості створення нових моделей одягу, як і інших витворів, пов’язані з основними існуючими підходами до проектування в різних областях мистецтва:
• ціннісний підхід розглядає проектування як діяльність по створенню ряду
об’єктивних та суб’єктивних цінностей пов’язаних зі способом життя як індивіда,
так і суспільства та відповідно до типу особистості, соціальних й особистісних
ціннісних нормативів, в тому числі естетичних;
• системний підхід розглядає об’єкт дизайнерського проектування як систему взаємно пов’язаних матеріально-функціональних та соціально-культурних елементів.
Системний підхід вимагає встановлення чітких функціональних зв’язків між середовищем, його елементами (речами) і процесами, які відбуваються в ньому за
участі людини;
• середовищний підхід розглядає предметно-просторове середовище як результат
освоєння людиною його життєвого оточення. Діяльність та поведінка людини
обираються центром та визначальним фактором, які пов’язують окремі елементи
в одне ціле. Проектування у такому випадку зорієнтовано на створення цілісного
образу та функціональну організацію середовища [3: 217].
Відомо, що для створення витворів мистецтва автору необхідний особливий стан
творчого піднесення, який з’являється під впливом будь-яких явищ природи, подій
у суспільстві, предметів дійсності, які оточують творця. Відомий митець одягу Крістіан
Діор свого часу говорив: «Все, що я знаю, бачу або чую, все у моєму існуванні перетворюється у плаття».
Так само і для дизайнера одягу творчими джерелами можуть стати:
• архітектурні твори, машинні форми, інженерні споруди, предмети побуту,
декоративно-ужиткового мистецтва (скло, метал, кераміка, дерево), біоніка, рослинні форми;
• форма калюжі на асфальті, блиск льоду, фактура землі на пашні, морозні візерунки
на вікні – все, що надихає на придумування;
• художня література, музика, кіно, театр, цирк, події у світі [3: 220].
Маестро її величності Моди геніальний П’єр Карден стверджував «Мода приходяща,
искусство вечно. Если ваше творение выражает не только дух времени, но и особенности
жизни, собственный образ мышления и видение эпохи, значит, ему суждено уцелеть.
Музеи переполнены портретами, единственная привлекательная черта которых – то,
что с помощью платьев и костюмов они передают дух прошедших эпох. Так что мода –
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это один из элементов вечности в человеческом времени. Мы распознаем эпоху по ее
отличительным чертам – одежда, прически, грим... Все это частицы словаря исторической памяти» [4: 123].
Адже, все викладені вище дозволяє стверджувати, що сьогодні мода, втілюючи індивідуальність кожної людини, перетворилась у мистецтво та займає достойне місце в
системі творчих цінностей.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК 811.161.1
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(Минск, Беларусь)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
ТЕМПОРАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ В ПРОЗЕ В. РАСПУТИНА
Автор статті приділяє увагу питанню вивчення часу як художнього концепту.
Автор наводить декілька способів вербалізаціі концепту «час» в рамках творів
В. Распутіна та виявляє їх концептуальний зміст.
Ключові слова: концепт, мовна картина світу, індивідуально-авторська картина
світу, темпоральні номінаціі.
В статье особое внимание уделяется вопросу изучения времени как художественного концепта. Автор приводит несколько способов вербализации концепта «время»
в рамках повестей В. Распутина и выявляет их концептуальное содержание.
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, индивидуально-авторская картина мира, темпоральные номинации
In the article attention is paid to the question of time examination in the theme of
contemporary linguistics. Special attention in this article is paid to the question of time in
the context of modern linguistics of text. The author gives some ways of «time» concept
verbalization by example of temporal pieces selection and by their nomination within the
bounds of V. Rasputin’s stories and reveals their conceptual content.
Key words: concept, linguistic piece of world, individual author’s piece of world, temporal
nomination
Концептуализация мира творческим человеком (писателем, поэтом) вызывает
неподдельный интерес, т.к., с одной стороны, мы имеем дело с созданием чего-то нового,
уникального как отражением творческого сознания личности, а с другой стороны – творец не оторван от окружающей среды, социума, он также является носителем определенной культуры, языковой ментальности, и концепт как результат мировоззрения автора
является «результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным
опытом человека» [1: 29]. В художественном тексте жизненный материал преобразуется
в своего рода «маленькую вселенную» [2: 7], увиденную глазами автора. В художественном тексте, являющемся результатом речемыслительной деятельности, автор вербализует свою концептуальную картину мира. Исходя из этого, на основе когнитивного анализа художественного текста возможна реконструкция модели концептуальной картины
мира автора или выявление фрагментов ее содержания – концептов. Художественные
концепты являются единицами индивидуально-авторской картины мира литературной личности, отраженной в тексте, они характеризуются эстетической сущностью
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и образными средствами выражения, обусловленными творческим замыслом создателя. Толкование текста мы понимаем как раскрытие содержательно-концептуальной информации, эксплицированной в словах, кодирующих наиболее значимые концепты [3: 9].
К таким словам мы причисляем лексемы с временным значением. Неоднозначным является вопрос и о темпоральных номинациях, т.к. среди ученых-лингвистов нет единого мнения о том, что же причислять к темпорализмам. Известные исследователи
Т. В. Булыгина, А.А. Зализняк А.Д. Шмелев в качестве темпоральной лексики приводят
слова типа прошлый, близкий, следующий в случае, если они выражают временную ориентацию [4: 13]. Е.С. Яковлева темпорализмами считает «русские показатели длительности» – час, день, минута и др. [5: 47]. В нашей статье мы будем придерживаться второй
точки зрения и ставим целью выяснить лингвокультурологический статус времени в прозе В. Распутина, раскрывающийся посредством темпоральных номинаций, обладающих
культурной информацией и нашедших отражение в прозе писателя. Цель нашей статьи –
проследить взаимосвязь русской языковой картины мира и индивидуально-авторской
на примере описания концепта время в рамках текстов Распутина. Методом сплошной
выборки из повестей В. Распутина «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Последний срок», «Деньги для Марии», «Пожар» нами отобраны лексемы с временным значением, обладающие наибольшей частотностью употребления. В наши задачи входит на
основании полученных данных создание когнитивной дефиниции темпоральных номинаций, а также построение профиля концепта время с помощью метода профилирования концептов, разработанной Е.Бартминским. Наиболее широко в языковом материале
представлены такие номинации, как собственно время, день, ночь, годы.
Концептуальное содержание лексемы время. Лексема время в русском языке произошла от «веремя», которое родственно словам «вертеть», «веретено». В русской картине мира, таким образом, идея времени связана с идеей круговорота, бесконечности времени. По данным иллюстративного материала были выделены следующие дефиниции
времени в текстах Распутина. Авторское представление о времени встраивается в общее
цикличное восприятие времени: Все звуки, все шумы большого поселка, казалось, удалялись, будто осторожно сносило их той же течью властительного времени; остановят
Ангару – время не остановится; он всякий раз поражался тому, с какой готовностью
смыкается вслед за ним время(«Прощание с Матерой»). Время неотделимо от человеческой жизни. Человек видит себя во времени, чувствует себя во времени. Человеку время может казаться бесконечным или сжиматься. Такое свойство времени представлено
в тексте Распутина: время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя
нелепо торчащие концы начатого и брошенного; чем больше времени проходило в этом
тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожидания оставалось («Последний
срок»). Однако вопрос о том, кому принадлежит время, достаточно сложен. С одной
стороны, как иллюстрируют вышеуказанные примеры, время принадлежит человеку, оно
есть у него для определенных деяний, с другой стороны, Распутин проводит идею о том,
что время дается свыше время, которое ей было отпущено, вышло; такое на всех нынче
время. На такое восприятие повлияла национально-культурное воззрение о сакральности
времени. Время у Распутина выстраивается в систему оппозиции свое-чужое покамест
время терпит, приедет твоя Таньчора; многое, поди, было на самом деле другим, чем
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видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся памятью; когда мы не
на работе, время у нас свое, не казенное; такое на всех нынче время («Последний срок»).
Время как субъект. Время способно само активно совершать действия, ему свойственно
движение, что подтверждается при анализе единиц, где время выступает как производитель действия: время уже придвигалось к обеду; время выпало хорошее – сухой сентябрь;
в ноябре подошло время выписки; давно кануло то время, когда просыпали; теперь
и время наступило непутевое («Прощание с Матерой») и др. Время у Распутина идет,
наступает, смыкается, проходит, выпадает, сносит. Время выступает как объект, которым
можно манипулировать, совершать с ним различные операции, время можно рассчитать,
потерять, выкроить, выбрать, занять, коротать, понимать. Время как надежда: дайте
время, дайте руки – оживет и отстроится; это со временем обязательно кончится;
они еще молодые, со временем все наладится («Живи и помни»). В русском языковом
сознании время ассоциируется с птицей или животным, в языке это представлено посредством метафорических выражений типа время пролетело, время бежит, поэтому
внешним атрибутом времени предположительно выступают ноги и крылья, у Распутина
время также может шуршать, находим: Текла в солнечном сиянии Ангара…текло под
слабый верховик с легким шуршанием время («Прощание с Матерой»). Можно также
утверждать, что время в восприятии Распутина ассоциируется с рекой, т.к. зачастую,
рассуждая о ходе времени, автор приводит параллели с рекой: остановят Ангару – время
не остановится. В распутинском тексте время выступает как ценность: со временем все
наладится; подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал
и ради которого чуть не лизал раны («Живи и помни»); надо держаться так, будто
времени у нее впереди сколько угодно; начали тревожиться, так ли ждут, не теряют ли
время(«Последний срок»). Номинации с лексемой время выстраиваются в систему оппозиции счастливый – несчастливый. Здесь наблюдаем двойственный характер времени:
обнаруживаем у Распутина идею о лечебном свойстве времени: они молодые, со временем все наладится; должна поправиться – у тебя время есть, однако представлены номинации и с пейоративным восприятием: уж больно неподходящее было время; да ишо
по нонешним неспокойным временам; такое теперь время, что и нельзя поверить, да
приходится («Живи и помни»). Оценка времени Распутиным происходит посредством
эпитетов: так при положительном восприятии времени автор наделяет его различными
характеристиками, время может быть счастливым, живым, сытным: а в скором будущем
для всех обещали счастливое время; теперь и время вроде сытное, время сейчас такое
живое. Интересным является тот факт, что Распутин положительно воспринимает время, которое уже прошло, и время настоящее зачастую отрицательно: в ранешное время
рази так было? Время что ли такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить; теперь и время наступило непутевое; оне хозяева, ихное время настало («Прощание с Матерой»).
Концептуализация дня и ночи. День выступает отчетом жизни, временным отрезком, заполненным деятельностью: в страдные дни всегда приходил колхозникам на помощь; а старуха жила нехитро: рожала, работала, ненадолго падала перед новым днем
в постель; спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня
(«Последний срок»). День у Распутина предстает как особая ценность: А я выдюжу, мне
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этого дня надолго хватит; он… знал, что так будет, и, радуясь этому дню, ждал
с холодным удивлением, что он неминуемо придет; ему бы только один-единственнный
денек побывать дома. В восприятии автора день особо ценный подарок, который дается
человеку: настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день; дня для нас, однако, боле не будет; и вот так потихоньку да помаленьку, не
тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда
объявят победу («Живи и помни»). Ко дню у Распутина прослеживается уважительное
отношение, он предстает как властелин, стоящий выше человека: нет это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении, доходящий до последних границ. День имеет
и лечебные свойства, несет успокоение: не вынести Андрею этой вины, не заживить
никакими днями(«Живи и помни»), день все же выдался с умыслом, не просто так,
умысел мог касаться старухи. День в русской временной картине мира связан с одной
стороны, с возрождением, красотой, счастьем, светом, а с другой – с заботами, поэтому
в языке закрепилось как положительное восприятие дня, так и отрицательное, что наблюдаем и у Распутина: день выступает как надежда и помощник: вчера она радовалась
наступающему дню, возлагала на него надежды: а рассветет, белый день выйдет – ишо
потопчемся; в сентябре дни тоже стоят не молоденькие, а этот и вовсе хотел помочь
старухе («Последний срок»). Однако возможен и страх пред неизвестностью завтрашнего дня: не стоит все время перед глазами это убожество и не пугает завтрашним днем;
да и ожидание этого дня замучило Настену; не хватало ей сил, чтобы подступить
к страшной тяжести приближающегося дня («Живи и помни»). Положительное восприятие дня раскрывают лексемы со значением цвета. Так, встречаем выражения белый
день, ясный день, светлый день, думаю, кто это меня красным днем манит. Находим
также единицы и с негативным восприятием дня, в которых день предстает как тяжелое,
нелегкое время: билась ото дня ко дню, а все мало; так начались для меня мучительные
и неловкие дни. Здесь день окрашивается в черный цвет: у меня теперь все дни черные;
кой-чего привезла тебе на черный день («Живи и помни»). Оценка номинации день осуществляется посредством эпитетов: впервые за много волчьих дней согрелся; это были
уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки мирные, как бы домашние дни;
и дни наступили длинные, пологие, ни конца ни края; до чего легко, способно жить
в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные(«Живи и помни»). При
делении дней на счастливые и несчастливые можно утверждать, что день вписывается
в систему оппозиции свой-чужой, в которой положительно день рассматривается в случае принадлежности человеку, а отрицательно там, где день представляется как отстраненная от человека некая данность: если человеку не везет и если месяц и два у него
сплошные будни- значит это были чужие дни, а его собственные где-то уже на подходе; каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то
одного, кому он приносит только удачу(«Деньги для Марии»). Интересным является тот
факт, что Распутин дает внешнее описание номинации день, где день представляется
автором как геометрическая фигура, сделанная или из бумаги, или из стекла: ему все же
показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом; день был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался
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мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит («Последний срок»). Идея о том, что каждому отмерян свой срок, также находит отражение
в текстах Распутина, и день может восприниматься как нечто лишнее: сегодня в этот
день, в который она не имела права заступать…, приходилось жить еще один день –
лишний, ненужный; а этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь
пережидали(«Последний срок»). Смена дней воспринимается через призму человеческой жизни, т.к. для русского языкового сознания свойственно вести отсчет времени
именно днями. Подтверждение тому находим и в тексте писателя: и дальше дни пойдут
без запинки мимо, все мимо и мимо; дальше дни пойдут уже без Матеры-деревни; вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на Матерее дни («Прощание с Матерой»).
Смена дней подчеркивает круговорот времени, что создает у Распутина ощущение гармонии и миропорядка: и много раз Матера была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня; с завтрашним днем ей будет уже не
по пути, он пойдет совсем в другую сторону; он живет, не зная впереди себя каждый
новый день («Прощание с Матерой»). День в восприятии Распутина персонифицируется,
т.к. наделяется человеческими свойствами: походят, походят осенние дни над Матеройостровом, приглядываясь, что случилось, пока один из них…, на какой это падет, не
сможет отыскать на своем извечном месте и острова в один из дней; третий день
кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю – и косточек не найдешь; сегодня был сумасшедший день; день был занят другой, более важной переменой;
день уж целиком вышел на люди, пошел свободней, быстрей («Прощание с Матерой»).
В связи с этим день может выступать как субъект (ему свойственно поведение), что осуществляется посредством метафор: езжай куда надо, покуль день не ушел; чтобы день не
пропал впустую, решила: поеду; день, хмурившийся с утра, тоже распразднился, («Живи
и помни») и как объект(над днем совершается действие): терять день не хотелось; не
бояться завтрашнего дня, без них не раскрывали белого дня, под вечер поминали только
что канувший день; при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино и др. Используя лексему день, Распутин зачастую говорит о конечности человеческой жизни
и бесконечности жизни вообще: лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра, его не касается; так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня;
будут всходить дни, как всегда, и протягиваться над островом; после трех с половиной
лет разлуки, когда любой день грозил быть последним («Прощание с Матерой»). В русской языковой картине мира ночь воспринимается как провал жизни, мрак, интервал
между днями, т.е. небытие. На такое восприятие повлияла культурная традиция, утверждающая, что ночь – отрезок времени, в который наиболее активны злые, темные силы.
Такую культурную традицию обнаруживаем в языковом материале повестей В. Распутина: ночь была жутковатая – глухая, темная до крайней темноты; прибегу середь ночи –
кому это понравится; прибегу середь ночи – кому это понравится («Живи и помни»).
Перед ночью человек испытывает страх, красота ночи представляется чем-то неестественным: это сладкое и тревожное обмирание по вечерам пред красотой и жутью
подступающей ночи; он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой,
незнакомой деревне(«Деньги для Марии»). Однако у Распутина находим выражения,
в которых ночь имеет и положительные коннотации, например: и мы с тобой всю-то
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ноченьку одни барствовали («Живи и помни»). Ночь дает покой и помощь, отвлекает от
дурных мыслей: ночью в голову лезут всякие мысли, вот почему по ночам люди стараются спать; пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть,
другим опамятоваться, третьим протрезветь; ночь и та отказала ей в спасении;
а ночь веселая – тоже хорошо, она и проводит (о смерти), представляется как ценность:
нехорошо, если какой-нибудь неверный крик потревожит эту последнюю, прощальную
ночь («Последний срок»). Ночь в представлении автора – ирреальное время. В связи
с этим события, происходящие ночью, воспринимаются как нереальные, фантастические: только ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, - приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду…; парень по имени Проня
не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродил тут по ночам, как русалочий
муж; а когда настала ночь, выскочил хозяин острова (мифический зверек) («Прощание
с Матерой»). Ночь у Распутина подтверждает идею круговорота и непрерывности времени: запылают ночи одна за другой; и вышла ночь на Матерее задолго вперед остальных,
ночи одна за другой тепери идут. В отличие от дня ночь выступает как нечто непознанное и поэтому не воспринимается антропоцентрично Распутиным, а ассоциируется со
зверем или птицей: все еще ночь, которую не приручить; ночь будто остановилась и не
стекала уже поперек Ангары в свою закатную сторону, а, набравшись до краев, творила над Матерой слепое, осторожное кружение («Прощание с Матерой»). Как и день,
ночь выступает как субъект (на основе метафорических представлений): ночь подвинулась; по тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать. Проанализировав языковой материал, делаем вывод, что в восприятии Распутина день и ночь могут противопоставляться друг другу и образовывать единство. Смена дня и ночи
воспринимается Распутиным как подтверждение идеи мирового порядка и гармонии,
автор говорит о страхе нарушения этого порядка: ночью все непросто, все тревожит
и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, еще неизвестно, наступит ли он,
не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли
в темноте, не замрет ли («Последний срок»).
Концептуализация лексемы год. У Распутина год характеризуется год по тем или
иным признакам, встраиваясь в систему – счастливый – несчастливый, причем особенность года объясняется теми или иные явления в хозяйстве, в основном в связи
с урожайностью или общественными событиями: в этом году урожай везде хороший;
в самые тяжелые годы кормились и поились ею [коровой]; отца у них убили в первый
смутный колхозный год; год голодный стоял; жизнь тогда, не успев опомниться, после
четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло («Живи и помни»). Год воспринимается
Распутиным как нечто постоянное, устойчивое и повторяющееся: берег, намываясь год
от года, лег широко и богато; ветер дует сам по себе, как дул, наверно, и в позапрошлом
году; годы и годы она кружилась в счастливой карусели работы («Последний срок»),
причем в восприятии автора годы ассоциируются с водой: вот так худо-бедно и жила
деревня, встречая и провожая годы, как воду. Год также в представлении автора имеет подобие звена в бесконечной цепочке времени: впереди годы да годы; и жарили ее
с маслятами, которых высыпало видимо-невидимо, - будто за все оставшиеся наперед,
оборванные годы, этот на три года вперед все с себя пропил; с каждым таким приездом
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старуха, спохватываясь, перебегала вперед на несколько лет («Последний срок»). Также годы ассоциируется со страницами: только если встретит знакомое лицо и начнет
в поисках его отлистывать назад годы («Последний срок»). Годы способны влиять на
ход жизни: с годами Семеновна свыклась с Настеной; для того чтобы отучить землю
от одного и приучить к другому, требуются годы да годы; не решался сразу натягивать
соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет («Живи
и помни»), менять характер человека: и весь он изменился, побойчел, хотя по годам пора
бы ему и остудиться; теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо – спокойное отношение к близкому человеку. В текстах Распутина годы (во множественном
числе) могут характеризоваться как старые: когда-то в старые годы здешние мужички
не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом. Году у Распутина свойственно
поведение, т.к. год в видении автора выступает как одушевленный предмет: годы заскрипели над ее головой длинными сонными зимами; годы теперь их [детей] не гладят –
скребут («Последний срок»). Год как временной отрезок неотделим от человеческой
жизни, подтверждение тому находим в языковом материале повестей Распутина: вот
так и пролетела вся жизнь, по годам вроде долгая, разная, а по памяти бедная: одно
находило на одно, год на год; хотелось, чтобы каждая встреча вмещала в себя годы
жизни(«Последний срок»). В связи с этим год выступает как ценность: она [деревня]
дотягивала последние годы; этих годов все равно не воротишь. Год занимает особое
место в восприятии Распутина, т.к. год – связующее звено в памяти, в текстах зачастую
представлены выражения, в которых год позволяет «передвигаться» в памяти вперед
или назад: воздух затягивал их на много лет назад; все это было лет двадцать назад;
с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед на несколько лет
(«Последний срок»).
Таким образом, на восприятие времени Распутиным повлияла русская культурная
традиция. Проанализировав материал, приходим к выводу, что когнитивное содержание временных отрезков в повестях В. Распутина намного шире словарной дефиниции,
так как за ними закреплена национально-культурная информация, раскрывающаяся
в темпоральных единицах. Профиль концепта время может быть представлен в виде
таблицы.
Фасеты

Время

Внешний вид
Ассоциативные
представления
Субъект (поведение)
Объект

Предположительно имеет ноги и крылья , кости

Свойства
Корреляции
Локализация

Шар, человек, животное, звено, страница
Смыкается, бьет, бежит, летит, подходит, течет, гаснет
Время провожают, ждут, теряют, боятся
Властительное, живое, непутевое, волчье, горькое,
радостное
День-ночь, утро-вечер, день-годы, время-вода
Время, несмотря на объективность и независимость протекания, может принадлежать человеку
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Несмотря на объективность и независимость от сознания человека, время имеет судьбоносный для человека характер. Временные отрезки отсчитывают его жизнь
и воспринимаются через призму всей жизни, что позволяет говорить о перцептуальном
восприятии времени. В целом же тексты произведений В.Распутина – лингвокультурологический код, в котором время выступает как некая модель мира, сформировавшаяся под
влиянием русской временной картины мира и языкового сознания автора.
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The article deals with the study of metaphor used for humorous effect creating. The frame
mechanism of this process is researched.
Key words: metaphor, frame, humorous effect.
Исследованию юмора, а также различных языковых средств, его порождающих,
посвящено достаточно большое количество научных работ как отечественных, так
и зарубежных ученых (см., напр.: [1; 2; 3; 4; 5; 6]). Однако работ, посвященных изучению
метафоры как средству создания юмористического эффекта, нами не было найдено ни
одной. Тем не менее, мы выдвигаем гипотезу, которую попытаемся доказать в данной
статье, что при определенных условиях использование метафоры может привести к созданию юмористического эффекта.
Настоящая статья посвящена изучению особенностей функционирования метафоры
в художественной коммуникации и ее роли в создании юмористического эффекта. Здесь
будет рассмотрено действие лингвокогнитивного механизма порождения юмора при восприятии метафоры. Исследование проведено на материале романов известного британского писателя ХХ века П.Г. Вудхауза.
В нашем исследовании юмора мы опираемся на фреймовую теорию американского ученого М. Минского [7]. Детально об этой теории, а также о фреймовом механизме формирования юмористического эффекта, разработанном нами на основе взглядов
М. Минского, мы писали в наших предыдущих работах (см., напр.: [8; 9]).
В результате когнитивных процессов происходит метафоризация, осмысление,
структурирование не только отдельных образов, но и целых ситуаций. В когнитивной
лингвистике процесс метафоризации рассматривается как «фундаментальная когнитивная операция, обеспечивающая перенос образных схем из одной концептуальной сферы
в другую» [10: 56], как процесс наложения концептуальной сферы, содержащей знакомый
опыт – область источника – на сферу, подлежащую осмыслению – область цели [11], как
процесс наложения фрейма хорошо знакомой ситуации на фрейм ситуации незнакомой
(новой). Подобное наложение фреймов не является произвольным, а задается некими
установками, общими для исторически определенной формы культуры [12: 32]. М. Минский считал, что в основе процесса переструктурирования лежат аналогии, которые он
назвал «одним из самых могущественных инструментов мышления» [7: 291]. С помощью аналогий человеческое сознание способно переносить одни ментальные концепты
на другие по образу и подобию. «Эти аналогии дают нам возможность увидеть какойлибо предмет или идею как бы «в свете» другого предмета или идеи…» [Там же: 91].
Являясь основной ментальной операцией, способом познания и объяснения мира, метафоризация связана с процессом отражения и обозначения нового знания через старое.
Фреймы, которые накладываются друг на друга, идентифицируются как сходные
в силу того, что их терминалы присоединяют объекты одних и тех же видов. Процесс
метафоризации влечет за собой новое видение ситуации, она осмысливается, начинает
видеться и пониматься иначе. Признаки, свойства, характеристики, входящие в первоначальное понимание ситуации (фрейм), приобретают совершенно иной смысл и иные
свойства. Таким образом, значение метафоры формируется на основе взаимодействия
двух фреймов.
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М.И. Киосе различает образные и концептуальные метафоры. Под образными метафорами понимаются особого рода стилистические приемы, искусственно создаваемые,
используемые писателями и поэтами, чтобы экспрессивнее и изысканнее выразить
некоторую мысль. Под концептуальными метафорами понимаются автоматические,
бессознательные образы, вошедшие в обиход говорящих на данном языке, легко
воспринимаемые и бессознательно расшифровывающиеся [10: 45].
Метафора далеко не всегда используется с целью создания юмористического
эффекта. Однако, если эмоциональная окраска ситуации велика, если возникновение
аналогий и ассоциаций, лежащих в основе метафоры, неожиданно и необычно, ново
для адресата, если ассоциированные предметы «отстоят» друг от друга далеко, т.е. они
полярны в семантическом и стилистическом планах, можно говорить, что использование
метафоры влечет за собой появление юмористического эффекта. Чем дальше отстоят
друг от друга фреймы (т.е. чем меньше у них общих терминалов), тем более неожиданна и выразительна метафора, и тем более сильный создается юмористический эффект
при ее использовании. Только образные метафоры (в силу своей новизны и свежести)
могут участвовать в создании юмористического эффекта. Еще одним необходимым условием использования метафоры для порождения юмора является возможность создания
некоего противоречия, несоответствия общепринятым нормам и логике. Неожиданное
наложение фреймов влечет за собой возникновение в сознании адресата ментальной оппозиции «возможное – невозможное». Эта оппозиция основывается на противопоставлении стереотипного знания о некоторой конкретной ситуации и такой ее интерпретации,
которая не соответствует действительному положению вещей и которая часто вообще
не может иметь место в реальном мире. Это форма образного представления ситуаций
в виде нереальных, несуществующих и часто вообще невозможных в природе действий,
событий, предметов. Данная оппозиция может проявляться в форме несоответствий
«нормальное – ненормальное», «реальное – нереальное», «истинное – ложное» и т.п.
I thoroughly approved of this finess of feelings, for it had left me sitting on top of
the world. It would now, I say, be possible for me to avoid anything in the nature of
unpleasantness by executing one of those subtle rearward movements which great
Generals keep up their sleeves for moments when things are beginning to get too hot.
You think you have got one of these Generals cornered are all ready to swoop on him
and it is with surprise and chagrin that, just as you are pulling your socks and putting
a final polish on your weapons, you observe that he isn’t there. He has withdrawn on his
strategic railway taking his troops with him.
With that ladder waiting in readiness for me, I was in a similarly agreeble position.
Corridors meant nothing to me. I didn’t need to go into any corridors. All I had to do was
slide through the window, place my foot on the top rung and carry on with a light heart to
terra firma.
But there is one circumstance which can dish the greatest of Generals – viz. if,
toddling along to the station to buy his ticket, he finds that since he last saw it the
strategic railway has been blown up. That is the time when you will find him scratching
his head and chewing the lower lip. And it was a disaster of this nature that now dished
me. Approaching the window and glancing out, I saw that the ladder was no longer there
(13: 100-101).
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Описываемая в данном примере ситуация (пытаясь залезть в дом через окно, Берти Вустер неожиданно понимает, что ошибся окном и попал в комнату своей бывшей
невесты; в этот момент просыпается девушка, и раздается стук в дверь; Берти, боясь быть
пойманным и избитым женихом девушки, решает покинуть комнату тем же путем, каким
пробрался внутрь – с помощью оставленной за окном лестницы, однако, с ужасом обнаруживает исчезновение лестницы), такие слова и фразы, как «avoid … unpleasantness»
(избежать неприятностей), «slide through the window, place my foot on the top rung … to
terra firma» (скользнуть через окно, поставить ногу на верхнюю ступеньку [лестницы] …
на твердую землю) активируют фрейм «побег». План действий, содержащийся во фрейме, ассоциируется и сравнивается фиктивным адресантом с ситуацией военного тактического отступления. Такие слова, как «Generals» (генералы), «rearward movements»
(отступление), «strategic railway» (стратегическая военная дорога), «troops» (войска)
активируют в сознании адресата фрейм «отступление как военная тактика». В процессе создания развернутой метафоры адресант (и при ее восприятии адресат) начинает
видеть происходящее через призму этого фрейма. Таким образом, довольно обычная,
бытовая ситуация описывается с позиций чего-то более серьезного и значительного.
Активированные фреймы имеют общий терминал «избежание неприятностей».
В данном примере наблюдается и обратный процесс: опасная военная операция
описывается с помощью бытовых элементов: «pulling … socks» (подтянув носки), «putting
a final polish on …» (закончив полировать), «buy his ticket» (купить билет), «scratching his
head» (почесывая голову), «chewing his lower lip» (жуя нижнюю губу). Снова активируется фрейм – фрейм «бытовая ситуация». Новый фрейм является неродственным фрейму
«отступление как военная тактика». Таким образом, при восприятии данного сообщения, представляющего собой персонажную внутреннюю речь, в сознании адресата происходит наложение фрейма ординарной ситуации «побег» на фрейм «отступление как
военная тактика», что заставляет его взглянуть на сложившуюся ситуацию по-новому;
кроме этого, происходит также смена неродственных фреймов, активированных словами
различной стилистической маркированности – т.е. словами нейтрального и разговорного
стилей («pulling … socks», «putting a final polish on …», , «scratching his head», «chewing
his lower lip») и книжного стиля, в частности военной терминологией («rearward
movements», «strategic railway»). Все это делает данный пример очень экспрессивным
и способствует его юмористическому восприятию.
Следует отметить, что чем необычнее метафора, тем более отдаленные концептосферы
она сближает и тем бóльшим потенциалом она, как средство создания юмористического
эффекта, обладает.
В следующих двух примерах образ одного и того же объекта вызывает появление
у адресата одинаковых ассоциаций.
1. «… the school in which this young excrescence is serving her sentence is the
one run by my Aunt Agatha’s old friend, Miss Mapleton» (14: 284).
2. Years ago when striplings, he and I, had done a stretch together at Malvern
House, Bramley-on-Sea, the preparatory school conducted by that prince of
stinkers, Aubrey Upjohn M.A… (13: 173).
Выделенные метафоры являются результатом наложения фреймов «школа» и «тюрьма» в сознании адресанта в силу имеющихся у него ассоциативных связей между ними.
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Данные аналогии индивидуальны и основаны на личном опыте адресанта. Таким образом, школа характеризуется в рамках фрейма «тюрьма». Выбор адресантом слов и фраз,
создающих метафоры и активирующих в сознании адресата соответствующие фреймы:
«school» (школа) – фрейм «школа», «serve a sentence», «do a stretch» (отбывать срок) –
фрейм «тюрьма», способствует тому, что в сознании адресата происходит наложение
фреймов, и он начинает видеть ситуацию глазами адресанта. Активированные фреймы
объединены общими терминалами «железная дисциплина», «слепое подчинение», «подневольное положение», «принуждение», «несправедливость» и т.п.
Оппозиция «возможное – невозможное» может быть представлена несоответствием
«одушевленное (живое) – неодушевленное (неживое)». Возникает такое несоответствие
при восприятии персонификации.
I was going on to speak of the practice of introducing a foreign substance into the oyster
in order to kid it along and induce it to cover this f.s. (1) with layers of nacre – which I still
think is a dirty trick to play on a shellfish which simply wants to be left alone with its thoughts
(2) (13: 157).
Прежде всего здесь необходимо отметить авторский неологизм (1), созданный способом доведенного до абсурда сокращения слов «foreign substance» (инородное вещество).
Наличие неологизма придает описанию эффект повседневной ситуации речи. Далее
в метафоре (2) происходит перенос характеристики состояния человека в ситуации, когда
его заставляют что-либо делать, что делать не хочется, на описание состояния жемчужной раковины, в которую помещают инородное вещество для того, чтобы через время
оно превратилось в жемчужину. При восприятии метафоры в сознании адресата фрейм
«чувства человека» накладывается на фрейм «состояние жемчужницы», и состояние
жемчужницы оценивается через призму состояния человека в подобной ситуации принуждения. Адресант испытывает сочувствие и сопереживание раковине («[the oyster]
simply wants to be left alone with its thoughts» – «а [жемчужница] просто хочет, чтобы
ее оставили наедине со своими мыслями»), а адресат воспринимает метафору (и саму
ситуацию) с юмором.
По нашему мнению, метафора может являться средством создания юмористического эффекта не только на языковом, но и на дискурсивном уровне. Исследование этих
возможностей метафоры, а также изучение юмористического потенциала сравнения
и гиперболы являются перспективами нашей дальнейшей работы.
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АПОЗИТИВНІ НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ВІТЕР»
В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті на багатому матеріалі встановлюються й описуються апозитивні номінації концепту «вітер» у класичному та модерному українському поетичному дискурсі.
Автор розкриває їх семантико-прагматичні особливості.
Ключові слова: концепт, апозитивні номінації, номінант, апозитивне словосполучення, прикладка.
В статье на обширном материале устанавливаются и описываются аппозитивные
номинации концепта «ветер» в классическом и модернистском украинском поэтическом
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дискурсе. Автор освещает семантико-прагматические особенности номинантовприложений.
Ключевые слова: концепт, аппозитивные номинации, номинант, аппозитивное словосочетание, приложение.
The article deals with the establishment and description of the appositive nominations of
the concept «wind» in the classic and modern Ukrainian poetic discourse. The author analyzes
its semantic and pragmatic features. The article is based on the variety and curious material.
Key words: concept, appositive nominations, appositive word combinations, apposition.
Розвиток сучасної мовознавчої науки характеризується активізацією досліджень
в галузі когнітивної лінгвістики (див. праці Н. Арутюнової, А. Вежбицької, Р. Фрумкіної,
В. Телії, С. Воркачова, Т. Радзієвської, В. Карасика, В. Кононенка, В. Маслової, В. Манакіна, О. Селіванової та ін.). Передусім увага дослідників звернена до концепту як одного
з центральних понять когнітивістики.
За визначенням Т. Вільчинської, «лінгвістичне відродження концепту» пов’язують
передусім із розвідками Д. Лихачова та Ю. Степанова. Саме їхні праці стали поштовхом
у становленні нових підходів до вивчення концепту у лінгвістиці. Розбіжності у тлумаченнях концепту, вважає дослідниця, «лише підтверджують той факт, що концепт входить у понятійний апарат одразу декількох галузей лінгвістики» [1: 28]. Це передовсім
когнітивна лінгвістика (О. Кубрякова, Й. Стернін, О. Бабушкін, О. Селіванова) та лінгвокультурологія (Д. Лихачов, Ю. Степанов, Н. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Нікітіна,
С. Ляпін, М. Алефіренко, В. Карасик, В. Кононенко та ін.).
Оскільки завданням нашого спостереження є встановлення й аналіз апозитивних номінацій концепту «вітер» в українському поетичному дискурсі, то найбільш прийнятним
для нас є лінгвокультурологічне визначення, що базується на розумінні концепту як посередника між людиною і культурою. Однією із найвичерпніших є дефініція, запропонована Ю. Степановим: «Концепт – це наче згусток культури у свідомості людини і те,
у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. І з іншого боку, концепт – це
те, за допомогою чого людина – проста, звичайна людина, не «творець культурних цінностей» – сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї [2: 43].
Концепт як умовна ментальна одиниця належить колективній чи індивідуальній свідомості, детермінується культурою і опредмечується в мові. Як одиниця колективного знання / свідомості, що відсилає до вищих духовних цінностей, концепт, наголошує
С. Воркачов, «має мовне вираження й позначений етнокультурною специфікою» [3: 68].
У межах такого підходу закономірно виділяються етноцентричний, антропоцентричний та аксіологічний аспекти, які дозволяють повернути людину у центр світобудови. Завдяки цьому у тлумаченнях концепту акцентується увага на оцінності, що ілюструє таке
визначення Т. Космеди, у якому враховується і етноментальний зміст концепту, і мовленнєва особистість: «концепт охоплює весь зміст слова (і денотативно-сигніфікативний,
і конототивний, і ширше – прагматичний), а мовленнєва особистість як носій певної
культури відображає явища об’єктивної дійсності з ментальної позиції» [4: 153].
Безумовно, апозитивні номінації концепту є порівняно невеликою групою у величезній кількості мовних позначень концепту на всіх рівнях мовної структури. Однак саме
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у поетичному мовленні апозитивні словосполучення є випробуваним засобом моделювання дійсності, своєрідного її бачення, яке дозволяє в цілісній одиниці – складному
слові (саме ним виступає здебільшого апозитивне словосполученння), відбити ті чи
інші риси мисленого образу. Адже, за О. Потебнею, «мова не є тільки матеріал поезії..,
але сама поезія, а між тим поезія в ній неможлива, якщо забуте наочне значення слова»
[5: 144-145]. Апозитивні номінації якраз і апелюють до наочного значення концепту, позаяк обидві лексеми в апозитивному словосполученні позначають один об’єкт реальної
дійсності [6: 171; 7: 61; 8: 13], по-різному називаючи його.
Предметом дослідження ми обрали концепт вітер, керуючись тим, що він помітно
виділяється серед інших явищ природи як здатний до символізації [9: 102; 10: 100-101] та
оцінності, і в українській поезії він найперш є«уособленням неспокою, нестриманості,
оновлення» [9: 102], і в той же час виступає символом демонічної руйнівної сили, природної стихії [10: 101].
Матеріалом нашого аналізу стали контексти з класичного та модерного українського
поетичного дискурсу, у яких лексема вітер або її синоніми має апозитивні, тобто прикладкові, номінації.
Прикладка, як зазначалось вище, є іншою назвою означуваного предмета, мовною
або мовленнєвою. Тому доцільно спершу простежити синонімічні номінації в апозитивних словосполученнях.
«Словник синонімів української мови» фіксує таке: «ВІТЕР (більший або менший
рух повітря в горизонтальному напрямі), ВІТРОВІЙ поет., ВІТРИЛО фольк; ЛЕГІТ
(легкий вітерець), ЛЕГКОВІЙ поет., ЗЕФІР, ПАВІТЕР рідше, БРИЗ (береговий, морський); СУХОВІЙ (сухий і гарячий); СТЕПОВИК (степовий), СТЕПНЯК рідше; ФЕН
(сухий і теплий, що дме з гір в долину); БУРЕВІЙ, БОРВІЙ поет. (сильний); ПОЗЕМКА (ПОЗЕМОК) (низовий вітер, що звичайно переносить сніг по землі); СІВЕРКО
діал., СІВЕР діал. (холодний)» [11(1: 286)].
У зібраному для спостереження матеріалі далеко не всі перераховані синоніми виявляють схильність до апозитивного вживання. Прикладками виступають лише вітрило,
буревій, легіт: Вітрило-вітре мій єдиний, легкий крилатий господине! (Т. Шевченко);
Линьте з леготом-вітром, своєвільні лицарі мрій,Розвійте прозорим повітрям Попіл
серця старий! (Д. Загул); Ще не осів забутній порох, Ще тиша – тепла від подій і на
непімщених просторах гуляє вітер-буревій (Є. Маланюк).
Якщо, вітрило кваліфікується як фольклорний синонім, тобто відрізняється лише
стилістично, то легіт і буревій мають сему «сила вітру»: легіт – легкий, приємний вітерець [12(4:461)]; буревій – дуже сильний вітер, ураган [12(2:257)] – і диференціюються
не лише стилістично, а й семантично. Крім того, в Д. Загула легіт має ще й конототивне
значення «щось нове, легке, здатне до змін, на противагу старому». Отже, синонімічні
номінанти концепту «вітер» в апозитивному вживанні поглиблюють його інтенсіонал.
Зауважимо, що легіт може виступати і як означуване з прикладками легкокрил, хвиля:
‹…› Вилися [дні] згадками, як легіт-легкокрил (М. Філянський); Легіт-хвиля не пролине, Ніч роси з небес не кине ‹…› (М.Філянський). Апозитивні іменнники увиразнюють
сему «сила вітру», додаючи до неї поетичне порівняння з хвилею, крилом, що мають
сему «рух у просторі». Зазначимо, що легкокрил виступає апозитивним епітетом (це усічення відповідного прикметника-поетизму), а хвиля – апозитивна метафора.
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Так само означуваним в апозитивному словосполученні виступає лексема вихор, яка
перебуває в семантичних зв’язках із словом вітер, зокрема в СУМі її тлумачення подається через його посередництво: вихор – 1. рвучкий, круговий рух вітру [12(1: 534)]:
‹…› невидимі, але гучні крила вихра-велета і б’ються, і плещуть ‹…› (Леся Українка);
Заревла [хмарище], мов звір, диким вигуком, Покотилася вихрем-бурею, Геть ламаючи,
що не трапиться ‹…› (М. Старицький); А вихор-вітер – чорний норд! – гойдає дерева
(Л. Первомайський). Апозитивні номінанти концепту вказують на розмір (вихор-велет),
силу (вихор-буря, вихор-вітер). Усе це прикладкові епітети.
Синонімізуються в апозитивному вживанні й такі номінанти концепту «вітер», як
ураган, завірюха, адже в тлумаченні обох фігурує лексема вітер: ураган – 1. вітер великої руйнівної сили [12(10: 472)]; завірюха – 1. сильний вітер із снігом; метелиця, хуртовина [12(3: 472)]: Край гаю чорніє один на поляні Змарнілий, обрубаний пень, Йому вже
не шкодять вітри-урагани ‹…› (Г. Чупринка); Віє вітер-завірюха, Засипає снігом вуха
(Ю. Клен).
Зауважимо, що в обох алегоричних контекстах апозитивні словосполучення мають
метафоричне значення ‘різка зміна чогось, соціальне потрясіння’.
Найчастіше концепт «вітер» в українській поезії дістає метафоричні апозитивні номінації, зазнаючи персоніфікації. Лише в класичному поетичному дискурсі фіксуємо
апелятивне прикладковe словосполучення вітре-брате: О вітре-брате! Як мене побачиш Старим, зів’ялим, чи й по мні заплачеш ‹…›? (І. Франко); Вітре-брате! З лугарями
ти носився над степами…(Я. Щоголев).
У такому контексті вітер виступає співучасником події, адже апозитив брат реалізує
тут персоніфіковану семантику, зафіксовану в СУМі: 3. Тільки в однині у кличній формі.
Фамільярне або дружнє звертання до сторонньої особи чоловічої статі [12(1: 227)].
Антропоморфізація концепту «вітер» у поетичному дискурсі викликає різні його
апозитивні номінації, актуалізуючи і вербалізуючи при цьому різні семи: а) «молодий,
неодружений»: «Ой, чого ти, тополенько, не цвітеш?..Чом з вітрами-парубками не
шумиш?..» (О. Олесь); А вітер-молодик без всякої науки Під блузочку твою всуває голі
руки ‹…› (Д. Павличко); б) «мужній, сильний»: Вставайте, виймайте Списи і шаблі,
Орлами-вітрами Летіть по землі (О. Олесь); Як лев, лежить і диха і море, А вітравелетня рука Збива йому із гриви гори (О. Олесь). Підкреслимо, що у першому прикладі
експресивність словосполучення «орлами-вітрами» посилюється завдяки граматичній
формі – орудному порівняльному. При цьому апозитивні вербалізатори мають емотивнооцінну конотацію.
У модерністській поезії в апозитивних позначеннях концепту ‘вітер’ йому приписуються різні людські функції: а) мистецькі: Сниться синя Синюха і верби над плесом, Вільний вітер Херсонщини, вітер-дудар (Є. Маланюк); Побіжім з тобою, люба, В чарівну
країну гір, Де вітри-співці нас стрінуть Безтурботним дзвоном лір (О. Олесь); Наближає смеркання, мовкне вітер-казкар…(В. Свідзинський); б) професійно-функціональні:
Зникли вітри-сторожі, Не шепотіло й жито, Що у яру, на межі, Двох невідомих – убито (П. Филипович); в) реляційні: І світить сонце поміж хмар, І мовить вітер-володар
‹…› (А. Малишко). Вітер апозитивно може номінуватись і як хтонічна сила: І регоче
в перемозі Дикий вітер-сатана (С. Черкасенко); Сунуть зим страшні примари ‹…›
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З ними танці ворохобні Крутить вітер-чарівник (С. Черкасенко). Зауважимо, що останні лексеми оцінні, але оцінність є змістом цих лексем, тобто вона денотативна.
В новітній поезії знаходимо зооморфізми на позначення концепту «вітер»: А проти неї [смерті] вітер-птах, Отой, що виріс у житах, Що гне дуби, як буйні коні
(А. Малишко). Однак, ця номінація не сприймається вдалою, коли вчитуєшся в подальший контекст «що гне дуби, як буйні коні»: вітер-птах не може бути таким сильним.
Оригінальною виглядає апозитивна метафора М. Вінграновського: «Але прощалось
Вітром-листом Чи по тобі, чи по мені. Пустилось берега все чисто – Одна розлука на
коні». Вітер-лист асоціюється з осіннім вітром, що зриває з дерев і котить останні листки. І в той же час лексема лист саме в такому контексті актуалізує семантику омоніма
лист – «писаний текст, призначений для повідомлення про що-небудь, для спілкування з ким-небудь на відстані, а також відповідна поштова кореспонденція» [12(4: 491)].
Так кількома штрихами створюється експресивний образ розлуки, центральним в якому
є апозитивне словосполучення вітер-лист.
Безумовно, усі апозитивні домінанти концепту «вітер» мають у своїй семантиці більшою чи меншою мірою емотивно-оцінну конотацію: орли-вітри, вітер-чарівник – позитивна оцінка, вітер-сатана – негативна оцінка. Проте аналіз апозитивних номінацій
показує, що домінують позитивно-оцінні конотації, оскільки в більшості контекстів вітер виступає символом оновлення, неспокою і навіть символом батьківщини (у Є. Маланюка).
Оцінну конотацію в апозитивне словосполучення можуть вносити суфікси
суб’єктивної оцінки: а) демінутивні: Повій, вітре-вітросеньку, Там, де тужить мила,
Нехай несуть нам пісеньку Твої легкі крила (М. Шашкевич); Свистить в очеретину зухвітерець (В. Мисик); ‹…› й братик-вітерець Ітиме з нами і зустріне вечір (М. Йогансен); б) пейоративні: А бурхливий буй-вітрисько по землі од гір гогоче ‹…› (Т. Осьмачка); То голос твій кличе, наповнений синь-вітровищами (А. Малишко). Зауважимо, що
простежується тенденція до суфіксації обох компонентів словосполучення або ж тільки
означуваного вітер, зокрема у випадку використання пейоративних суфіксів.
Однак є випадки, коли оцінка, найчастіше негативна, не є супровідною, а входить до
складу «денотативного макрокомпонента лексичної семантики» [13: 303] і є основною
в значенні лексеми. Такими є апозитивні лексеми голодранець: знев. Убого одягнена
людина, обідранець [12(2: 114)]; зайдисвіт: бродяга, авантюрист [14(2: 43)]; зух: фам.
Завзята людина; молодець, хват [12(4: 753)]. У поетичному дискурсі в ролі апозитивної
номінації ці лексеми уяскравлюють метафоричний образ вітру: а) вільного, незалежного:
Кошлатий вітер-голодранець в полях розхристує туман, танцює юродивий танець, б’є
в бубен сонця, як шаман (Л.Костенко); б) ворожого, чужого: Гарне листя вільно скине він –
Не в полу вітрам-зайдисвітам, А на плечі юним проліскам, Рясту синьому, баранчикам
(В. Свідзинський); в) завзято-грайливого: Свистить в очеретину Зух-вітерець, наспівує
вже й те, що досі не співалося (В. Мисик).
Більшість поетичних уривків були прикладами метафоричних апозитивних номінацій концепту ‘вітер’, який поети мислять в образі людини – юнака, нареченого, побратима, людини позитивної характеристики (орли, зух, чарівник) чи виразно негативної (зайдисвіт, голодранець, сатана). Це засвідчує, що образ вітру є наскрізним в українській
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поезії, особливо новітній – ХХ століття, і підтверджує думку А. Вежбицької: «За участю
обмеженого набору семантичних універсальних елементів можна виявити все розмаїття
народжених людиною ідей – концептів, що знаходять втілення в лексичних одиницях,
ціннісні орієнтації специфічні для тієї чи іншої культури» [цитуємо за: 15: 7].
Наведені вище приклади апозитивних номінантів концепту «вітер» були здебільшого
назвами осіб ідентифікаційної семантики, які використовувались для образної характеристики концепту, лише частина з них мали виразно предикатну семантику (голодранець, зайдисвіт, зух і под.).
Однак у нашому матеріалі спостерігаються й апозитивні іменники – від’ад’єктивні
нуль-суфіксальні похідні, як словникові (нахаба-вітер), так і новотвори (вітер-могута,
вітер-срібнокрил, вітер-чорнобров). Останні від- композитні усічення особливо експресивні: Тут княгиня знов: - Послужи ще ти, вітрило, вітре-чорнобров! (П. Тичина); Пахне хлібом і землею вогкий вітер-срібнокрил (М. Рильський). Коли тичининський чорнобров асоціюється з особою – чорнобровим парубком, то срібнокрил – звичайне усічення
поетизму срібнокрилий: прикметник, -а, -е, поет. Який має стіблясті крила [20: 622].
В поетичному мовленні такі апозитивні іменники мають виразну атрибутивну семантику, вони односигніфікатні й виступають прикладковими епітетами: Нахаба-вітер
з-під хустини вибив пасма кіс ‹…› (М. Рильський); Земля вас не прийме в обійми святії,
Лиш вітер-могута по світу розвіє У дебрі-пустині ‹…› (М. Рильський).
Якщо від’ад’єктивні похідні в апозитивному словосполученні вербалізують статичну
ознаку концепту «вітер», то віддієслівні зберігають, хоч і дещо знівельовану, назву процесуальної ознаки: вітер-шелестун, вітер-шелестій, вітер-похожай, вітер-свистун,
вітер-весновій. Зазначимо, що більшої нівеляції зазнають віддієслівні похідні із суфіксом –ун, на відміну від утворень із кінцевим –й. Порівняймо: А по степу-долині свистунвітер віє! (М. Костомаров); На кукурудзяному полі, де ходить вітер-шелестун, Згасає,
як в старій віолі, Мелодія засохлих струн (Д. Павличко) і А де ж той вітер-похожай,
А де ж то він подівся? Пішов собі в холодний гай, А ти роби, не спочивай, А жар мов
напосівся (Б. Лепкий); Я обнімаю землю молодую, Сніги палю, як вітер-весновій (Д. Павличко).
Очевидно, це пояснюється тим, що утворення на –й зберігають подібність до імперативних дієслівних форм, як-от, у неологізмі-композиті весновій чи новотворах похожай,
шелестій.
Можна погодитись зі спостереженням Л. Пархонюк щодо апозивного епітета похожай, який увиразнює пейзажну картину у вірші Б. Лепкого «У жнива» «Відсутність
вітру…посилює жнивну спеку, при цьому не випадково використовується епітет на позначення динамічної ознаки. Вітер-похожай – це легенький вітерець, що час від часу
повіває і сприймається женцями у спекотний день приблизно так само, як ковток холодної води. Отже, відсутність такого вітру – досить сильний штрих при змалюванні літньої
спеки під час жнив» [16: 221].
Проведений опис апозитивних номінацій концепту «вітер» (всього було проаналізовано 45 поетичних контекстів) засвідчує багатство і розмаїття поетичних візій образу
в класичній і, особливо, в модерній поезії. Апозитивне вживання дозволяє репрезентувати концепт у складному слові – метафоричному або епітетному словосполученні, що
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семантично й стилістично увиразнює образ, робить його місткою поетичною формулою
великої експресії та оцінної чи емотивно-оцінної сили.
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ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТРОПІВ
В ОПОВІДАННЯХ В. БОРХЕРТА
Статтю присвячено аналізу експресивно-стилістичних функцій тропів в оповіданнях В. Борхерта. Тропи використовуються адресантом як для створення іронії, так
і для наглядності страхітливих образів післявоєнної розрухи; не лише люди, а й предмети в оповіданнях спілкуються з адресатом завдяки персоніфікації. Метафори, метонімії порівняння роблять мову оповідань більш насиченою, образною, експресивною.
Ключові слова: тропи, метафора, метонімія, порівняння, персоніфікація.
Статья посвящена анализу экспрессивно-стилистических функций тропов в рассказах В. Борхерта. Тропы используются адресантом как для создания иронии, так и для
наглядности страшных образов послевоенной разрухи; не только люди, но и предметы
в рассказах общаются с адресатом благодаря персонификации. Метафоры, метонимии, сравнения делают язык рассказов более насыщенным, образным, экспрессивным.
Ключевые слова: тропы, метафора, метонимия, сравнение, персонификация.
The article deals with the analysis of expressive-stylistic functions of the tropes in
V. Borhert’s short stories. Tropes are used by the addresser, both for creating irony, and for
presenting terrible images of post-war ruin. Not only people, but also objects in short stories
socialize with the recipient due to personification. Metaphors, metonymies, similes make the
language of the short stories more saturated, picturesque, expressional.
Keywords: tropes, metaphor, metonymy, simile, personification.
Жоден художній твір неможливий без образності, що створюється за допомогою різних мовленнєвих засобів. Адже коли слово попадає в художній контекст, воно включається в складну образну систему твору і виконує естетичні функції. Метафора та метонімія, які сприяють образному відображенню дійсності, відносяться до універсальних
засобів створення експресивності повідомлення. Особливо це стосується малої прози.
Малий обсяг твору змушує уникати розгорнутих описів і пояснень. Мова малої прози полісемічна і багатогранна, оскільки в декілька сторінок потрібно вмістити багато змісту.
Тут слово означає більше ніж безпосередньо означає.
© Волошук В.І., 2010
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Тропи з їх перенесеним значення слів є чи не найяскравішим засобом створення образності в художньому тексті. Хоча потрібно відмітити, що «тропеїчне» вживання слова –
лише один з можливих шляхів створення образності.
У словнику Лінгвістичних термінів Ахманової О. С. троп визначається як «стилістичний перенос назви, використання слова в переносному його змісті з метою досягнення
більшої художньої виразності» [2: 481]. У Словнику-довіднику лінгвістичних термінів
Д.Е. Розенталь и М.О. Теленкова надається подібна дефініцію тропа: «троп» (грец. tropos –
поворот). Зворот мовлення, в якому слово чи висловлення використане в переносному
значенні з метою досягнення більшої художньої виразності. В основі тропа лежить співставлення двох понять, які уявляються в нашій свідомості близькими в будь-якому відношенні» [4: 496]. Такої ж точки зору на троп дотримуються лінгвісти Тимофіїв Л.І., Тураєв С.В., Арнольд І.В.: «Тропами… називаються лексичні зображувально-виразні засоби,
в яких слова чи словосполучення використовуються в переносному значенні» [1: 82].
Отже тропи є явищем мови, що розширює кордони використання слова в тексті, залучаючи багатство його вторинних відтінків. Як відомо, до тропів відносяться: метафора,
заснована на подібності або контрасті явищ, метонімія, заснована на суміжності, і синекдоха, заснована на співвідношенні частини й цілого. Також до тропів відносяться як різні
види перенесення значення, так і епітет, порівняння, гіпербола, літота, іронія тощо.
Але метою аналізу в даній статті стануть тропи як засіб створення образності в оповіданнях відомого німецького письменника В Борхерта, який не лише став одним з найвідоміших оповідачів так званого «втраченого покоління», але й справедливо вважається
майстром короткого німецького оповідання. В роботі буде розглянуто, яку естетичну
функцію виконують тропи в оповіданнях Борхерта, та яким тропам надає перевагу письменник, створюючи образність своїх проникливих оповідань.
В оповіданнях Борхерта метафора займає перше місто за використанням з усіх тропів. Вигідність метафори порівняно з нейтральною лексикою полягає в тому, що вона
не просто називає речі, а дає на підставі абсолютизації якої-небудь ознаки в економній
формі його експресивну характеристику.
Найчастіше в творах Борхерта використовується персоніфікована метафора. Сонце,
ніч, вітер, місяць наділені в нього людськими рисами: «Als die Sonne ihre Finger von
dem Fenstergitter nahm und die Nacht aus den Ecken kroch, trat etwas aus dem Dunkel auf
mich zu...» [3: 74] – «Коли сонце прибрало свої пальці від віконної решітки і ніч виповзла
із кутів щось із темряви наступало на...». Страх та напруга наростають, коли на небі
з’являється місяць. «Da trudelte der Mond über die Dächer und leuchtete die Wände ab»
[3: 74]. «Там місяць бродив понад дахами і освітлював стіни. Завдяки таким персоніфікованим метафорам Борхерт описує духовний стан ув’язненого.
В оповіданні «Поїзди вдень та вночі» говорять не лише люди, але й поїзди. Вони навіть не говорять, а плачуть та кричать і ридають «schluchzen, weinen, schreien, grollen,
fauchen». В їх криці туга за батьківщиною, розчарування сьогоденням.
В оповіданні «Вночі щури сплять» за допомогою метафор адресант створює картину
розрухи та спустошення. Природа і людина поєднані загальним стражданням: «Das hohle
Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte blaurot voll früher Abendsonne. Staubgewölke
flimmerte zwischen den stellgereckten Schornsteinresten. Die Schuttwüste döste.» [3: 129] –
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«Порожнє вікно у одинокій стіні синьо-червоно позіхало повне раннього вечірнього сонця. Хмара пилу мерехтіла серед витягнутих димових труб. Пустеля сміття дрімала.
Так описані залишки від дома Юргена в повній безнадії саме за рахунок метафоричних
описів. Адже сонце, хмари, вікно більш живі ніж колишній населений будинок. Нічого
живого в будинку більше не лишилося.
В оповіданні В. Борхерта «По довгій, довгій вулиці» хвора свідомість створює вигадливі метафори. Так, з опису жовтого трамвая, голоду та землі, яка хитається від канонади
виростають нові лексичні комплекси та нові зовсім неочікувані змішування понять. Звукові образи також підсилюють цей ефект, вони поєднують минуле та теперішній час, дійсність та фантазію: «Die Kanonen haben gegrummelt. Der Boden wankt... Und ich will zur
Straßenbahn. Die ist gelb in der grauen Straße. Wunderhübsch gelb in der grauen. Aber ich
komm ja nicht hin. Zweimal hab ich schon gelegen. Denn ich hab Hunger. Und davon wankt
der Boden. Wankt so wunderhübsch gelb von der Welle Welt. Wankt von der Hungerwelt.
Wankt so welthungrig und straßenbahngelb» [3: 148].
В метафорах Борхерта часто поєднуються зазвичай некомбіновані елементи, що наближує їх до оксиморонів. «Und dieses Trümmerfeld. Dieser Schuttacker heit zu Hause.
Hier in Hamburg» [3: 87]. Тут в одному слові поєднані «Trümmer» – «руїни, уламки»,
дещо, що вже не може бути відновлено і «feld» – «поле», площина, яка асоціюються із
врожаєм, відродженням і достатком. Майже синонімічним, але не менш оказіональним
є вислів «Schuttacker». Адже «Schutt» – сміття, хлам навряд чи можна поєднати в одному слові з «acker» – пашня, поле, де зростають продукти харчування. Але в даному випадку це лише підкреслює стан тодішнього Гамбургу. Поєднання руїн з плодоносністю –
розруха сьогодні, яка може стати підґрунтям завтрашнього сирного врожаю. Так вважає
Борхерт, поєднуючи ці метафори в одному реченні.
Другим за частотою використання тропом в оповіданнях Борхерта є порівняння.
Як правило він використовує порівняння для опису страху чи безнадії післявоєнного
часу. «...und die Nacht kаnn furchtbar werden, wie ein Gespenst.» [3: 74] – «А ніч може
бути жахливою як примара» Саме ніч як втілення нереальності тіней збільшує страх,
що охоплює в’язня в оповіданні «Кульбаба». Звинуваченням війні і її учасникам звучить
порівняння: «Das kleine Mädchen hat Beine, die sind wie Finger so dünn. Wie Finger im
Winter. So dünn und so rot und so blau und so dünn» [3:149] – «У дівчинки є ноги, вони
такі тонкі як пальці. Як пальці взимку. Такі тонкі і такі червоні і сині і такі тонкі«.
Борхерту немов би недостатньо одного страхітливого порівняння ніжок бідної дитини
з худими пальчиками, він ще уточнює, «ніби пальчики взимку» – замерлі, посинілі, що
робить картинку ще більш страхітливою і звинувачувальною.
Майже символічно звучить порівняння в зошиті школярки Улли: «Zehnmal schrieb
sie das. Und Krieg mit G. Wie Grube» [3: 144]. В дитини її віка вже є стійка асоціація війни
з численними трупами, які ховають у загальних могилах – великих ямах, безіменних
і непізнаних.
Таким же звинувачувальним є порівняння в оповіданні «Це наш маніфест». Війна
закінчилась, солдати повертаються додому. «Nur die Heere der Toten stehen noch. Stehn
wie unübersehbare Wälder» [3: 176] – «Тількі армії трупів ще стоять. Стоять як неозорі
ліси». Як неможливо перерахувати дерева в справжньому лісі, так незчисленні жертви
війни, що ще не скінчилась, оскільки мертві ще не знайшли спокій. В тому ж оповіданні
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є ще одне порівняння. Яке все ж таки залишає надію: «Die Kannonen aber liegen wie
erfrorene Untiere» [3:173] – «Проте гармати лежать як замерзлі чудовиська». Зараз,
коли війна скінчилася гармати нікому не потрібні, такі ж величезні і незграбні як динозаври після зміни клімату на землі. Отже, автор все ж сподівається, що клімат змінився,
і зброя вже віджила свій вік.
Не дуже часто використовується в текстах Борхерта метонімія. Так часто слово «Blut»
заміняється в оповіданнях описовими метоніміями «Himbeerensaft», «Limonade», «rote
Tinte« тощо. Так у своїх думках в’язень з оповідання «Кульбаба» уявляє смерть іншого
колеги по нещастю «...und die wenigen Tropfen rote Tinte daraus hätten lächerlich verlogen
gewirkt wie Himbeerensaft aus der blauseidenen Bluse eines erdolchten Komödianten»
[3:77] – «... і небагато крапель червоних чорнил виглядали б смішно брехливими як малиновий сік із синьо-шовкової сорочки заколотого комедіанта». В даному випадку не
пряма назва для крові робить ситуацію менш натуральною і навіть комічною для мовця.
В оповіданні «Кегельбан» вбиваються не люди, а голови. Це метонімічне використання
слова «der Kopf» («Da war der Kopf kaputt. Sie machten viele Köpfe kaputt») створює
більш глибоке враження на читача.
Отже, в текстах оповідань Борхерта тропи є одним з головних чинників образності та
емоційності. Автор використовує різноманітними тропи, у різних контекстуальних середовищах і з різним ступенем експліцитності, комбінуючи їх один з одним і добиваючись
за рахунок цього особливо проникливої зримості описань.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ
У ТЕКСТАХ ПОТТЕРІАНИ
У статті розглядаються когнітивні особливості прикметникових словосполучень
у текстах поттеріани як джерело передачі низки понять, концептів, які відображають
різні аспекти та параметри живого і неживого світів, створених уявою письменниці.
© Терсіна І.З., 2010
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Ключові слова: когнітивні особливості, прикметникові словосполучення, концепт,
ідіостиль.
Статья посвящена рассмотрению когнитивных особенностей адъективных словосочетаний в текстах поттерианы как источник концептуализации ряда понятий,
которые изображают разные аспекты и параметры живого и неживого миров,
придуманных воображением писательницы.
Ключевые слова: когнитивные особенности, адъективные словосочетания, концепт, идиостиль.
The article highlights the cognitive peculiarities of adjectival phrases in Potteriana as
a source of various notion conceptualization which pictures various aspects of living and nonliving worlds created by the author’s imagination.
Key words: cognitive peculiarities, adjectival phrases, concept, individual style.
Лінгвістичні дослідження мовних одиниць в когнітивно-комунікативній системі координат з позиції функціонування мови в осягненні людиною світу та ідіолістичних характеристик творених нею текстів є актуальним і важливим для мовознавства початку
нового століття.
Мова постійно знаходиться в стані динаміки, активні процеси, зміни у ній не згасають. У англомовній літературі з’явилася нова генерація письменників, які по-новому
використовують можливості мови, особливо у сполучуваності слів, тому відкриваються нові перспективи для вивчення індивідуально-авторських новотворів, у тому числі
і словосполучень. Серед найцікавіших художніх творів сучасної англомовної літератури – серія романів англійської письменниці Джоан Кетлінґ Ролінґ (1965), автора всесвітньо
відомого казкового циклу про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Починаючи з 90-х рр.
минулого століття, серія стала феноменом сучасної культури – як літературним, так
і маркетинговим. Мільйонну читацьку аудиторію книги приваблюють закладеними в них
ідеями Добра і Зла. Споконвічна їх боротьба поєднується із традиційною схемою роману
виховання, приправленого особливим колоритом створеного авторкою уявного світу.
Серед мовних одиниць, які вживаються у творах Дж. Ролінґ, великий інтерес у комунікативно-функціональному зрізі викликають прикметникові словосполучення. Прикметникові словосполучення поттеріани перетворюючи назви предметів, явищ, дій реальної дійсності на незвичні й казкові описи вигаданого світу, можуть слугувати засобом
вивчення індивідуально-авторського стилю. У романах Дж. Ролінґ прикметникові словосполучення наповнені індивідуальним змістом, при цьому ідіолектні особливості їх
використання виявляють риси ідіостилю письменниці.
Прикметникові словосполучення англійської мови належать до кола загальної проблематики синтаксису, дослідженої у фундаментальних працях В.М. Ярцевої, О.С. Ахманової, Ц. С. Горєлик, В.І. Перебийніс, В.В.Бурлакової, О.С. Мікоян, А.М. Приходька,
С.Г. Тер-Мінасової. Окремого дослідження про лінгвокогнітивні особливості прикметникових словосполучень та їх роль у творенні авторського ідіостилю немає, що умотивовує вибір об’єкту нашого дослідження: когнітивно-комунікативні особливості прикметникових словосполучень, які вживаються у творах Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера.
Наявність досить великої кількості тематичних підгруп прикметникових словосполучень у поттеріані зумовлена, насамперед, завданням жанру, а саме необхідністю ви102

користання прикметника і прикметникових конструкцій для характеризування концептів
навколишнього світу [1; 2; 3; 4; 5]. Як влучно зазначає І. І. Креліх, «ціннісною предметністю володіє буквально все, що стає компонентом практичної діяльності людини — природні речі, явища дійсності, процеси, дії, об’єкти, що повинно знаходити і, безумовно,
знаходить своє відображення у мові [6: 19]». Із позицій лінгвокультурологічного підходу комплексний характер семантики виявляється у диференціації двох взаємозалежних явищ: змісту й значення, де змісти «абсорбують» у собі багато змістоутворювальних
компонентів, що взаємодіють між собою, а саме соціальну семантику, груповий досвід
та досвід спільнот, лінгвокультурну картину світу, психосемантику свідомості та ін.
[7: 291-292].
Як відомо, на твори Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера існує чимало критичних відгуків
[8; 9; 10; 11], деякі з авторів переконані у шкідливості впливу цього читання на дітей
через пропаганду магії, навіть сатанинство, через зображення зла в якомусь містичному
вимірі.
Не поділяючи таких думок, вважаємо, що у творах письменниці представлені уявлення про добро і зло, любов і дружбу, пропагується шляхетність. На підтвердження наведемо факти: основу прикметникових словосполучень у вибірці складають одиниці на
позначення найрізноманітніших виявів людського і суспільного — це 2 000 із загального
числа 3 455 (80%). Ці уявлення зображені через призму дитячої свідомості — читач бачить світ очима дитини. Г. К.Честертон стверджує: «Серед усіх форм літератури чарівні
казки дають найправдивішу картину життя [12: 28]», і, в контексті теми дослідження
додамо, поттеріана — це своєрідна картина дитячої культури.
У художньому тексті поттеріани у семантичному обсязі прикметникових словосполучень реалізуються такі основні концептуальні утворення:
1. Концепт ДОБРО. Передається лексемами «noble, valiant». У книгах Добро завжди
перемагає Зло. Гаррі вибирає Добро, його життя — це ситуація благородної боротьби,
його місія — охороняти Добро — добровільно прийнята ним на себе. Наприклад: «Harry
Potter risks his own life for his friends! Moaned Dobby, in a kind of miserable ecstasy. So
noble! So valiant! [14: 394]».
2. Концепт ЗЛО. Передається лексемами «arrogant, menacing, dangerous ». У романах
Дж. Ролінґ Зло – активне. Зло має свої корені у всіх структурах магів, воно виражається
у ненависті, у нетерпимості до інших і зверхності, у прагненні до знищення і підкорення собі інших. ‘Very clever, Granger,’ said Draco Malfoy. Grabbe and Goyle were standing
behind him. All three of them looked more pleased with themselves, more arrogant and more
menacing, than Harry had ever seen them [15: 48]».
Директор Альбус Дамблдор, у кінці кожного тому обов’язково висловлює певну мораль, каже, що потрібно завжди боротися із злом з усіх сил, і тоді, можливо, вдасться
вийти переможцем: «We are as strong as we are united, and weak as alone [14: 248]».
3. Концепт ЖИТТЯ. Передається лексемою «alive», що часто вживається у текстах
з уточненням «still», вочевидь, письменниця намагається так підкреслити основний мотив романів – перебування героїв на грані життя і смерті. Наприклад: «He couldn’t go, not
now that they had found the entrance to the chamber, not if there was even the faintes, slimmest,
wildest chance that Ginny might be alive [16: 184]».
103

4. Концепт СМЕРТЬ. Передається лексемою «death, dead, gone». Наприклад:
«…there is nothing worse than death», каже Том-Волдеморт Дамблдору. «Indeed, your
failure to understand that there are things much worse than death has always been your
greatest weakness [17: 529]», відповідає йому Дамблдорт. Слова про те, що смерть не
найстрашніше, що може трапитися з людиною, є ключовими для духовного виховання
головного героя і розуміння всього циклу романів.
5. Концепт ДРУЖБА. Передається лексемами «friendly, friend». Гаррі ніколи не залишається наодинці: у нього є директор Гогворту – добрий чарівник Дамблдорт, є вірні
друзі і старший товариш велетень Гагрід. У книгах йдеться про те, що гроші не приносять щастя, і тому не слід приділяти їм надто багато уваги, натомість іншою цінністю
в житті має бути дружба і добрі відносини між людьми. Наведемо приклади:
«It was really lucky that Harry now had Hermione as a friend [14: 133]».
«Cedric was a good and loyal friend [17: 626]».
6. Концепт ЛЮБОВ. Передається лексемами «love». Наприклад: «It is agony to touch
someone marked by something so good as sacrificial love [15: 173]». У книгах Дж. Ролінґ
йдеться про те, що найбільшою силою, якої не здатне подолати ніяке зло, є любов, а саме
материнська любов: «He didn’t realize that love as powerful as your mother’s for you leave
its own mark [14: 216]».
Таким чином, прикметникові словосполучення вживаються у циклі романів для відображення концептів вічних людських цінностей — тому книги про Гаррі Поттера приваблюють мільйонну читацьку аудиторію, адже за поттеріаною, важливо бути відважним:
«I have never seen any reason to be frightened of saying Voldemort’s name [14: 14]»; «Harry
Potter is valiant and bold! [14: 394]»; працьовитим: «The idea of Voldemort certainly scared
them, but they didn’t keep visiting him in dreams, and they were so busy with their revision..
[14: 191]»; порядним: «Only because you’re too – well – noble to use them [14: 14]»; вірним:
«He was a good and loyal friend, a hard worker, he valued fair play [19: 626]».
Варто звернути увагу на той факт, що стиль Дж. Ролінґ надзвичайно багатий на емоційно заряджені образи, позначений величезною гамою почуттів – любов, ревність, образа, радість. Свідченням цього є найчисельніша тематична група (70%) на відображення емоційної сфери життя людини, і саме прикметникові словосполучення «працюють»
на емоційну зарядженість стилю і свідчать про високий інтерес авторки до внутрішнього світу дитини. Прикладами передачі душевних станів, емоційних реакцій у стилі
є прикметникові словосполучення з моделлю зразка A+prep+N/Pr: «Looking pleased at
the stunned looks on their faces [18: 68]»; «Even full of dread for what was coming Harry
couldn’t fail to be amazed [15: 152]»; «All three of them looked more pleased with themselves,
more arrogant and more menacing, than Harry had ever seen them [19: 790]»; «Harry couldn’t
feel too excited about this [15: 11]», і прикметникові словосполучення з моделлю зразка
A+Vf: «Harry was pleased to hear a definite note of panic in Uncle Vernon’s voice. [16: 21]»;
«Careful not to make any noise, Harry began to climb [16: 146]»; «He was thrilled to see
Buckbeak again [19: 55]».
Художні концепти Дж. Ролінґ тісно пов’язані з концептами англійської культури.
Для кожної національної культури характерні певні архетипи, символи, особлива система цінностей, вірувань, ідей, які інтерпретують різноманітні історичні явища, традиції
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тощо. У них відображені особливості національного менталітету [13]. Семантика прикметникових словосполучень поттеріани є, за нашими спостереженнями, іманентно національною.
Аналізуючи прикметникові словосполучення поттеріани фіксуємо той факт, що
у центрі британського національного менталітету знаходяться такі концепти, як у «свобода» (Freedom), «самодопомога/самовдосконалення» (Self-help), «рівноправність/справедливість» (Equality), «сім’я» (Family), які виражають відношення до реалій, що так чи
інакше пов’язані з життєдіяльністю людини, яку письменниця ставить в центрі уваги
своїх романів. Наведемо приклади:
1. Концепт СВОБОДА. «It took Harry several days to get used to his strange new freedom
[16: 42]»; «He was clever enough to escape from Azkaban, and that’s supposed to be impossible
[16: 53]».
2. Концепт САМОДОПОМОГА/САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Життя Гаррі – це ситуація виживання і самодопомоги, йому доводиться самому турбуватися про себе: «…
Feeling jumpy, Harry set off, hoping against hope he’d be able to find a way out of there
[15: 45]»; «They will be obsessed with security, lest the Muggles notice anything [17: 14]»;
«You need to be alert and watchful [17: 233]».
3. Концепт СІМ’Я. У всіх книгах про Гаррі Поттера сім’я відіграє значну роль, всі
пригоди відбуваються разом із сім’єю: «There was his mother, alight with happiness, arm
in arm with his Dad [16: 157]»; «Harry had a very enjoyable morning walking over the sunny
grounds with Bill and Mrs Weasley [18: 536]».
4. Концепт РІВНОПРАВНІСТЬ/СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Рівноправність особливо
важливий концепт для британців у кінці ХХ ст. «Katie Bell, returned to the team after
an excellent trial, a new find called demelza Robins, who was particularly good at dodging
Bludgers, and Ginny Weasley, who had outlown all the competition and scored seventeen goals
to boot [17: 237]». У своїх романах Дж. Ролінґ на рівних правах зображує роль дівчаток
у спортивних іграх.
Через острівний менталітет письменниці (географічна ізольованість країни) іноземцічарівники змальовані у глузливій формі або з боязкою відчуженістю: «…half a dozen boys
were sitting around Slughorn, all on harder or lower seats than his [18: 96]».
Одним із джерел відтворення британського менталітету є старі легенди, міфи, обряди,
традиційні заняття, що також тематично відображено у художній мові поттеріани. Прикметникові словосполучення як дескриптивний засіб вживаються для характеристики
ельфів, тролів, гоблінів та інших міфічних персонажів, що надає стилю ідейну таємничу,
казкову тональність. Ельфи – найпоширеніша різновидність фейрі в англійському фольклорі та літературі. Вони, як добрі сусіди, що завжди приходять на допомогу: ‘So long
to see you’, said Dobby to Harry [14: 327]». Гобліни – духи, які охороняють Банк; для їх
характеристики автор вживає парне поєднання прикметників «trustworthy and ruthless»,
яке зображує їх суворими і безжалісними. Страшним знаком Волт де Морта є клеймо:
«Something vast, green, and glittering erupted from the patch of darkness… It was a colossal
skull, comprised of what looked like emerald stars, with a serpent protruding from its mouth
like a tongue [18: 398]». Цей символ пов’язаний зі давньою англійською легендою про те,
що диявол мітить своїх прибічників клеймом. Символічним образом є гра Квіддич, яку
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автор змальовує як улюблену спортивну гру героїв: «But the only thing Harry felt he was
really good at was Quidditch [20: 285]». Це підкреслює всезагальну британську любов до
спорту, футболу.
Таким чином, як показують спостереження, семантичний зміст прикметникових словосполучень розкриває концептуальну картину художніх текстів поттеріани, і в більшій
мірі, лінгвокультурну природу дискурсу сучасної дитячої англійської літератури.
У художньому тексті поттеріани у семантичному обсязі прикметникових словосполучень реалізуються такі основні ідейні концепти: ДОБРО і ЗЛО, ЖИТТЯ і СМЕРТЬ,
ДРУЖБА, ЛЮБОВ, СІМ’Я. У центрі романів знаходиться людина, її душевний стан,
настрій, і саме прикметникові словосполучення працюють на емоційну зарядженість
стилю і свідчать про високий інтерес авторки до внутрішнього світу дитини.
Інновативним моментом дослідження є опис прикметникових словосполучень з елементами дискурсного аналізу, який уможливлює проникнення у сутність художньої картини світу письменниці (Дж. К. Ролінґ), що відповідає загальній тенденції лінгвістики
до інтерпретації розумової діяльності людини у її мовленні й визначається пошуком мовленнєвих засобів, які об’єктивують індивідуально-авторське світосприйняття.
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МОВНИЙ КОНЦЕПТ КОЛЬОРУ У МОВОТВОРЧОСТІ
І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО
У статті проаналізовано колористику творів І. Нечуя-Левицького. Розглянуто особливості семантики і сполучуваності прикметника золотий, а також пов’язані з ним
конотації та метафоричні значення.
Ключові слова: колористика, семантика кольору, кольороназви, концепт кольору,
прототип кольору.
В статье осуществлен анализ цветообозначений, зафиксированных в тектах
И. Нечуя-Левицкого. Рассмотрены семантика и сочетаемость прилагательного золотой, обусловившие коннотативные и метафорические значения.
Ключевые слова: семантика цвета, цветообозначения, концепт цвета, прототип
цвета.
The names of colours in I. Nechui- Levytskyi’s works are analysed. Piculiarities of
semantics and compatibility of adjective gold and its connotations and metaphoric meanings
are examined .
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У сучасному мовознавстві протягом кількох останніх десятиріч активізувалося дослідження назв кольору; змінилася наукова парадигма щодо аналізу цього розряду лексики.
Назви кольорів розглядаються не тільки з погляду їх специфіки і еволюції функціонування в стилістичній системі художньої мови, але й у контексті вивчення мовних універсалій, зокрема закономірностей еволюції кольористичних назв у різних мовах світу. Крім
того, кольороназви становлять предмет дослідження «у галузі семантичної типології
мов, у виявленні національно-специфічних рис мовних моделей світу» [11: 42].
Назви кольорів привертають увагу дослідників (А. Вежбицька, Г. Яворська). Зміщення ракурсу мовознавчих студій у когнітивну площину дає змогу по-новому окреслити предмет лінгвістичного дослідження. Так, розглядаючи мовні концепти кольору,
А. Вежбицька наголошує на необхідності використання в семантичному аналізі аспектів
референтної віднесеності кольору, тобто врахування стійких асоціативних зв’язків між
концептом кольору та його прототипом. При цьому важливо те, що для досліджуваних
основних позначень кольорів їхні прототипи (небо, вода, рослинність, вогонь, кров) водночас є архетипами, тобто надзвичайно стійкими та потужними міфологічними і міфопоетичними символами. Авторка робить висновок, що сприймання кольору пов’язане
з певними «універсальними елементами людського досвіду», які по-різному концептуалізуються в різних мовах [1: 283]. На детальному аналізі особливостей семантики та сполучуваності прикметника зелений, а також на виявленні культурних моделей, що зумовлюють уживання цієї ознаки, ґрунтується дослідження Г. Яворської. Дослідниця вивчає
специфіку зеленого, прототипом якого є рослинність, аналізує семантичне наповнення
атрибутивних і предикативних конструкцій, що активізують відповідну кольороназву [11]. Серед загальнотеоретичних досліджень, присвячених проблемі кольористики,
слід виокремити також роботи Р. Алімпієвої, О. Василевича, Л. Зубової, В. Московича,
Р. Фрумкіної та ін. Тим часом питання про інтерпретацію особливостей мовних концептів кольору були й залишаються актуальними.
Мета статті – здійснити аналіз кольороназв, зафіксованих у художніх текстах
І. Нечуя-Левицького.
Кольористика у творчості І. Нечуя-Левицького – один із елементів ідіостилю письменника, вона віддзеркалює індивідуальну мовну картину світу. Лексико-семантичне
поле кольору у художній прозі письменника широке та спектрально різноманітне. Воно
об’єднує як лексеми на позначення власне кольору, так і образно-стилістичні одиниці,
асоціативно пов’язані з колірною ознакою. Пор. думку О.Г. Муромцевої: « Розширення
групи слів на позначення кольорової гами навіть порівняно з Т. Шевченком спостерігаємо вже у Марка Вовчка, А. Свидницького; ще більшого розвитку зазнає вона у НечуяЛевицького, що в свою чергу сприяло накопиченню словесних елементів для адекватного
відтворення дійсності, підвищенню естетичних властивостей слова, збагаченню мовної
палітри» [6: 154]. Повторюваними і активно вживаними у мові художніх творів І. НечуяЛевицького є такі кольори: зелений, синій, червоний, чорний, білий, жовтий, золотий та
ін. Простежимо сполучуваність і текстове навантаження епітета золотий.
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Показове для індивідуального стилю вживання словосполучень із колірною ознакою
золотий та іменниками – атрибутами матеріальної культури (напр., назви прикрас, деталей одягу тощо). У таких словосполученнях прикметник золотий вживається у прямому
значенні, що його фіксує загальномовний словник, пор.: Золотий. 1. Прикметник до золото. 3. Витканий, шитий шовковими нитками з тонкою позолотою. 4. Блискучожовтий,
оранжевий; який своїм кольором нагадує золото [СУМ, т. III, с.680].
Як правило, епітетні словосполучення з означенням золотий, функціонують в описах
зовнішності персонажів, характеристиках їхнього вбрання, прикрас. Пор.: Софія Леонівна прибралася, причепурилась, неначе думала йти будлі-куди в гості: наділа ясну сукню,
начепила золоті сережки й золоту здорову брошку. На одній руці лиснів золотий браслет. Золоті убори дуже приставали їй до лиця [т.8: 110]; Вона [Мелася] причепурилась,
поначіплювала на себе золоті обновки, аж сяла од золота, неначе давній еллінський
чудодійний Ідол [т.8:393]; […] сказав Фесенко, виставляючи широкі груди з широко викроєною жилеткою, з блискучою чистою дорогою сорочкою, де блищали золоті ґудзики
якоїсь надзвичайної форми [т.5: 198] ; На урядовцях були багаті убрання; на пальцях
лисніли золоті перстні з діамантами [т.5: 148]; Високий циліндер на голові блищав; на
пальці блищав золотий перстень з алмазом; через плече було перекинуте пальто з шовковою квітчастою підбійкою на іспанський лад, з широкими білими смугами [т.5: 151];
Козацький червоний кунтуш з вильотами на рукавах та золотими облямiвками так
i просився на його [Радюка] пишну постать, на його дужi широкi плечi! [т.2: 277]; Рівний
станом, височенький, в золотих еполетах на плечах, він [Аристид] був гарний, як Адоніс
[т.9: 50]; […] погоничі в циліндрах та в сіртуках з золотими позументами […] [т.9: 9].
Кольороназва золотий не тільки продуктивний засіб візуальної характеристики
персонажів. Це означальне слово властиве описам міні-простору, в якому перебувають
персонажі, а точніше – зображенням внутрішнього простору приміщення, житла. Напр.:
В кутку, на косинчику лисніли два образи в срібних шатах, в золотих широких рамах
[т.8: 264]; По стінах були почеплені чудові полички для паперів, облямовані золотими
торочками [т.8: 271]; Дві чудові картини художньої роботи висіли на стінах, оббитих
срібними шпалерами з золотими взірцями [т.8: 269]; […] стояли великi крiсла, критi малиновим оксамитом, з золотими спинками, з парчевими китицями, де лежали килими
на кiлька сажнiв, затканi чудовими квiтками й китицями [т.2:8]; Майнули перед очима
великі картини на стінах в золотих рамах, гарні завіси на вікнах...[т.1: 162]; Над канапою висіло дуже велике дзеркало в золотих рамах […] [т.1: 221]. Як неодмінний атрибут
повсякденного життя, побуту героїв епітетні словосполучення з прикметником золотий
характеризують зовнішній портрет, обставини, у яких минає життя міської людини.
Епітет золотий і слова із семою «золото» належать до художніх деталей, що увиразнюють опис персонажів-інтелігентів, зокрема їхніх інтересів. Показові контексти, у яких
прямі поняття «книжки», «журнали» супроводжуються епітетом золотообрізний, тобто
«золотобережний» (Сл. Гр. т.2, с.179): Радюк подав їй кiлька книжок нових журналiв
i Шевченкового «Кобзаря», переплетеного в червоний сап’ян й золотообрізний [т.2: 188];
– Це я привіз вам за вашу добрість та ласкавість маленького гостинця, ваших любих
та уподобних вам письменників-поетів, – сказав Наркис і подав їй чепурно оправлені
й золотообрізні книжки [т.8: 100]; Таїса Андріївна згорнула золотообрізний акафист109

ник в гарній шкурятяній оправі [т.8:265]; Книжки були переплетені в чудові червоні та
блакитні палятурки й поцяцьковані золотими буквами [т.8: 100]. Актуалізація семи кольору «золотий» в епітетних означеннях золотообрізний та золотий щодо характеристики книжок засвідчує часову характеристику художніх текстів І. Нечуя-Левицького:
йдеться про певну суспільно-історичну добу, конкретний відтинок часу та реальності,
в яких книжки мали відповідне оформлення – «золоті береги».
Поєднуючись із назвами явищ природи, зокрема з іменниками сонце, зорі, прикметник золотий указує на еталонні носії золотого кольору, тобто на його прототипи.
Позитивно-оцінну семантику кольороназви золотий відбивають такі міні-тексти: Одно
пишне золоте сонце пливло мiж небом i степом, наче корабель по безодньому морi [т.2:
189]; Через усі вікна небо здавалось чудовою завісою, затканою золотими й срібними
зірками [т.1: 222]. У першому реченні звертаємо увагу на традиційну сполучуваність
сонце пливло, що трансформується, зазнає індивідуально-авторського переосмислення
завдяки порівняльному звороту наче корабель по безодньому морі. Дієслівна ознака при
цьому нейтралізується, тоді як власне порівняння виступає експресивним засобом приписування суб’єктові образної характеристики. В другому реченні конкретно-чуттєвий
образ створено порівняльною конструкцією, в якій форма орудного відмінка іменника
завіса мотивована дієсловом здавалось. Оригінальність такого розгорненого порівняння,
що реалізує традиційне для ідіостилю письменника асоціювання неба з назвами предметних реалій, полягає у його лексико-семантичному наповненні. Принагідно зауважимо, що образи завіси, матерії у текстах письменника не випадкові. Як зауважує С. Я. Єрмоленко, «з побутової культури українців з’явилися […] про небо такі усталені асоціації
[…]» [3: 32]. Пор. також: Усе небо обсипане зорями, наче перська темно-синя матерія,
заткана золотими цятками [т.5: 165]; Висипались зорі на небі, наче золоті та срібні
взорці на темно-синьому оксамитовому фоні [т.8: 141]. Художнє зображення реалій небесного простору у цих контекстах здійснюється через конкретні зорові деталі, а саме
через кольороназви темно-синій, золотий, срібний.
Поряд із активною колірною ознакою золотий у художній прозі І. Нечуя-Левицького
відзначаємо актуалізацію срібного кольору (див. наведені вище приклади). Тексти письменника допомагають глибше розкрити образну функцію такого художнього означення,
напр.: З-за верб визирнула вечірня зірка, велика, неначе срібний клубочок, обтиканий діамантами [т.8: 388]; Зорі замиготіли подекуди, ніби закліпали золотисті та сріблисті очі десь високо-превисоко в небі [т.8: 388]. Функціонування олюдненого образу зорі
в останньому прикладі забезпечується індивідуально-авторським порівнянням зір
з очима, що засноване на взаємопроникненні лексичних комплексів «природні явища» –
«людина». Глибина персоніфікації досягається вживанням динамічної ознаки закліпати,
первинне значення якої вказує на конкретні дії людини. Такий самий антропоморфізм
показовий для метафоричних висловлювань небо сміялось, земля осміхалась: Небо неначе сміялось до пишної землі, а земля осміхалась до золотого сонця [т.8: 66].
Образ природи як питома ознака художньої моделі світу загалом легко проектується
на індивідуальну мовну картину світу. Так, естетичну функцію епітета золотий визначають контексти, у яких дієслівні метафори на позначення стану природи, природних
стихій здебільшого заступають однослівні назви дій, станів. Наприклад, метафоричні
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вислови «світить сонце» чи «сонце освітлює щось» передаються поширеними конструкціями на зразок: Сонце заливало золотим маревом леваду, садок, верби та городи
[т.6: 445]; Сонце […] кидало косе проміння вподовж ставка, на верби на греблі, й неначе обсипало річку, став і верби золотим порохом [т.8: 94]; Сонце розсипало золоті
проміння по софах, по килимах: ясні кольори в обставі кімнати стали ще ясніші й різкіші [т.5: 107]. Нетрадиційний семантичний зв’язок відзначається властивий дієслівній
метафорі сонце розтягло дві золоті основи з золотих ниток, побудованій на персоніфікації: Сонце […] розтягло дві золоті основи з золотих ниток, що впали десь з золотої снівниці в піднебессі, і ніби запалило гарячим промінням взорці килима на підлозі
[т.8: 151]. Розгорнена індивідуально-авторська метафора із суб’єктом сонце співвідноситься із варіантною дієслівною структурою червоне проміння впало ніби золотим
килимом: Червоне проміння, що лежало на білих дверях, полягло через двері в другу
кімнату, впало ніби золотим килимом під ноги молодої, обсипало поділ білої сукні
[т.1: 244]. У дієслівних метафорах такого типу, у яких сонце (червоне проміння) асоціюється з назвами предметної лексики, спостерігаємо всебічно образну конкретизацію
названих понять, засновану на чуттєвому сприйманні реалій небесного простору.
Оригінальні семантичні зв’язки, творчу трансформацію виявляємо в дієслівній метафорі з неба неначе чиясь рука кидала золоті вінки, золоті букети. Для глибшого розуміння змісту цієї метафоричної конструкції потрібно звернутися до ширшого фразового
контексту, що виходить за межі словосполучення і підпорядковується закону персоніфікації художніх явищ: Десь далеко-далеко на морі промінь сонця пробився через ті
хмарки, неначе через білу намітку, і впав на море. На воді неначе зайнявся золотий
вінок, кинув од себе золоті стрілки, бризнув огнястими краплями, дрижав, миготів
і несподівано погас. […] Потім одразу неначе впало з неба три золоті вінки, запалали
й погасли. Здавалось, ніби цілий огняний ставок виник з моря, зайнявся й палахкотів, як
розтоплена піч. […] Море знов почорніло, а перегодя з неба на чорне море знов неначе
чиясь рука кидала золоті вінки, золоті букети. Огняні вінки сипались, зникали і знов
виникали, неначе з води, і згасали то в одному, то в другому місці, неначе поринали
й виринали, перескакували один через другий, ніби грали в хрещика [т.5: 278]. Змальована картина заходу сонця демонструє функцію прикметникових епітетів золотий, огняний,
огнястий, дієслівних ознак, що називають конкретні дії людини пробитися, кидати, бризкати, впасти, перескакувати, грати, а також тих, що пов’язуються із семантикою кольору
почорніти. Чіткий поділ контрастних динамічних і статичних характеристик об’єднує,
з одного боку, вислови золотий вінок, золоті стрілки, золоті букети, огняний ставок, огняні вінки, з другого боку – чорне море, море почорніло.
У досліджуваній прозі мовне вираження золотого кольору характерне також для динамічної, дієслівної ознаки обзолотити (позолотити), пор.: […] сонце погасало і обзолотило цілий яр червоним полум’ям [т.1: 227]; Світ вечірнього сонця заглянув в причілкове вікно і позолотив білу скатерть на столі, білу. стіну […] [т.3: 39]; Сонце обзолотило
легкі вершечки хвильки. […] Легкі, дрібні хвильки гнулись на морі й одбивали світ сонця лиснючими золотими обідками [т.5: 191].
Функціонально навантажений у текстах І. Нечуя-Левицького епітет золотий активізується і в складі атрибутивних конструкцій, семантичний центр яких представлений
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номінаціями, що окреслюють сферу духовного світу людини, напр.: Золоті надії замиготіли в неї [Софії Леонівни] в серці [т.8: 160]; Вона [Надія] […] неначе боялась сполохать
золоті мрії, що ніби роєм вилися в самому повітрі, як золоте марево сонця [т.5: 216].
У виділених словосполученнях прикметник золотий реалізує одне із своїх переносних
значень, пор.: Золотий. 6. перен. Прекрасний, щасливий; який приносить радість, щастя
[СУМ, т.III, с.680]. Реалізація вторинної семантики епітетного означення золотий показова і для генітивних метафор золоте марево культури, золоте насіння просвіти. Наповнення монологів такими конструкціями створює колорит публіцистичного стилю.
Публіцистичність закладена, зокрема, у відвертій, неприхованій оцінності риторичних
запитань, закликів-звернень до адресата. У такій синтаксичній організації тексту природні й звернення до читача. Пор. у тексті: — Будемо засівати свої рідні лани золотим
насінням просвіти, широкої культури, будемо дбати якомога за добробут краю й народу.
Будемо пересаджувати на свою ниву космополітичні вищі ідеї [т.5: 174]; — Воно ніби
й так, але й це золоте марево культури трошки просвітить й одуховнить сільську темноту та сліпоту. Все докупи, усього потрошку, то все-таки загалом піде більше світа
в глушину, – додав Наркис Назарів [т.8: 96].
Книжним змістом наповнений контекст, пор.: І молодий красунь неначе потонув
думками в тій золотій імлі наступаючих кращих часів, потонув думами в поезії мрій
про будущий час. Світлі ідеали, світлі картини, одна краща й пишніша за другу, то
з’являлись, то зникали перед ним [т.2: 320]. У цьому уривку функціонально навантажена
генітивна метафора золота імла наступаючих кращих часів, у структурі якої розкривається одне з переносних значень метафоризатора імла (пор.: Імла. Туман. 3. перен. Про
що-небудь невиразне, нечітке, заплутане, яке важко зрозуміти, в якому важко розібратися, неясність, незрозумілість [СУМ, т. Х, с.316]). Однак розглянута словесно-образна
формула у конкретній сполучуваності набуває позитивного оцінного змісту, що підтримується семантикою залежного слова – прикметника золотий, тлумачення якого містить
компоненти «прекрасний», «щасливий» . Таку саму позитивну інформацію передає субстантивна конструкція поезія мрій, що ґрунтується на переносному значенні опорного
слова, пор.: Поезія. 4. перен. Що-небудь прекрасне, величне, піднесене, що глибоко
впливає на почуття, уяву; // Взагалі що-небудь таке, що хвилює, діє на уяву [СУМ, т.VI,
с. 764].
Отже, прикметник золотий як найчастотніше художнє означення у текстах І. НечуяЛевицького переважно характеризує назви - реалії небесного простору, тобто виступає
невід’ємним атрибутом такого культурного символу, як літній український пейзаж. Крім
сполучень із назвами сонце, зорі, означення золотий регулярно функціонує також у сполученнях із назвами культурно-побутових реалій. Меншу активність цей епітет виявляє
у складі конструкцій, із стрижневими компонентами – назвами абстрактних понять.
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СМИСЛОТВОРЧА РОЛЬ ГОТИЧНОГО АРХІТЕКТУРНОГО
ПРОСТОРУ У РОМАНІ У. ГОЛДІНГА «ШПИЛЬ»
У статті розкрито смислові домінанти роману У. Голдінга «Шпиль», актуалізовані
в образах готичного архітектурного простору, шляхом виведення ключових концептуальних метафор художнього твору, пов’язаних із базовими просторовими орієнтаціями.
Ключові слова: готичний архітектурний простір, іконічний знак, концептуальна
метафора, просторові орієнтації: верх/низ, центр/периферія, зовнішнє/внутрішнє, сенсорний образ.
В статье раскрыты смысловые доминанты романа У. Голдинга «Шпиль»,
актуализованные в образах готического архитектурного пространства, путём
выведения ключевых концептуальных метафор художественного произведения,
связанных с базовыми пространственными ориентациями.
Ключевые слова: готическое архитектурное пространство, иконический знак, концептуальная метафора, пространственные ориентации: верх/низ, центр/периферия,
внешнее/внутреннее, сенсорный образ.
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This paper reveals the main contential dominants of W. Golding’s novel «Spire», actualized
in the images of gothic architectural space, by way of reconstructing key conceptual metaphors
related to basic space orientations.
Key words: gothic architectural space, iconic sign, conceptual metaphor, space orientations,
up/down, centre/periphery, outside/inside, sensory image.
Проблематика категоризації світу посідає чільне місце у дослідженнях з когнітивної
лінгвістики та поетики [1: 5]. Простір – це одна з перших реалій буття, яку сприймає і диференціює людина. Усе, що реально існує особистість осмислює в координатах простору,
фундаментальної пізнаної людиною форми існування матерії, об’єктивованої у мові для
осмислення будови світу і форм орієнтації в ньому [2: 5]. Важливу роль досвіду людини, пов’язаного з просторовою орієнтацією та реально існуючими фізичними об’єктами,
у процесі концептуалізації складних абстрактних понять відзначали Дж. Лакофф та
М. Джонсон [3: 26]. Проте уявлення про природу онтологічної категорії простору, про її
концептуальну структуру, членування, стратифікацію та зміст постійно змінюються.
Вирішенню цих проблем сприяють студії категорії простору в художніх текстах. Поруч із дослідженнями простору як елементу структури художнього тексту (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенський), його зв’язку з мовною картиною світу (В. В. Іванов, Г. Д. Гачев,
Ю. М. Лотман, В. М. Топоров, І. М. Кузьміч), феноменологічними розвідками простору
в художньому тексті (Г. Башляр, Н. А. Потреба, А. Л. Захарова), особливу увагу науковців привертає роль урбаністичних просторових образів у композиційно-смисловій структурі художнього твору (Н. О. Висоцька, А. О. Рубан, Т. В. Бовсунівська, Г. Л. Колесник,
О. В. Пронкевич, С. А. Пухната, С. П. Фіськова), специфіка організації художнього простору в окремих літературних напрямах (Ю .М. Лотман, Н. Д. Мочернюк, О. М. Кискін,
О. В. Матвієнко, К. В. Скобелєва), просторові образи як елемент ідіостилю письменника
(Н. Є. Леонова, В. А. Ніколаєва, О. В. Боронь, А. О. Лаврова, О. О. Федосєєва, В. Г. Притуляк), когнітивні механізми та мовні засоби репрезентації простору в англомовній художній прозі (К. Ю. Мазанова).
Дослідження простору як універсальної текстової категорії, що поєднує різнорівневі
мовні одиниці, котрі експлікують уявлення про світ і людину, уможливлює встановлення
способів їх репрезентації у художньому тексті, слугує методологічною базою для інтерпретації смислового наповнення літературного твору [4: 14]. Це зумовлює актуальність
нашої статті, у якій з’ясовано смислотворчу роль готичного архітектурного простору
в сучасному британському постмодерністському романі У. Голдінга «Spire» («Шпиль»)
крізь призму когнітивної семантики та лінгвосеміотики.
Мета нашого дослідження полягає в розкритті смислових домінант роману «Шпиль»,
актуалізованих у образах готичного архітектурного простору за допомогою виведення
ключових концептуальних метафор, які пов’язані з базовими просторовими орієнтаціями: верх/них, центр/периферія, зовнішнє/внутрішнє.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки конкретних завдань:
• окреслити роль і особливості репрезентації образів готичної архітектури в романі
«Шпиль»;
• визначити базові просторові орієнтації, втілені в образах готичного архітектурного
простору роману;
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• вивести ключові концептуальні метафори твору, пов’язані із базовими просторовими орієнтаціями та розкрити з їх допомогою основні смислові домінанти роману
«Шпиль».
У літературному творі функціонування категорії простору корелює з поняттям «художній простір». З. Я. Тураєва визначає його як форму буття ідеального світу естетичної дійсності [5: 20]. Художній простір організує композицію твору і забезпечує цілісне
сприйняття художньої дійсності читачем. Однією із форм організації художнього простору є архітектурні образи.
Архітектурний простір визначають як архітектурну єдність, у котрій різнорідні архітектурні об’єкти представляють цілісне, створене людиною матеріально-предметне
середовище [6: 5]. У художніх текстах архітектура втілена в образах рукотворного предметного світу. Такі образи вважають важливим композиційним елементом твору, необхідною умовою його структурної організації, художньої та інформативної цілісності
[7: 8-9]. Форми репрезентації, особливості функціонування й специфіка смислового наповнення образів світу речей (до якого входить і архітектура) в творах зумовлені жанром,
літературним напрямом і авторським задумом [там само: 33].
Сюжет роману У. Голдінга «Шпиль» побудовано навколо спорудження шпилю на
вежі собору Святої Марії в місті Солсбері (Англія). Дія розгортається у Середньовіччі,
коли готичне мистецтво, яскраво представлене культовою архітектурою, набуло особливого розквіту. Основними формами втілення архітектурного простору в творі стали
образи готичного собору, готичних інтер’єрів та архітектурних деталей. Зважаючи на
специфіку організації художнього простору та сюжету, інтерпретація смислового наповнення роману вимагає від читача залучення фонових знань про архітектуру, естетику,
особливості середньовічного світосприйняття.
Для філософії, ідейного змісту готики, які в алегорично-образній формі втілилися
в архітектурі, характерні провіденціалізм, ствердження ідеї реальності надприродного
буття, безкінечності, невичерпності пізнання, принципове визнання відносності людських знань і уявлень про світ, роздуми про трагічне злиття добра і зла [8: 13]. Характерними ознаками готичної архітектури вважають вертикальну спрямованість, стрілчасті
форми, розгортання споруди вшир і вглиб, підкреслену декоративність, використання
оптичних ілюзій, екранність фасаду [9: 38]. У романі найяскравіше ці ознаки представлені в описах собору Солсбері. Різновиди культових споруд, зображених в «Шпилі»
(cathedral, spire, church, tower, Lady Chapel, chapter house, altar, vestry, cloisters, arcade,
nave, aisles, ambulatory, pinnacles, choir), архітектурні деталі (gargoyles, pillars, buttresses,
ogival windows, clerestory, battlements, painted glass, triangular roof), свідчать про належність змальованого простору до готичної архітектури.
На особливу роль архітектури в романі вказують передусім його назва – «The Spire»
(«Шпиль»), а також кількісні підрахунки, здійснені за допомогою комп’ютерної програми Simple Concordance Program 4.0.7. Загальна кількість слів у романі 62863. Лексичні
одиниці, які безпосередньо позначають основні просторові координати, архітектурні
споруди і деталі, посідають серед них чільне місце. Найуживанішими серед них, наприклад, є: up (повторюється 310 разів), head (186), spire (90), tower (76), high (58), top (44),
pinnacles (11); building (66), cathedral (46), nave (43), church (40), house (30) chapel (27),
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ambulatory (15), altar (14), choir (12), temple (3); down (235), pillars (48), pit (42), pavement
(28), bottom (20), foundations (9), cellar (5); crossways (75), centre (16), periphery (1), left
(61), right (49), South (44), North (42), West (27), East (11), inside (30), outside (18); door
(67), stairs (34), ladders (26), windows (29), gap (22), walls (13), screen (12), battlements
(9). Для репрезентації архітектурного простору використана також і образна номінація,
наприклад: Jocelin's Foll (p. 13), God's Folly (p. 48), four hundred feet (p. 12), apocalypse in
stone (p. 42), stone hammer (p. 73), you (p. 14) (шпиль); Pangall's kingdom (p. 5) (будинок
родини Пентголл), God's glory (p. 25), world of wood and stone (p. 58), stone ship (p. 2),
stone bible (p. 42) (храм), stone skin (p. 57) (стіни храму); golden maze (p. 57) (почуття настоятеля до Гуді Пентголл); raft (p. 14) (фундамент); four needles (опори) (p. 59).
Предметний світ, до якого належать і архітектурні образи, у художніх творах передусім представлений описами [7: 18-19]. Архітектуру людина переважно сприймає за
допомогою чуттів, питома вага візуальної інформації в цьому процесі складає понад
90 відсотків [10: 32]. Важливим способом створення візуально конкретного зображення
певного об’єкта у художньому творі є деталізація за допомогою відповідної сенсорної
лексики сенсорних вражень, представлених у описах об’єкта [7: 155]. Наприклад, опис
собору в романі «Шпиль»:
He saw the arcade of the cloister and its battlements, inspected above them the buttresses
and high windows of the south wall; followed up the angle between the wall and the transept
to where the crossways were roofed briefly and squarely. He let his eyes rest on the invisible
geometric lines that sketched themselves automatically above the battlements of the crossways,
up there, where a bird wheeled, and drew to a point, four hundred feet up in the sky (p.12-13).
У наведеному прикладі використана автором лексика апелює до досвіду візуального
сприйняття людиною певної споруди (saw, inspected above, followed up… to, let his eyes
rest on, squarely, invisible geometric lines, sketched, above, crossways, up, drew to a point
(...) up in the sky). У фрагменті опису відтворено спрямовану догори траєкторію погляду
спостерігача, сфокусовану на різних частинах собору: аркаді критої галереї, зубчастих
стінах, контрфорсах, стрілчастих вікнах і далі вгору до висоти чотирьохсот футів. Отже,
образ собору у творі має сенсорну, візуальну природу.
Форми і обсяг описів предметного світу варіюються і залежать, зокрема, від вибору
ознак, характерних для певного предмета [там само: 29]. За визначенням Ч. Пірса, іконічний знак має ряд властивостей, притаманних об’єкту, котрий він позначає і в процесі
комунікації провокує виникнення чуттєвого образу [11]. У. Эко розкриває природу іконічності, підкреслюючи визначальну роль особливостей сприйняття, специфіку розумової репрезентації об’єкта [там само]. Коли людина стикається з певним зображенням, наприклад, архітектурної споруди, вона розпізнає її, пригадуючи і зіставляючи цей об’єкт
з уже баченими, пізнаними нею об’єктами, котрі виступають своєрідним кодом упізнавання. Іконічний знак забезпечує умови, завдяки яким об’єкт позначення можна упізнати. Такими умовами є характерні риси об’єкта, найбільш суттєві для запам’ятовування та
забезпечення успішності комунікації [там само].
Кодом упізнавання для архітектурного простору є його фізичні, геометричні параметри. У наведеному прикладі ні собор, ні шпиль не названі, але на них вказують притаманні цим спорудам ознаки. Іконічний образ собору створено за допомогою перераховування його характерних частин (the arcade of the cloister, battlements, the buttresses, high
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windows of the south wall, the transept, the crossways). Належність собору до готики акцентується іконічним образом шпиля (the invisible geometric lines that sketched themselves
automatically above the battlements of the crossways). Притаманна готиці вертикальна
спрямованість підкреслюється в описі повторами слів, які репрезентують висоту (above,
high, up, above, up, up, in the sky). На початку опису верх актуалізується загально і нейтрально, в кінці цей параметр репрезентується образно (up there, where a bird wheeled),
а також вказується точна висота шпилю (four hundred feet up in the sky). Контраст між
образною репрезентацією верху (там у горі, де ширяє птах) і цифровим вираженням висоти (чотириста футів), не притаманним художнім описам, привертає увагу читача до
цього параметру.
Сенсорна лексика, яка передає сенсорні враження від певного об’єкту, репрезентує не
лише фактуальну, а й концептуальну інформацію, вказує на злиття в художньому образі
чуттєвого і смислового начал [7: 158, 160]. Розглянута специфіка образів архітектурного
простору свідчить про особливе значення для їх втілення й інтерпретації об’єктивації
у художньому творі просторової орієнтації. До базових просторових орієнтацій належать: верх/низ, центр/периферія [12: 252]. Важливість цих параметрів для архітектурних образів підкреслює Г. Башляр, зазначаючи, що подібні образи розгортаються у двох
ракурсах – вертикальному (верх/низ) і горизонтальному (концентричному) (центр/периферія) [13: 37]. Структурно архітектурний простір є сукупністю внутрішнього, огороджувального і зовнішнього просторів [10: 8]. Отже, до базових просторових координат
архітектурного простору доцільно додатково долучити параметри зовнішнє/внутрішнє.
В основі окреслених базових просторових параметрів (орієнтацій) верх/низ, центр/
периферія, внутрішнє/зовнішнє, наявних в образах архітектурного простору, лежить
принцип бінарної семантичної опозиції (термін Ю. М. Лотмана) [14: 287]. Беручи до
уваги роль архітектурних образів в композиційно-смисловій структурі роману, обрані
параметри є важливими семантичними дихотоміями твору, а їх аналіз може сприяти
зняттю рецептивних труднощів. На підтвердження цього вказує і те, що досвід людини,
пов’язаний з просторовою орієнтацією, відіграє важливу роль в концептуалізації абстрактних понять, емоцій, ідей, подій, що відображено в значній кількості орієнтаційних
концептуальних метафор [3: 26]. Виведення і аналіз ключових концептуальних метафор
тексту, які, як правило, формують певний набір опозицій, є одним із шляхів розкриття
прихованих текстових смислів [15: 50].
Одним із прийомів репрезентації архітектурного простору в романі, які використовує
У. Голдінг, є антропоморфні описи, котрі ґрунтуються на порівнянні людини і архітектурного простору, а також на зворотному порівнянні. Значна кількість концептуальних метафор, які базуються на концептуалізації подій, видів діяльності, емоцій, ідей у термінах
фізичних об’єктів, побудовані на персоніфікації [3: 26, 33].
На перших сторінках роману собор порівнюється з людиною: The model was like
a man lying on his back. The nave was his legs placed together, the transepts on either side
were his arms outspread. The choir was his body; and the Lady Chapel ... was his head. (...)
springing, projecting, bursting, erupting from the heart of the building, there was its crown
and majesty, the new spire (с. 1). У наведеному антропоморфному описі втілено декілька
просторових параметрів. У горизонтальній проекції, яка визначається на початку опису
(a man lying on his back), репрезентується семантична опозиція «центр/периферія». Собор
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(the model) порівнюється з чоловіком, який лежить на спині (розташований горизонтально). Різні частини собору уподібнюються до видимих частин тіла людини – кінцівок (the
nave was his legs; the transepts … his arms), тулубом (the choir was his body) і головою (the
Lady Chapel ... was his head). У горизонтальній проекції кінцівки і голова представляють
периферію та зовнішній простір. Шпиль будують у серці (середині) собору (the heart of
the building), інтимному, внутрішньому просторі. Традиційно центр має сакральне позитивне значення, втілює прекрасне, космос [12: 233]. Образ серця асоціативно пов’язаний
з почуттями, прихованим, недоступним для візуального сприйняття, важливим. Серце –
це життєво необхідний орган для будь-якої істоти, він забезпечує циркуляцію крові
(пульс), що є ознакою життя (центр – це важливе). Уподібнення центру собору до серця,
а частин цієї споруди до частин тіла актуалізують концептуальну метафору архітектурна
споруда – це людина.
В аналізованому описі собору майже весь архітектурний комплекс знаходиться
в горизонтальній площині (The model was like a man lying on his back), він статичний,
що підкреслено використанням минулого неозначеного часу (the nave was his legs, the
choir was his body). Іконічно йому протиставлено шпиль, який репрезентує вертикаль
(crown – те, що увінчує; springing – здіймається; projecting – випинається, виступає;
bursting – вибухає, раптово з’являється; erupting – вивергається) і динаміку, яка виражена теперішнім тривалим часом дієслів (springing, projecting, bursting, erupting). Семантична опозиція «верх/низ» посилюється порівнянням шпилю з абстрактними поняттями
величі (majesty), вінця, корони (crown). Отже, нижній, зовнішній простір пов’язаний зі
статикою, тілесним, матеріальним, доступним візуальному сприйняттю (низ – це основа,
зовнішнє – це тілесне/матеріальне, собор – тіло людини). Верхній простір репрезентує динаміку, сферу почуттів. В образі шпилю втілено концептуальну метафору верх – це позитивні емоції/емоційне піднесення. Ця метафора корелює із твердженням Дж. Лакоффа та
М. Джонсона про те, що між емоційними станами людини та її сенсомоторним досвідом
є системний зв’язок, котрий простежується у орієнтаційних метафорах [3: 58]. Одна з таких концептуальних метафор актуалізована у порівнянні споруди з діаграмою молитви,
під час якої віруючий перебуває в особливому психічному стані піднесення, екзальтації:
The building is a diagram of prayer; and our spire will be a diagram of the highest prayer of
all. He chose me to fill the diagram with glass and iron and stone, since the children of men
require a thing to look at (р. 47).
У описі репрезентуються компоненти орієнтацій зовнішнє (diagram, a thing to look at,
to fill the diagram with glass and iron and stone) і верх (spire, the highest). Шпиль (найвищу
споруду) собору уподібнено до найвищої молитви (the highest prayer). У якості означення до цього іменника, який позначає абстрактне поняття, використано прикметник у
найвищому ступені порівняння the highest (найвища), котрий репрезентує фізичну характеристику, параметр. Перенесення на емоції, почуття і абстрактні поняття фізичних, геометричних просторових координат, притаманних архітектурному простору, параметризує їх, надає абстрактним поняттям зримих обрисів [16: 109], дозволяє категоризувати,
класифікувати, вимірювати і аналізувати їх в термінах фізичних об’єктів, представити
абстрактне як конкретну сутність [3: 26]. Коли людина бачить грандіозні (високі) споруди, вона переживає емоційний стан захоплення; цей психоемоційний стан у наведеному
прикладі уподібнено до стану віруючого під час молитви (високе – це натхнення/віра).
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Із розвитком сюжету метафора архітектурна споруда – це людина перетворюється
на обернену метафору людина – це архітектурна споруда. Наприклад, у сні настоятель
Джослін бачить себе собором: he was lying on his back in the marshes, crucified, and his
arms were the transepts, with Pangall’s kingdom nestled by his left side. People came to jeer
and torment him; and they knew the church had no spire nor could have any (p. 70). Душу
настоятеля розтинають пристрасті, його страждання уподібнено до страстей Христових
(crucified, jeer, torment). Ідея страждання і розп’яття іконічно представлена і у попередньому описі собору, де поза чоловіка іконічно відтворює хрестоподібне планування собору (lying on his back, legs placed together, arms outspread). У порівнянні людини з собором відсутня вертикальна спрямованість (the church had no spire nor could have any);
репрезентовано лише нижній простір (lying on his back in the marshes). Джослін лежить
навзнаки: подібна поза іконічно репрезентує повалення, сон, беззахисність, поразку,
хворобу, смерть. Настоятель знаходиться у болоті (in the marshes), топологічній низині,
нездоровому, небезпечному місці. У реальному (поза сплячого) і оніричному просторі (маренні) тіло настоятеля розташовано горизонтально, що підкреслює його фізичну
і духовну належність до негативно маркованого нижнього простору. Причина цього –
відсутність шпилю як втілення натхнення, емоційного піднесення, духовної сили та реалізації прагнень.
У романі актуалізується і інший смисловий аспект низу. У феноменологічних студіях
підвал (низ) пов’язаний з темною сутністю, таємничим, ірраціональним, підсвідомим
[13: 39], наприклад: down in the vaults, the cellarage of my mind (р. 66) (внизу, у склепі,
підвалі моєї душі). У наведеному метафоричному виразі репрезентуються просторові параметри низ (down, vaults, cellarage) та внутрішнє (in) і актуалізується метафора низ – це
підсвідоме.
Обернення метафори має важливе смислове навантаження. У концептуальній метафорі архітектурна споруда (собор) – це людина більш складним поняттям виступає концепт собор, який пояснюється через порівняння його з людиною. У оберненій метафорі
акценти зміщуються. Пізнання природи людського єства складний і поступовий процес:
My spire pierced every stage, from the bottom to the top! (р. 80) … each new foot reveals
a new effect, a new purpose (р. 41). Прикметники every, each (кожен), new (нова), іменники
stage (сходинка), foot (фут), позначення напрямку руху: from the bottom to the top (з низу
до гори), дієслово pierced (пронизав, проштрикнув) репрезентують покрокове сходження. Дієслово reveals (відкривати, розкривати), втілює проникнення у внутрішній (прихований) простір, прикметник new (новий), іменники effect (ефект), purpose (призначення,
прагнення) об’єктивують пізнання (пізнання/просвітлення – це сходження).
Проблема людської природи (поєднання тілесного і духовного) розкривається також
у просторових орієнтаціях зовнішнє/внутрішнє: I had seen the whole building as an image
of living, praying man. But inside it was a richly written book to instruct that man (р. 77). Зовнішнє, доступне візуальному сприйняттю (had seen, image) представлене у порівнянні
зовнішньої площини споруди (собору) і образу людини (building as an image of man). Цей
образ базується на концептуальній метафорі зовнішнє – це тілесне/матеріальне. Внутрішнє репрезентується порівнянням внутрішнього простору собору (inside) із книгою, яка
вчить (book to instruct). У розглянутому образі актуалізується концептуальна метафора
внутрішнє – це сутність/знання. Як система координат опозиція «внутрішнє/зовнішнє»
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реалізує просторову (різні площини архітектурного простору) і аксіологічну (зовнішній
і внутрішній світ індивіда) диференціацію. Шпиль поєднує зовнішнє і внутрішнє, метафорично представляє шлях до осягнення істини, наприклад: It was as if the pinnacle had
been a key to unlock a vast book (р. 77). Шпиль (the pinnacle) порівняно з ключем, який
відкриває (a key to unlock) величезну книгу (a vast book). Образ шпиля репрезентує вертикаль, образ ключа – проникнення у закритий простір (приховане). Актуалізовані метафори: рух у верх – це пізнання, проникнення у внутрішній простір – це пізнання.
Інший приклад, який ілюструє просторові орієнтації зовнішнє/внутрішнє, − це порівняння собору із одягом: All these years I have gone on, put the place on me like a coat (p. 1).
Храм (the place) уподібнено до одягу (coat), який прикриває (приховує) тіло людини (put ...
on). Цей приклад ілюструє зовнішнє як те, що приховує внутрішнє. Отже, внутрішнє – це
прихована сутність.
Домінуючу роль серед просторових орієнтацій, представлених в образах архітектурного простору роману «Шпиль», відіграють верх/низ і зовнішнє/внутрішнє. Орієнтації
центр/периферія посідають менш вагоме місце у творі. Особливе значення має орієнтація верх, що підтверджують наведені вище кількісні підрахунки лексичних одиниць, котрі позначають цей параметр; те, що вертикальна спрямованість є визначальною рисою
готичних соборів (основного місця дії в романі); обрання автором шпилю (символу вертикалі) одним із центральних архітектурних образів; а також проаналізовані приклади
описів архітектурного простору.
Завдяки своїм таксономічним властивостям архітектура потенційно має смислотворчі функції, спроможність взаємодіяти з системою персонажів, сюжетом, композицію,
сприяти породженню прихованих смислів і акцентуванню завуальованих ідей. Архітектурний простір у романі є концептуально і функціонально важливим елементом, функціонує як засіб репрезентації, протиставлення, співвіднесення, диференціації, категоризації простору, явищ і абстрактних понять, що відображено у концептуальних метафорах
художнього твору: високе/центр – це важливе, верх – це позитивні емоції/піднесення/натхнення/віра, низ – це основа/підсвідоме, пізнання – це сходження/вертикальний рух, зовнішнє – це тілесне/матеріальне, внутрішнє – це прихована сутність/істина сутність/знання.
Базова концептуальна метафора роману шпиль архітектурна споруда – це людина і обернена концептуальна метафора людина – це архітектурна споруда відіграють визначальну
роль в композиційно-смисловій структурі роману.
Перспективним бачиться подальше вивчення особливостей втілення, функціонування і ролі готичного архітектурного простору в постмодерністських художніх творах.
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МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОПРОСАМ ПОЛЬСКО-РУССКОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В статье разрабатывается модель исследования картины мира. Картина мира понимается здесь как научный конструкт, изучение которого возможно только с установкой на комплексность и системность анализа, а также неизбирательность фактов.
Вопрос картины мира тесно связан с явлением межкультурной коммуникации, так как
большинство сбоев в коммуникации восходит к различиям в когнитивной картине мира
носителей определенных этнических языков. В связи с этим предлагается такая модель
исследования картины мира, которая предусматривает данные различия и объясняет
их происхождение.
Ключевые слова: картина мира, модель исследования, межкультурная коммуникация, культура, цивилизация, коммуникативные неудачи.
У статті опрацьовується модель дослідження картини світу. Картина світу
розуміється тут як науковий конструкт, вивчення якого можливе лише з настановою
на комплексність та системність аналізу, а також невибірковість фактів. Питання
картини світу тісно пов’язане з явищем міжкультурної комунікації, оскільки більшість
збоїв у комунікації має джерело у відмінностях когнітивних картин світу носіїв певних
етнічних мов. У зв’язку з цим пропонується така модель дослідження картини світу,
яка бере до уваги дані відмінності і пояснює їхнє походження.
Ключові слова: картина світу, модель досліджения, міжкультурна комунікація,
культура, цивілізація, комунікативні невдачі.
The article contains the study of the research model of the image of the world. The image of
the world is hereby comprehended as a scientific construction, that is possible to be examined
only with the assumption of complexity and systematic approach to the analysis as well as
unselective approach to facts. The matter of the «image of the world» is closely related to the
phenomenon of intercultural communication since most communicative failures stem from the
differences among the cognitive «images of the world «in native speakers of particular ethnic
languages. Therefore, the research model of the «image of the world» proposed in this article
assumes existence of such differences and explains their causes.
Key words: «image of the world», the research model, intercultural communication,
culture, civilization, communicative failures.
В последнее время исследования по межкультурной коммуникации (МК) приобретают все большее значение. Это связано, в первую очередь, с процессами глобализации,
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а также с феноменом интенсивной миграции. Исследователи, занимающиеся вопросами МК, описывают современные проблемы МК, объясняют причины их появления
и пытаются определить перспективы процесса МК.
В ходе многолетних исследований вопросов польско-русской МК мы неоднократно
были вынуждены сопоставлять определенные участки когнитивных картин мира (КМ)
поляков и русских для выяснения причин коммуникативных неудач в процессе межкультурного общения. Вследствие этого нам показалось необходимым создать модель исследования КМ, то есть создать возможности исследования человеческого опыта, частью
которого является картина мира.
Для создания модели исследования КМ мы попытаемся проанализировать все возможности появления фактов МК и создать такую метамодель КМ, в которую мог бы
«лечь» любой из этих фактов. Иными словами, мы попытаемся построить такую идеальную модель КМ, которая могла бы стать действенным объяснительным принципом для
функционального исследования любой возможной КМ, в том числе также в сравнительном плане. Ничего не должно оставаться за рамками такой модели.
Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что то, что мы пытаемся создать, это не
больше, чем исследовательская условность. Следует принципиально различать научную
модель картины мира от научной КМ, выделяемой часто наряду с такими разновидностями КМ человека, как религиозно-мифологическая, философская и художественная
[1: 11]. М. Планк, отличая практическую (в его понимании индивидуальную) КМ от научной, трактовал эту последнюю как «модель реального мира в абсолютном смысле, независимого от отдельных личностей и всего человеческого мышления» [1: 13]. Наука
вырабатывает систему наиболее общих представлений о мире и пытается максимально
приблизиться к правде, поэтому большинство сциентистски настроенных ученых полагает, что в научной КМ заключен наиболее истинный образ мира. Так понимаемая
научная КМ находится в рамках т.н. мировидения или миропонимания. К ней мы обращаемся, когда пытаемся ответить на вопрос, почему луна убывает, как действует Интернет или зачем человеку нужен сон. Знания, к которым мы прибегаем в такой момент,
это чаще всего мифологизированные знания, преобразованные обыденным сознанием.
Поэтому некоторые исследователи отличают частнонаучные КМ (еще «не искаженные»)
от общенаучной КМ, претендующей на глобальный образ мира, и оттого усредненной
и популяризованной [2:36].
Признавая за научной КМ большую долю вероятности, мы все-таки ею не ограничиваемся и выделяем ее в качестве лишь одной из разновидностей КМ в процессе создания
научной модели КМ на сугубо антропологических методологических основаниях. Этот
слой когнитивной КМ, который мы будем называть научной КМ, может относиться либо
к совокупности школьных или академических знаний каждого человека либо к собственно частнонаучной КМ, присущей профессиональному ученому или даже непрофессиональному субъекту познавательной деятельности.
Картина мира, которая является элементом культуры, так как служит ее сохранению,
существует в виде индивидуальных картин мира, в состав которых она входит. Общая
ментальная КМ является частью индивидуальной КМ, которой каждый из нас обладает.
Например, в картине мира каждого католика есть то общее, чем обладают все католики.
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Есть и то, что является характерным только для некоторых или нечто свойственное одному только человеку. Если выделить то общее, что повторяется во всех или почти во всех
КМ католиков, можно создать общую КМ католика, но сразу видно, что это делается
исключительно ради какой-нибудь научной цели. Однако то специфическое, свойственное тому или иному католику, при внимательном рассмотрении окажется чертой, общей
с какой-то другой социальной группой: с другими поляками, французами или итальянцами, с другими мужчинами или женщинами, с другими рабочими, крестьянами, студентами, горожанами, горцами, спортсменами, пенсионерами, солдатами, детьми, с другими
членами семьи или группы друзей и т.д.
Похоже обстоит дело с языком, т.е. каким-то социолектом в отношении идиолекта.
Идиолект представляет собой множество социолектов, которыми индивид пользуется
в зависимости от потребностей в определенной речевой ситуации. Социолект существует не сам по себе, а только как составная часть идиолекта. Обращаясь к одному из социолектов, выделяя его в функциональной структуре идеолекта, мы не превращаем его
в реальную и самостоятельную сущность. Он не функционирует вне людей, которые на
нем говорят.
Языковеды могут исследовать какой-то язык, только изучив отдельные идиолекты
(к тому еще опосредованно, т.е. через его реализацию в речи), но для этого необходимо
создать сначала идеальную метамодель такого исследования. Это возможно лишь только
как следствие тщательного анализа всех языковых данных. Но эти данные непосредственно не восходят к фактам речи, которые сами по себе асистемны и связаны друг
с другом только через опосредующую роль языка. Поэтому создать модель языковой
системы можно только на основе изучения потенциальных возможностей появления
речевых фактов. Только тогда новый факт не разрушит системы, если система создана дедуктивно, но при этом в функциональной связи с фактическим опытом. Польский
язык или русский язык существуют как составляющая идиолектов поляков и русских.
Такой общий язык, т.е. общественная языковая система – это только условная модель,
необходимая для достижения научных и/или дидактических целей. Исследование языков
опирается на научные модели. Чем больше учтено при создании такой модели, тем она
действеннее и тем плодотворнее исследование.
Языковая система определенного социолекта лежит в основе каждого идиолекта,
в состав которого входит этот социолект, детерминирует речевое поведение и может
быть описана только путем исследования результатов этой речевой деятельности. Так же
картина мира лежит в основе любого вида деятельности, в результате которого она формируется и который она сама детерминирует. Следовательно, только через эту деятельность, как нечто доступное нашим чувствам, она может быть исследована и описана.
Говоря о картине мира как о социальной антропологической опытной функции, мы
часто употребляем слова «культура» и «цивилизация». Это неслучайно, поскольку в картине мира хранится культурно-цивилизационное наследство. Существуют разные определения этих терминов. Некоторые пытаются установить в качестве критерия различения
цивилизации и культуры искусственный характер первой. На самом деле, культура (в том
числе и т.н. естественный язык) является таким же искусственным продуктом человеческой деятельности, как и цивилизация. Большинство ученых придерживается концепции,
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согласно которой цивилизация, как совокупность материальных благ, производственнотехнических средств и умений, а также общественных институтов данного социума,
образует материальную культуру и наряду с духовной культурой (наукой, литературой
и искусством) составляет собственно культуру. Следовательно, культуру определяют как
совокупность материального и духовного достояния человечества, накапливаемого, закрепляемого и пополняемого в течение его истории, передаваемого из поколения в поколение [3: 325, 1083].
Различение этих терминов является для нас релевантным в силу того, что создавая
эталон КМ, мы действуем в культурно-цивилизационном режиме. Отсутствие такой существенной дифференциации привело бы к размытию границ типологии общих КМ, составляющих каждую индивидуальную КМ носителя данной культурно-цивилизационной
традиции. Между культурой и цивилизацией наблюдается взаимозависимость, взаимодействие и, несомненно, система связей. Цивилизация является результатом рациональной рефлексии человечества. Цивилизационные достижения помогают человеку удовлетворить его потребительско-бытовые нужды и приобрести средства существования.
Следовательно, чем выше цивилизационный уровень, тем удобнее и рациональнее жизнь.
Культура есть следствие эмоционального мышления и удовлетворяет духовные потребности индивида и общества в целом. Она служит не только развлечению и эстетическому
переживанию (массовая культура и искусство), но охватывает также средства сохранения общества и прежде всего управления им (мораль, воспитание, религию, политику,
общественные институты, СМИ, публицистику).
Цивилизация является реализацией отношения человеку к миру, так как мерой цивилизации является степень изменения мира человеком. Цивилизация охватывает, прежде всего, целую производственную деятельность человека, образование (в его дидактическом аспекте), технику, экономику и рыночные отношения, науку (среди научных
дисциплин прежде всего те, которые имеют непосредственное отношение к повышению
цивилизационного уровня, а именно естественные и точные), философию (так же, как
и в науке, не все ее ответвления). Культура рождается как результат отношения человек–
общество, а точнее человек–человек, поскольку социум существует только в виде
конкретных индивидов, в деятельности которых реализуется.
Культуру составляет все то, что возникает вследствие эмоциональной рефлексии
с позиции перципиента, а также с позиции создателя. Сюда будем относить этику, религию, всю сферу общественных развлечений (т. е. То, что связано с провождением досуга), политику, все общественные институты, в том числе и школы с точки зрения их
воспитательной деятельности, все то, что относится к функции воздействия на массы,
СМИ, публицистику, искусство, гуманитарные науки и часть философии.
В меру цивилизационного прогресса и повышения комфорта жизни увеличивается время для досуга и возрастает потребность в духовных «продуктах» человечества.
Чем менее рафинированной, тем более массовой является культура и тем больше у нее
адептов (больше ее носителей), а следовательно, тем более общественный характер она
носит.
Модель исследования картины мира создается в культурно-цивилизационном режиме, так как именно культура и цивилизация это два начала человечества, и форми125

рование личности происходит в определенной культурно-цивилизационной ситуации.
Культурный и цивилизационный факторы являются главными по отношению к остальным второстепенным факторам, формирующим КМ. Поэтому эти факторы будут
находиться либо в области доминирования культуры, либо в области доминирования цивилизации.
Таким образом, факторами, влияющими на становление конкретной индивидуальной
когнитивной КМ являются:
1. общецивилизационные (признак цивилизованности свойствен всему человечеству, этим люди отличаются от животных; есть только разные цивилизации и есть разные
степени цивилизованности; сопоставление: представитель евроамериканской технологической цивилизации – представитель традиционной первобытной цивилизации) и частноцивилизационные (европеец – североамериканец, советский человек – европеец или
евроамериканец – азиат), включая религиозно-цивилизационные (греко-римская, иудеохристианская, буддийская, мусульманская цивилизации, западно-христианская и православная цивилизации);
2. культурологические факторы (многонациональность и многорасовость российской или американской культур, монорасовость и мононациональность польской или
украинской культур, цивилизационный характер евроамериканских и традициональный
характер африканских или азиатских культур, поликонфессиональность чешской и моноконфессиональность сербской или хорватской культур, рационально-деловой характер германских и этико-эстетический характер романских культур);
3. сугубо религиозные факторы (сравнение христианин – мусульманин усложнено
в силу того, что ислам является не только конфесией, но также политической идеологией; дихотомия православный – католик или католик – протестант более в этом смысле
корректна);
4. сверхэтнические (славянин – германец, славянин – араб) или этнические факторы
(русский – поляк);
5. мировоззренческие факторы (верующий – атеист, индивидуалист – коллективист,
реалист – идеалист);
6. социально-политические факторы (коммунист – либерал– демократ – монархист –
анархист);
7. чисто социальные факторы (общественное расслоение, интеллигент – рабочий –
крестьянин – люмпен);
8. профессиональные факторы (врач – учитель – юрист – священник, рабочий –
служащий – крестьянин, а также школьник – студент. Отдельно следует анализировать КМ ученого и художника, поскольку факторы, каковыми являются способ рационализации или эстетизации представлений о мире, обусловливают формирование целого ряда специфических картин мира, которые можно определить как научные или
художественные. Специфика науки и искусства как способов виртуального освоения
мира выражается в несколько отличном характере этих КМ. Научные картины мира обладают центростремительным характером и предполагают ориентацию на некую единую
общенаучную КМ, в то время как эстетические видения мира, наоборот, центробежны:
каждый художник пытается представить свою специфическую художественную КМ);
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9) возраст, пол, физиологические особенности (они не образуют какой-то специфической формы КМ и являются лишь индивидуализирующими факторами относительно
всех остальных).
При классификации типов КМ нельзя не различать статики и динамики в представлении картины мира. Мы считаем, что невозможно не только проанализировать, но и
просто зафиксировать и описать нечто, изменяющееся в процессе исследования. Так, как
во времени меняются цивилизационно-культурные обстоятельства, так и общие картины
мира сменяют друг друга. Динамичность картины мира свойственна даже одному человеку, поскольку со временем пополняется и меняется его индивидуальная КМ. Необходимо добавить, что мы попытаемся выстроить все разновидности КМ в своеобразную
континуальную типологию, а не в строго дифференцированную классификацию. При
этом границы отдельных типов размываются и становятся возможными промежуточные,
переходные типы КМ. Такой методологический прием связан с характеристикой самой КМ.
Соответственно с вышеупомянутыми факторами в рамках русского и польского
этносов различается следующие разновидности КМ:
1. общецивилизационная – евразийская КМ (советская), латинская КМ (европейская
или евроамериканская), восточная КМ (российские азиаты могут совмещать евразийскую КМ с мусульманской или традиционно-племенной);
2. религиозно-цивилизационная (КМ представителя греко-римской, иудео-христианской, буддийской, мусульманской цивилизаций, КМ представителя западно-христианской и православной цивилизаций);
3. общекультурная (КМ представителя многонациональной и многорасовой российской, КМ представителя монорасовой и мононациональной польской культуры в рамках
общеславянской культуры);
4. религиозно-этико-культурная (КМ православного человека – КМ католика, КМ
протестанта, КМ Свидетелей Иеговы, КМ Пятидесятников);
5. этнокультурная (КМ русского – КМ поляка). В связи с этой разновидностью КМ
встает вопрос места языковой КМ. Либо она является самостоятельной по отношению
к когнитивной, но очень сильно испытывает на себе влияние этно-культурной КМ и взаимодействует с ней, либо вместе с ней образует одну разновидность КМ, которую можно
тогда назвать этно-языковой. То, что именно этнические особенности определенной национальности в наибольшей степени дифференцируют человечество, это несомненно.
При этом возможно взаимопонимание между представителями разных национальностей
и носителями разных этнических языков, даже без владения языком собеседника, если
они ареально и ментально близки. Такое возможно, например, между русскими и украинцами. Кроме того, чтобы действительно хорошо владеть иностранным языком, надо
освоить его на уровне полифункционального языкового мышления, но при этом вряд ли
возможно создать отдельную этноязыковую КМ. Можно ведь хорошо владеть несколькими иностранными языками, но при этом не обладать несколькими этноязыковыми
картинами мира. Естественно, чтобы правильно употреблять лексику (в ней языковыми
средствами запечатлена когнитивная КМ) нужно обладать знаниями в области ментальности носителей изучаемого языка. Необходимо отдавать себе отчет в существовании
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различий между этносом, представителями которого мы являемся, и этносом, язык которого пытаемся усвоить. Возможно, что в чистом виде этноязыковой КМ обладают только
монолингвы. Билингвы обладают обычно усредненной (синкретической) картиной мира
и обычно до конца не определены в этническом отношении. Этноязыковая КМ – это,
скорее всего, функциональное пересечение этнической и языковой (можно тут сравнить
русских и русскоязычных украинцев, немцев, австрийцев и немецкоязычных швейцарцев или латиноамериканцев разных национальностей);
6. мировоззренчески-культурная (КМ верующего – КМ атеиста, КМ индивидуалиста –
КМ коллективиста, КМ реалиста – КМ идеалиста, КМ псевдоболельщика, КМ скина,
КМ антирасиста, КМ феминистки, КМ йога и т.д.);
7. политико-идеологически-культурная (КМ коммуниста – КМ либерала– КМ демократа – КМ монархиста – КМ анархиста);
8. собственно политическая (КМ политика как представителя административного
управления государством; или КМ профсоюзного деятеля; эта КМ не находится среди
профессиональных в силу того, что мало кто из общественных деятелей занимается этим
делом профессионально; КМ журналиста-публициста, так как СМИ часто называют четвертой властью и это касается, прежде всего, воздействия публицистики);
9. философско-идеологически-культурная (КМ постмодерниста – КМ прагматиста –
КМ сциентиста – КМ вербалиста);
10. культурно-научная (КМ филолога – КМ историка, КМ лингвиста – КМ литературоведа и т.д.);
11. собственно культурная (КМ интернетчика, КМ библиофила, киномана, театрала;
любители определенных типов музыки отличаются также особым способом мышления,
назовем хотя бы КМ панка, любителя рока, джаза, рэпа, хип-хопа, КМ завсегдатая дискотек; можно даже говорить о КМ читателей определенных газет или журналов, зрителей определенных телевизионных передач (в том числе реклам), КМ слушателей
определенных радиостанций, так как СМИ являются орудием влияния на массы, формирования определенных вкусов пользователей);
12. социально-цивилизационная (КМ аристократа, дворянина – КМ интеллигента –
КМ крестьянина – КМ рабочего – КМ люмпена);
13. экономико-социальная (КМ богатого человека – КМ нувориша – КМ представителя
среднего класса – КМ живущего «от получки до получки» – КМ бедного или нищего);
14. территориально-социальная (КМ столичного жителя – КМ жителя мегаполиса –
КМ горожанина-провинциала – КМ сельского жителя, КМ горца – КМ жителя приморья);
15. профессионально-цивилизационная (в силу множества профессий трудным было
бы назвать все разновидности КМ, выделяемые по этому критерию, поэтому ограничимся названием тех, которые накладывают сильнейший отпечаток на психику их представителей, т. Е. КМ священника – КМ врача – КМ юриста – КМ учителя – КМ ученого –
КМ художника. Возможно также, что это не профессия воздействует на психику человека,
а психический склад детерминирует выбор профессии. Наряду с этим критерием надо учесть
также занимаемую должность и поэтому необходимо назвать КМ начальника и противопоставить ее КМ подчиненного. Своеобразными КМ обладают школьники и студенты);
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16. цивилизационно-научно-техническая (КМ информатика, КМ математика, кибернетика, физика, биолога и т. Д.);
17. экономико-цивизационная (КМ представителей деловой сферы, от КМ менеджеров вплоть до КМ пиаровцев и создателей рекламы);
18. цивилизационно-философская (метафизическая КМ (идеалистическая или реалистическая) – материалистическая КМ – солипсическая КМ – антропоцентрическая КМ);
19. цивилизационно-образовательная (КМ человека с высшим образованием, со средним общим образованием, со средним профессиональным, с начальным образованием);
20. художественная (КМ живописца, КМ скульптора, КМ композитора, КМ литерата);
21. бытовая (половая – КМ мужчины и женщины КМ гетеро- и гомосексуалиста; возрастная – КМ ребенка, подростка, молодого человека, КМ человека среднего возраста,
КМ старшего человека);
Картину мира конкретного человека образует несколько таких разновидностей.
Каждая разновидность КМ операционально представима в виде конуса, в котором,
естественно, чем ниже, тем диаметр среза больше, а чем выше, тем меньше. Нижние
срезы совпадают с такими же срезами у других обладателей данной разновидности
картины мира, а значит, эти срезы охватывают то общее, что свойственно относительно большому кругу людей. Чем ниже, тем более социальны, а, следовательно, тем менее осознаваемы. Представления индивида. Высшие срезы намного более сознательны
и индивидуализированы. Чем выше, тем уже круг людей, которым свойственен был
бы определенный тип мышления. Если соединить пики таких конусов, то выстроенная
система связей охватывала бы самое индивидуальное в картине мира данного человека.
Картина мира одного человека представляет собой множество таких конусов. Каждая
разновидность КМ, т.е. любой конус построен таким образом, что площадь базового
круга велика настолько, сколько аналогов таких же кругов существует, т.е., сколько людей обладает аналогичным кругом в своей разновидности КМ. Размер площади каждого
круга высшего порядка тоже определяется по такому критерию. Поскольку постепенно
сокращается число мыслящих (воспринимающих мир) похожим образом и одновременно индивидуализируется данная картина мира, все уже становятся круги. В какой-то момент круг заменяется точкой, и эта точка символизирует то индивидуальное в данной
КМ, чего не находим у других людей в том же виде и в той же степени, т.е., что можем
считать специфическим «изобретением» данного индивида.
Раньше уже было сказано, что общие картины мира являются частью индивидуальной картины мира. Индивидуальная картина мира, свойственная человеку, состоит из нескольких общих, культурно и цивилизационно обусловленных картин мира, которые существуют только благодаря такому воплощению. Индивидуальную картину мира можно
также символически представить себе в виде айсберга, который внутренне построен из
множества конусов, в виде которых мы представили разновидности КМ. Чем ниже, тем
менее осознаны, смутны и размыты наши представления. Низший уровень охватывает
то, что мы неосознанно переняли от данного этноса в ходе формирования нашей личности. Внизу айсберга все сведения о мире растворены в общественной традиции. Высшие
уровни охватывают уже более осознанные формы единства этого общества.
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Когнитивная КМ составляет, прежде всего, понятийную сетку, но, кроме понятий,
в когнитивной КМ есть еще общие представления, актуальные представления (впечатления), эмоции, волеизъявления, восприятия и ощущения. Эти последние возникают как
следствие работы органов чувств и являются наиболее кратковременными, фактуальными
и в наименьшей степени зависят от инвариантной картины мира. Следовательно, чем
ближе к понятийной сетке, тем больше «давит» на нас инвариантное понятие. Необходимо добавить, что слово «сетка» в отношении понятийной системы понимается нами не
как картографическая сетка, в которой между меридианами и параллелями существуют
линейные отношения. Следовательно, две линии, обозначающие географическую долготу и широту, пересекаются друг с другом только в одном месте. В понятийной сетке,
как заметил уже Лев Выготский, эти отношения намного сложнее и их разнообразие не
исчерпывается линейными отношениями [4:287].
В картине мира каждого человека понятийная сетка составляет интегральную часть,
а понятие является основной единицей когнитивной КМ. В ходе всей нашей деятельности (особенно в речевой как проявлении когнитивной) мы встречаемся с применением разных понятий или, может быть, разновидностей одного понятия в зависимости от
осуществляемой деятельности. Возможно, по крайней мере, три решения этого вопроса.
Первое: понятийная сетка является разной для отдельных типов деятельности, т.е. данное понятие является разным в различных видах деятельности. Таким образом, каждый
вид деятельности снабжен, на операциональном уровне, своей собственной понятийной
сеткой. Второе: понятие является некой мультипликационной моделью, меняющейся
в зависимости от вида деятельности, в которой оно используется. Третье: понятие это
структура различных отношений. В ходе одного типа деятельности мы актуализуем один
тип отношений, в ходе другого – другой, общая же структура понятия в целом не нарушается.
Мы склоняемся к тому, чтобы предвидеть возможность всех трех возможностей
функционирования понятий как элементов КМ: в конкретных ситуациях применения
понятийной сетки КМ одни понятия мультиплицируются, другие – трансформируются,
третьи – актуализируются.
Понятно, что все эти названные нами аспекты научной модели когнитивной картины
мира в чистом виде являются лишь абстракциями и обретают реальное воплощение в
опыте конкретного индивида. Отметим, что понятие картины мира мы, согласно функционально-прагматической методологии, рассматриваем именно как социально-психологическое явление, т.е. как личностный опыт предметно-коммуникативной деятельности конкретного индивида в определенной социальной среде. Это значит, что мир (опыт),
который мы ощущаем, понимаем и преобразуем, формируется на базе отношений
с опытом (миром) других людей. Наш опыт, а в нем наша КМ, создается как взаимоотношение с опытом других людей. Следовательно, на пересечении нашего опыта, т. е.
нашего мира и опыта других людей (их мира) создается тот мир, который мы привыкли
называть действительностью.
Основания подобного «индивидуализированного» понимания социальности восходят к философским концепциям И. Канта и В. Джемса, а также психологическим воззрениям Л. Выготского. В значительной степени наше понимание онтологической сути КМ
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совпадает с понятием «субъективной реальности» Д. Дубровского [5:20-28]. Такое, подчеркнуто менталистское видение сущности КМ прямо противостоит любым попыткам
ее объективации и метафизическому гипостазированию любых абстракций – идеалистических («дух народа», «национальная культура», «менталитет», «язык», «логическое
пространство») или реалистических («материальная культура», «третий мир» артефактов К. Поппера [6:37-41] или «текст» [7:179]).
Все перечисленные выше аспекты мировидения в той или иной степени проявляются в языке, прежде всего, в его информационной базе (системе знаков), но также и в его
внутренней форме (грамматике). Нередко указанные аспекты когнитивной КМ могут
входить в противоречие с языковой КМ, поскольку эта последняя обладает очень важной
характерной чертой – консервативностью. Язык изменяется гораздо медленнее, чем наука, искусство, мировоззрение, идеология, социальные отношения или даже некоторые
аспекты типа культуры или цивилизации. Все преобразования, изменения, в них происходящие, находят свое отражение в языке, фиксируются в этническом сознании в языковой
или какой-то иной семиотической форме либо исчезают: «Язык [...] не склад, а сито;
мелкое, преходящее, незначительное просеивается, а остается только то, что заслуживает хранения. Следовательно, если определенная информация закрепилась в языке, то она
молчаливым, но непререкаемым общественным мнением признана важной» [8:45].
В евроамериканской лингвистической традиции, базирующейся на основе этнолингвистических воззрений В. Фон Гумбольдта, Л. Вайсгербера, теории лингвистической относительности Б. Л. Уорфа, восходящих к Б. Расселу и Л. Виттгенштейну неопозитивистских и аналитических философских взглядов, а также к языковой философии М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера идея первичности языка относительно сознания,
психики, ментальности считается не просто общепринятой, но и неопровержимой истиной: «Человек, живущий в мире, не просто снабжен языком как некоей оснасткой – но
на языке основано и в нем выражается то, что для человека вообще есть мир» [9:512]
«Бытие, которое может быть понято, есть язык» [9:548].
В то же время, славянская (частично также и немецкая) лингвистическая традиция,
восходящая к методологическим построениям А. А. Потебни, Я. Бодуэна де Куртенэ,
Л. С. Выготского, Л. В. Щербы, В. Матезиуса, С. Д. Кацнельсона и др. Занимает если не
противоположную, то, по крайней мере, принципиально иную позицию. Проф. И. П. Сусов отмечает: «Преувеличивать категоризующую роль языка, как это делали Эдвард Сепир и в особенности его ученик Бенджамин Л. Уорф, выдвинувшие гипотезу языковой
относительности, не стоит, но и не считаться с языковыми различиями в процессах номинации явлений мира (особенно лицам, изучающим разные языки), невозможно» [10].
Тем не менее, языковая картина мира – существеннейшая часть человеческой психики. Недаром говорят: «Сколько языков знаешь, столько раз ты человек». Показателен
следующий пример, почерпнутый из статьи И. Манцова об этноментальных проявлениях в современном языке кинематографа: «Философ Мераб Мамардашвили, зная четыре
языка, понемногу учил испанский и греческий. Спрашивали – зачем? Отвечал – это продолжение наших органов чувств, дополнительные органы чувств» [11].
Предложенная нами модель исследования КМ может, на наш взгляд, объяснить
причины появления различных коммуникативных неудач в польско-русской МК. Огром131

ное количество таких сбоев заключается в незнании культурной специфики другого
народа и выходит за пределы собственно языкового уровня. Благодаря нашей модели
возможно проведение тщательного сопоставительного анализа КМ представителей тех
культурно-цивилизационных обществ, которые вступают в процесс межкультурной коммуникации.
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К вопросу об особенностях отражения
польских географических названий
на белорусской карте: передача ó

Стаття присвячена розгляду специфіки відбиття на білоруських картах географічних назв Республіки Польща. Зокрема, розглядаються особливості передачі голосного
ó. Дослідження враховує етимологію переданого голосного, його місце в слові, загальну
гармонійність транслітерата у мові-адепті та регулярність міжмовних відповідностей.
Ключові слова: транслітерація, географічні назви, топоніми, передача, голосні.
Статья посвящена рассмотрению специфики отражения на белорусских картах
географических названий Республики Польша. В частности, рассматриваются особенности передачи гласного ó. Исследование учитывает этимологию передаваемого
гласного, его место в слове, общую гармоничность транслитерата в языке-адепте
и регулярность межъязыковых соответствий.
Ключевые слова: транслитерация, географические названия, топонимы, передача,
гласные.
The article revises specifics of reflecting geographic names of the Republic of Poland on
Belarusian maps. Special attention is given to transfer vowel «ó». The research embraces
etymology of the vowel under consideration, its location in word, overall harmony of
transliteration in adoption language and regularity of interlingual correspondence.
Key words: transliteration, geographical names, toponyms, transfer, vowels.
Разработка единых критериев транслитерации на белорусский язык онимов (в случае данного исследования – географических названий) – актуальная, связанная с конкретной прикладной необходимостью задача: академическая грамматика лишь в общих
чертах описывает наиболее существенные принципы передачи иноязычной лексики; составленные в качестве словарных приложений списки географических названий
неполны, а зачастую и противоречивы, а варианты, накопившиеся в картографической практике за разные периоды, представляют нередко целый спектр более или менее
удачных вариантов транслитерации одного и того же названия. Поскольку полное описание названной проблемы требует детализации и существенного объема, в рамках данной
статьи будет рассмотрена лишь одна из частных задач: принципы транслитерации на
белорусский язык польской графемы ó.
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Передача гласных в принципе более трудна (т.е. требует учета большего количества
факторов и предполагает большее количество вариантов), чем передача согласных. Необходимо принимать во внимание: а) комбинаторную позицию, в которой выступает гласный: по-разному передаются одиночные гласные, выступающие между согласными –
и сочетания i, j, некоторых иных согласных с гласными; б) место ударения, т.е. (поскольку
в польском языке ударение фиксированное) порядковый номер слога; в) позицию в абсолютном начале и в абсолютном конце слова (конкретно гласного ó последнее не касается,
т.к. именно в этих позициях он не вступает). Зато для него характерны специфические
параметры, которые необходимо учитывать: г) закрепленность гласного за конкретной
морфемой (корнем или суффиксом).
Говоря об ударении, следует помнить об особенностях фонетического строя двух
языков: если польскому языку не знакома редукция (гласные под ударением и без произносятся одинаково четко), то для белорусского языка существенно не только различение ударной (в которой произносится «чистый» гласный) и безударной (с меной окраски
гласного) позиции, но также порядковый номер конкретной пред- или заударной позиции – от места слога относительно ударения зависят границы распространения процессов аканья и яканья.
Кроме того, корректная транслитерация должна соблюдать общую фонетическую
гармоничность транслитерата (он не должен противоречить произносительным нормам
языка-адепта, но и не должен менять оригинальное название до неузнаваемости), по возможности не должна создавать единиц, не соответствующих грамматическим моделям
принимающего языка, должна учитывать некоторые аспекты этимологии, культурную
традицию.
Проба практической разработки (по заданию ГЦ «Белкартография») принципов
транслитерации на белорусский язык польских географических названий показала, что
одной из «проблемных» является передача ó. Главной причиной существующих сложностей является история отражаемого данной графемой звука: он происходит из исторически долгого (закрытого) *ō, который подвергся сужению, и в настоящее время произносится как [u]. Т.е. при транслитерации приходится учитывать две противоречивые
тенденции: с одной стороны, современное звучание гласного, а с другой, этимологию
и межславянские параллели. Графема ó может передаваться посредством белорусских у,
о, а, ю, ё или е. Рассмотрим конкретные случаи транслитерации.
Постпозиция гласного относительно согласного. Транслитерация польских гласных требует учета характера предыдущего согласного. Для схематизации критериев
выбора (поскольку принципы транслитерации будут применяться картографами, не
имеющими специальной лингвистической подготовки, не знающими польского языка и,
соответственно, нуждающимися в формальном способе разграничения твердых и мягких согласных) речь будет идти об «одиночном» ó (т.е. выступающем после согласных
кроме j и l) – и позициях ó в сочетаниях «ió», «jó» и ó после согласного «l».
Необходимость учитывать препозицию гласного относительно согласного является спецификой передачи ó. А именно, отдельно от прочих случаев необходимо рассматривать сочетание ów. Его особенность состоит в том, что это сочетание в польском
языке может выступать только в позиции перед согласным или на конце слова (что
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и обеспечивает закрытость ó). В свою очередь, названные позиции в белорусском языке
предполагают развитие этимологического *v в ў, а с точки зрения белорусской фонетики
сочетание [уў] не свойственно именным частям речи и их формам (оно возможно лишь
в прошедшем времени глагола, типа плюнуў, сунуў). Учитывая же, что сочетание ów может
встречаться в различных польских морфемах, мы получаем довольно пеструю картину
факторов, которые необходимо одновременно учесть, ввыбирая критерии передачи.
Таким образом, уместным кажется предложить выделение 4 комбинаторных и 3
позиционных (учитывающих позицию относительно ударения и локализацию в конкретной морфеме) критериев, что позволяет представить все возможные сочетания ó
в следующей схеме:

позиционные критерии

Табл. 1.
Способы белорусской передачи польского гласного ó в топонимах

Тип слога

ударный
предударный
заударный

комбинаторные критерии
«ó» после согласного «l»
Одиночное «ó»
и сочетания «jó», «ió»
не перед
не перед w
перед w
перед w
w
1. у
4. о
7. ю
10. ё
2. у
5. а
8. ю
11. (я)
3. у

6. а

9. ю

12. е

Из таблицы видно, что наибольшую вариативность передач обусловливает сочетание гласного ó с w, т.е. наибольшую сложность при передаче представляет не мягкость–
твердость согласного, стоящего перед ó, а именно характер постпозиционного сочетания. Однако особого описания требует морфологическое разнообразие позиций ó, объясняющее данную схему, т.е. выбор транслитерационного соответствия.
Позиции 1–3 предполагают корневую локализацию ó (Bród – Бруд, Gójsk – Гуйск,
Bródno – Брудна, Kórnik – Курнік, Bógwidze – Бугвідзы, Górawino – Гуравіна, Półrzeczki –
Пулжэчкі, Królikowice – Крулікавіцы, Myślibórz – Мыслібуж, Międzychód – Мендзыхуд,
Ostróg – Оструг, Piróg – Піруг), поэтому самым существенным для передачи гласного
в данном случае представляется фонетический принцип. И хотя в польском языке –
в названиях, где ó выступает в последнем или единственном слоге – при словоизменении (открытии слога в косвенных падежах) наблюдается чередование ó//o (типа Bród –
Brodu, Ostróg – Ostroga), поскольку грамматической системе белорусского языка подобные чередования не свойственны, приоритетным видится сохранение исходного облика номинативной формы. Эти же принципы распространяются на позиции 7 – 9 – ó
в них выступает после мягкого согласного (Jóźwin – Юзвін, Józefowo – Юзэфова, Biórków
Wielki – Бюркаў Велькі, Piórków – Пюркаў, Ciółkowo – Цюлкова, Piórkowo – Пюркова,
Kobiór – Кобюр). Данный способ транслитерации позволяет сохранять фонетическую
и графическую оболочку названия максимально приближенными к огигиналу, что важно
для опознаваемости топонимов.
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Позиции 4 и 10 отражают положение гласного под ударением в сочетании ów,
что для польских топонимов чаще всего означает принадлежность к суффиксальной
морфеме (Piotrówka – Пятроўка, Kozłówka – Казлоўка, Brzozówka – Бжазоўка, Kulikówka – Кулікоўка; Milówka – Мілёўка, Jędrzejówka – Енджэёўка, Wiśniówka – Віснёўка, Leśniówka – Леснёўка) в именах женского рода. Поскольку польский суффикс ówk имеет
регулярный морфологический кореллят в беларусском языке – оўк, ёўк, в данном случае
при выборе варианта транслитерата обоснованным представляется придерживаться
историко-этимологического и морфологического критериев, т.е. передавать польское
ó как о и ё соответственно.
Фиксация суффиксального сочетания ów в топонимах мужского рода редко: по итогам
анализа справочника географических названий РП [1] выявлено лишь одно подобное
название (Mniów – Мнёў). В данном случае следование морфологическому принципу
представляется единственно возможным: сохранение фонетической окраски польского
гласного привело бы к созданию искусственной для белорусского языка формы с [уў]
в именной финали.
В проанализированном материале [1] зафиксированы два примера появления ów
в корне (Równe – Роўнэ, Równia – Роўня), однако, поскольку данный корень принадлежит
к общеславянским, препятствий для применения морфологического принципа не наблюдается.
Позиции 5 и 11 рассматривают сочетание ów в корне, в пердударном слоге. Согласно
принципам белорусской фонетики, на предударный слог распространяются явления
аканья и яканья (в данном случае, переход этимологического *о в [а], что отражается
в графической передаче его как а после твердых и как я после мягких согласных). В
проанализированном материале [1] выявлены лишь примеры, где ó выступает после
твердых согласных (Główczyce – Глаўчыцы, Równina – Раўніна, Równopole – Раўнаполле),
поэтому передачу ó > я можно рассматривать лишь как потенциальную.
Позиции 6 и 12 фиксируют сочетание ów в заударном слоге. Сохранить фонетическую
окраску польского гласного не представляется возможным, поскольку, как отмечалось
выше, искусственное
�������������������������������������������������������������������������
привнесение сочетания [уў] в именные формы было бы нехарактерно для фонетики носителя белорусского языка. Тут, как и в предыдущем случае, важен
белорусский фонетический критерий, с учетом того, что аканье в белорусском языке распространяется на заударную позицию, а яканье – нет. Кроме того, поскольку позиция ów
в заударном (т.е. последнем) слоге релевантна лишь для суффикса в топонимах мужского
рода, в белорусском языке выступают их регулярные морфологические соответствия:
аў, еў. Поэтому в данном случае уместно применеить историко-этимологический и морфологический критерии, т.е. передавать польское ó в последнем (заударном) слоге как
а (Piorunów – Пёрунаў, Alojzów – Алёйзаў, Brzozów – Бжозаў) или е (Ćmielów – Цмелеў,
Milejów – Мілееў, Ostojów – Астоеў, Dzierżoniów – Дзержонеў).
Представляется, что следование предложенным комбинаторным и позиционным
критериям позволяет получить опознаваемые транслитераты, не противоречащие нормам принимающего языка и отражающие общие морфологические соответствия между
белорусским и польским языками.
Как видно из представленного материала, разработка единой системы транслитерации географических названий из разных языков (в частности – польского) – задача
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пока не разрешенная, хотя и очень актуальная: выход Республики Беларусь как самостоятельного государства в свободное экономическое пространство и регламентированность
международных контактов требуют срочного разрешения этого вопроса. Необходимость
преодоления вариативности, избежания ошибочных и неудачных форм – важные задачи
современной практической ономастики. И достижение этой цели требует решения целого ряда частных практических задач. Очень часто допуски существующей нормы не
исключают возможности нескольких вариативных решений. И задача лингвистов – взвесив и оценив недостатки и преимущества каждого из вариантов, выбрать единственный –
оптимальный, наилучшим образом учитывающий традицию межгосударственных контактов, языковые параллели, историю развития языков, фонетическую адекватность
транслитератов и особенности функционирования адаптированных топонимов в системе принимающего языка.
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ЛЕКСИЧНА ПОЛІСЕМІЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
(на матеріалі англійських фразем зі словом fire)
У статті розглядається питання про напрями смислового розвитку багатозначної
лексеми англ. fire в контексті окремо взятих фразем і про відображення цього розвитку
в цілісній семантичній структурі фразеологічного угруповання з відповідним ключовим
компонентом у вигляді фрейму, визначального для інтерпретації концепту FIRE на фразеологічному рівні.
Ключові слова: фразема, внутрішня форма, ключове слово, смисловий розвиток,
структура, семантема, багатозначність, фрейм.
В статье рассматривается вопрос о направлениях смыслового развития многозначной лексемы англ. fire в контексте отдельно взятых фразеологизмов и об отражении
этого развития в целостной семантической структуре фразеологической группировки
с соответствующим ключевым компонентом в виде фрейма, определяющего интерпретацию концепта FIRE на фразеологическом уровне.
Ключевые слова: фразема, внутренняя форма, ключевое слово, смысловое развитие,
структура, семантема, многозначность, фрейм.
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The article is devoted to the problem of directions of sense development of the polysemous
noun fire in the context of individual idiomatic set phrases, and also that of reflection of this
development in the overall semantic structure of the group of such phrases sharing fire as their
common key component, this reflection taking form of the frame determining the interpretation
of the concept fire at phraseological level.
Key words: set phrase, inner form, key lexical component, sense development, structure,
semanteme, polysemy, frame.
Дослідженням лексики на позначення високотемпературних процесів і явищ у різних аспектах їхнього прояву та з урахуванням особливостей різних мов займаються такі
лінгвісти, як Л. В. Куркіна, К. І. Якушкіна, А. Ф. Журавльов, М. Н. Галаєва, А. К. Протасова,
М. М. Маковський та ін. Зокрема, семантичний розвиток одиниць на позначення вогню
вивчають Т. О. Черниш, К. С. Верхотурова та Л. В. Педченко���������������������������������
[1; 2; 3]. У нашій статті ми зосередили увагу на дослідженні особливостей смислового відображення полісемантичної
лексеми англ. fire у фразеологічному контексті, під яким ми розуміємо як внутрішню
структуру окремо взятих фразеологізмів, так і цілісну структуру відповідних фразеологічних угруповань. Отже, ми поставили перед собою такі завдання: 1) встановити особливості відображення лексичної полісемії ключової лексеми англ. fire у фразеологічному
контексті; 2) з’ясувати, чи становить сукупність фразеологічних одиниць зі згаданою
лексемою як їхньою ключовою одиницею системно організоване ціле; 3) у разі позитивної відповіді на друге питання визначити роль лексеми англ. fire у структуруванні
відповідного фразеологічного угруповання. Ми також спробуємо визначити, чи може
досліджувана нами лексема набувати фразеологічно пов’язаного значення, чи, вживаючись у складі фразеологізмів, вона просто реалізує свою систему значень, властиву їй як
одиниці лексико-семантичної системи і подану в тлумачних словниках. Об’єктом нашого
дослідження є фраземи ідіоматичного характеру, а також порівняльні звороти і прислів’я
(внаслідок притаманного їм образно-експресивного характеру).
Вивчення функціонування лексеми англ. fire під таким кутом зору є актуальним,
оскільки наш аналіз допоможе повніше висвітлити зміст концепту FIRE і його семіотикомодельний потенціал. У загальномовознавчому аспекті цей аналіз становить інтерес для
розробки проблеми характеру смислового відображення багатозначних лексичних одиниць на фразеологічному рівні.
Таким чином, ми маємо з’ясувати, як конкретно значення слова англ. fire впливають на загальний зміст фразем, до складу яких входить це слово. У цьому плані важить
ступінь мотиваційної прозорості внутрішньої форми фразеологічних сполук, адже саме
ця прозорість дозволяє співвіднести ті чи інші компоненти цілісного значення фраземи
з відповідними лексемами в її складі. Проте ідіоматичні фраземи можуть відрізнятись
у цьому сенсі, маючи більшу чи меншу мотиваційну прозорість або ж і будучи непрозорими тому, що їх мотивація є або суто умовною, або історично затемненою.
Почнемо з прикладів, у яких лексема англ. fire вживається у своєму вихідному, дослівному значенні, тобто позначає вогонь, взятий у плані його різних властивості (часом
ці фраземи можуть інтерпретуватися й у іншому, зокрема узагальненому сенсі), напр.:
fire and water are good servants, but bad masters [4: 278]; the fire which lights (warms) us at
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a distance will burn us when near [там само] (у ширшому сенсі це прислів’я може означати
«все добре в міру»); пор. також і порівняльні звороти: burn like fire [4: 277]; like a forest
fire (like wild fire) [4: 278]; get on like a house on fire (afire) [4: 402]; as red as fire [4: 624].
Нами було встановлено, що слово fire виступає в складі як номінативних, так і предикативних сполук. Аналіз перших показав, що fire тут позначає не власне вогонь, а певним
чином пов’язані з ним вогнеподібні явища та матеріальні об’єкти, пор. Hermes’ (St. Elmo’s)
fire [4: 278], fires of heaven (heavenly fires) поет. «зірки» [там само], fire and brimstone
[4: 277] та the fires of hell − метонімічні позначення «геєнни вогненної» [4: 278] (перший
вираз вживається і як лайка [5 (1: 516)] – як зазначає Л.О. Павловська, для лексем на
позначення вогню типовим є їхнє використання у формулах, що виражають погане
ставлення до адресата, натомість у формулах із доброзичливим змістом вони відсутні
[6: 8]). Сюди ж віднесемо St. Anthony’s fire «бешиха» [5 (1: 516)], а також і назви міцних
алкогольних напоїв: liquid fire [5 (1: 516)] і fire water [4: 799]. Цікаво відзначити, що
в останніх двох прикладах «вогонь» як мотиваційна риса підкреслює пекуче тактильне
відчуття від напою, на відміну від таких назв, як, скажімо, англ. brandy чи укр. горілка,
внутрішня форма яких пов’язана із термічними процесами виготовлення відповідних
напоїв [1: 98-99].
Нами були зафіксовані й такі номінативні сполуки, у яких лексема fire вживається
в переносному значенні, пов’язаному з позитивними явищами духовної сфери (ентузіазм,
незгасне прагнення до досягнення високої і благородної мети, натхнення), напр.: sacred
fire [4: 652], Promethean fire [4: 279]. Натомість фразема на позначення збудженості й запалу, англ. fire and fury є досить двоїстою щодо семантики внутрішньої форми, оскільки
найменування вогню може і самостійно позначати піднесені емоційно-афективні стани,
причому таке вживання є для неї узуальним [4: 278].
У складі предикативних ідіоматичних сполук лексема fire у своєму основному, дослівному семантичному варіанті виражає досить широкий спектр похідних значень.
Найбільш поширеним із них є «джерело інтенсивного деструктивного, головно негативного, але не завжди фізичного впливу»: a burnt child dreads the fire [4: 277]; a small fire is
quickly trodden out [5 (1: 516)]; play with fire [7: 114]; between two fires [4: 277]; put one’s
finger in the fire [4: 276]; put the fat to the fire [4: 264]; drive out fire with fire [4: 277]; pull
smb’s chestnuts out of the fire [4: 145]; out of the frying pan into the fire [4: 301]; heap coals of
fire on smb’s head [4: 157]; fire and sword [8 (1: 321)]; go through fire and water [9: 432]; pull
(snatch) smb (smth.) out of the fire [4: 279]; a brand from (out of) the fire [там само]; strike
fire [там само]; breathe fire [4: 278]. Серед зазначених фразеологічних одиниць є приклади, що вживаються для вираження міжособистісних стосунків негативного характеру
(breathe fire). У таких випадках семантика вогню служить для вираження деструктивного впливу, який має два аспекти: зовнішній, який стосується вираження негативного
ставлення та, безумовно, емоційний, що і є рушієм зовнішнього прояву того чи іншого
негативного ставлення.
Цікаво відзначити приклади, де лексема fire виражає деструктивний вплив, результат
якого, однак, дає позитивні наслідки, як, напр. у біблеїзмі heap coals of fire on smb’s head
«присоромити кого-небудь», що виступає в Старому (Притчі, 25: 21-22) й Новому (Послання св. ап. Павла до римлян, 12: 20) Заповітах (пор.: If thine enemy be hungry, give him
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bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink: For thou shalt heap coals of fire upon
his head, and the LORD shall reward thee [10: 675-676]); пор. також drive out (fight) fire with
fire. Справа в тому, що деструктивна сила може бути спрямована на боротьбу з чимось
негативним (також деструктивним за своєю природою), тоді вона виступає як щось позитивне; можна сказати, що тут спрацьовує схема «мінус на мінус дає плюс».
Крім деструктивного значення, у предикативних сполуках досліджувана нами лексема вживається також, хоч і рідше, у значенні «цілеспрямована ефективна конструктивна
діяльність». Така діяльність оцінюється здебільшого позитивно, напр.: англ. on the fire
[4: 279] (на відміну від сполуки on fire «дуже привабливий, еротичний», ця фразема має
значення «в роботі, в процесі становлення»); (not) set the Thames / the world on fire [там
само]; have many irons in the fire [4: 411]; keep the home fires burning [4: 278].
Цю енантіосемію слова fire у фразеологічному контексті можна зіставити з уже згаданими прислів’ями, котрі представляють вогонь як джерело амбівалентного впливу,
тобто як стихію, дія котрої може давати як позитивний так і негативний результат (the
fire which lights (warms) us at a distance will burn us when near; fire and water are good
servants, but bad masters).
Протиставлення деструктивного й конструктивного впливу нейтралізується в контексті прислів’я there is no smoke without fire [9: 939], де fire функціонує як образний
символ результативної дії як такої, безвідносно до характеру її наслідків.
Ще одним значенням досліджуваної лексеми в предикативних ідіоматичних фраземах є «інтенсифікуючий позитивний вплив на людину, на її дії та психіку»: англ. build
(light) a fire under smb [4: 277] ; where is the fire? [4: 279]. Слід зауважити, що джерелом
такого впливу може бути як інша людина (у першому прикладі), так і певна матеріальна
причина (у другому).
В окрему групу ми виносимо фразеологічні одиниці, в яких fire вживається на позначення такого внутрішнього чинника впливу на поведінку людини, яким є внутрішні
емоційно-афективні стани цієї самої людини. Отже, вогонь тут інтерпретується як пристрасть, натхнення, збудження, енергійність, заповзятливість, пор. англ. a fire in the blood
[4: 278]; full of bush fire [там само]; a ball of fire [4: 62]; fire in one’s belly [11: 597]; on fire
[12: 264]. Таким чином, семантема «вогонь» у своєму вторинному ідіоматичному застосуванні виявляє зв’язок і з цариною емоційно-афективної семантики, й узагалі зі смисловою сферою, пов’язаною зі внутрішніми, ментальними характеристиками людини.
В ідіоматичній сполуці be on fire [11: 597] лексема fire набуває значення «болісні,
неприємні відчуття, пов’язані з патологічним, хворобливим станом, зокрема з високою
температурою, гарячкою»: (пор. також уже згадані англійські назви бешихи та горілчаних напоїв, аналогічним чином умотивовані семантикою неприємних соматичних відчуттів).
Отже, встановивши наведені значення, ми можемо стверджувати, що рисою, спільною для всіх них, є вираження певного впливу (деструктивного чи конструктивного,
негативного чи позитивного), внаслідок якого його об’єкт виходить зі свого звичного
стану.
Що ж стосується інших, вторинних семантичних різновидів іменника fire (ними, як
вже зазначалось, є значення, що виражають емоційні переживання, а саме натхнення,
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пристрасть, запал, напр.: a fire in the blood; full of bush fire; a ball of fire; on fire, хворобливі тілесні відчуття й стани, зокрема біль, підвищена температура тіла, жар, лихоманка:
be on fire; St. Anthony’s fire, а також активно лексема fire вживається у військовій сфері
для позначення стріляння (вогню)), то наш аналіз показав, що фразеотворчу активність,
хоч і значно меншу й семантично обмежену, виявляє лише семантема «ведення вогню,
стріляння з вогнепальної зброї». Це значення відтворюється у внутрішній формі фразеологічних одиниць непрямим чином, унаслідок чого його відображення на рівні цілісного, «поверхневого» фразеологічного значення зводиться, наскільки можна судити, до
двох уже встановлених стосовно семантеми «вогонь» типів: 1) «джерело інтенсивного
деструктивного (і, головне, негативного) впливу» (причому це джерело виступає у сфері
міжособистісних стосунків): англ. come under fire [11: 597]; under fire [4: 279]; open fire
[там само]; direct one’s fire against [4: 277]; draw fire from smb (upon oneself) [там само];
stand fire [4: 279]; running fire [там само]; baptism of fire [4: 64-65]; in the line of fire [7: 199];
2) «цілеспрямована ефективна (й позитивно оцінювана) діяльність» (причому в цілому
йдеться про ті чи інші негативні моменти в здійсненні такої діяльності): англ. miss fire
[4: 279]; hang fire [4: 278]; hold (one’s) fire [там само].
Таким чином, аналіз смислового відображення лексеми англ. fire на фразеологічному
рівні засвідчив, що це відображення є нерівномірним і навіть вибірковим. Фразеотворчу активність у фразеологічному контексті англійської мови виявляють лише семантеми
«вогонь, полум’я» і «ведення вогню», частково збігаючись і в плані вираження ними
вторинних фразеологічно пов’язаних значень.
Повертаючись до поділу аналізованих нами фразем на номінативні і предикативні, слід зауважити, що предикативні сполуки становлять основний масив угруповання.
Спільною рисою для цілісної семантики більшості з них є позначення певної ситуації, що розрізняється за допомогою ознаки «характер результативного впливу». Як ми
бачили з прикладів, цей вплив може бути конструктивним і деструктивним, і саме це
протиставлення є визначальним для семантичної структури аналізованого угруповання.
У кількісному плані переважають фраземи, у яких ідеться про деструктивний вплив,
що дає підставу розглядати це протиставлення як привативне, а фраземи із значенням
конструктивного впливу – як маркований (за ознакою меншої чисельності) член цієї
привативної кореляції.
Підсумовуючи все вище сказане, варто зазначити, що в багатьох фраземах вогонь
зображується як джерело й навіть суб’єкт деструктивних дій, спрямованих на людину та
середовище її існування; але таке джерело часто може й не конкретизуватись саме як вогонь, натомість виступаючи саме як «щось неконкретизоване (узагальнене) й небезпечне». Значно рідше вогонь фігурує як джерело чи інструмент конструктивного впливу.
Ситуації, описані у фраземах, практично завжди в той чи інший спосіб стосуються
людини, її зв’язків з оточенням, у якому вона існує, у тому числі і з іншими людьми.
Відповідним чином суб’єктом і/чи об’єктом згаданого узагальненого чи конкретно «вогняного» деструктивного впливу тут часто є сама людина. Далеко рідше міжособистісні
стосунки мають конструктивний характер.
Отже, вогонь осмислюється у фраземах як природне явища, тісно й амбівалентно
пов’язане з людським існуванням. Це осмислення відображається у тому, що визначаль141

ним для сукупності фразем із відповідним ключовим словом є фрейм, що включає, як свій
основний складник, диференційовану за ознакою «конструктивність/деструктивність»
інтенсивну результативну дію, з якою співвідносяться такі семантичні компоненти фрейму, як «людина», «вогонь» і «джерело небезпечного впливу».
Продовження й поглиблення студій в цьому напрямку передбачає залучення
до аналізу інших слів, семантично більш чи менш близько пов’язаних з іменником
fire, зокрема слів на позначення різних термічних об’єктів, процесів, і рис, а також
використання лексичного й фразеологічного матеріалу інших мов. Усе це в підсумку має
поглибити наші уявлення про роль і місце концептів, пов’язаних з позначенням вогню
й інших високотемпературних явищ, у мовній картині світу, узятій у її універсальних та
конкретних, етнокультурних та культурно-історичних рисах.
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ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ
ЗАПОЗИЧЕНЬ НА -ING У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ
(на матеріалі різносистемних мов)
У статті проаналізовано формально-семантичні зміни, які відбуваються з англоамериканськими запозиченнями з формантом -��������������������������������������
ing�����������������������������������
у різносистемних мовах на фонетичному, морфологічному і семантичному мовних рівнях.
Ключові слова: англо-американські запозичення, формант, різносистемні мови,
мовні рівні.
В статье проанализированы формально-семантические изменения, которые происходят с англо-американскими заимствованиями с формантом -ing в разносистемных
языках на фонетическом, морфологическом и семантическом языковых уровнях.
Ключевые слова: англо-американские заимствования, формант, разносистемные
языки, языковые уровни.
The article covers the structural and semantic alteration in Anglo-American borrowings
with -ing forming element in different system languages on phonological, morphological and
semantic language levels.
Key-words: Anglo-American borrowings, forming element, different system languages,
language levels.
Формально-семантичні зміни, що відбуваються із запозиченими словами у національних мовах із різною системою організації лексичних та граматичних значень
відзначаються, залежно від ступеню асиміляції, на їх формальній (структурній) будові,
морфо-граматичних стосунках з іншими словами мови-реципієнта та на семантичному
полі запозиченого слова. Подібні зміни відбуваються із запозиченими словами постійно,
але мовний матеріал, який надходить останніми роками, має особливі як кількісні, так
і якісні відмінні показники. Тому метою запропонованої статті є систематизація сучасних
формально-семантичних змін, які відбуваються із певним видом англомовних (останнім
часом більше англо-американських) запозичень з формантом -ing. Для досягнення
поставленої мети необхідне розв’язання наступних завдань: встановити і описати зміни, які відбуваються із англомовними запозиченнями на -ing на фонологічному, морфологічному, словотвірному та семантичному рівнях; встановити і охарактеризувати
основні формально-семантичні типи, за якими зіставляються і аналізуються названі
вище запозичення.
Зміни, що трапляються із запозиченими словами у національних мовних системах,
до яких потрапляють іншомовні слова, залежать від їхнього лінгвістичного статусу, який
визначається за запропонованими Д.С. Лотте критеріями, наведеними нижче:
1) наскільки сполучення звуків даного запозичення відповідає загальноприйнятим
звукосполученням даної мови; 2) наскільки морфологічна форма та окремі формальні
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приналежності слова відповідають загальноприйнятим у даній мові та гармоніюють з усім
строєм; 3) чи існують похідні від такого запозичення, чи не знаходиться воно на мовній
периферії. Крім того, важливим фактором виступає розповсюдженість запозичення та
частота його застосування, а також існування синонімічних форм, які найбільш повно
відповідають строю мови-реципієнта [3: 4].
Англомовне запозичення на -ing за Д.С. Лотте виступає запозиченням у «чистому
вигляді», на рівні форми та змісту, воно належить до «оригінальних запозичень», тому
що його на етапі мовної інтерференції неможливо розділити на основу та формант, або
на інші самостійні у функціональному використанні частини, напр.: clearing, surfing,
meeting (укр./рос./польськ./франц.) та ін. Виняток стосується тільки складених, за
нашою типологією, запозичень, таких як: brain-ring, recruiting agency, recording company
(укр./рос./польськ./франц.) та ін. Але і в таких мовних фактах словоформа на -ing не
розкладається, а запозичені раніше та досить розповсюджені слова типу англ. ring – укр.
ринг; англ. company – укр. компанія; англ. agency – укр. агенство та ін., які виступають
ядром словосполучення і розуміються як такі, що характеризуються певним, новим
чином. Інші складені запозичення типу: анг. rack-jobbing (укр./рос./франц.), mail-bombing
(польськ./франц.), bungee-jumping (укр./рос./польськ./франц.) та ін. виступають повними
запозиченнями і потребують виваженого тлумачення.
За даними В.В. Виноградова, Д.С. Лотте, С.В. Гриньова, Л.П. Крисіна та інших
дослідників, запозичення на -инг у російській мові виступають як іншомовні слова,
запозичені переважно з англійської мови. Визначаючи їх граматично-категоріальну
характеристику, В.В. Виноградов писав, що їх треба відносити до групи іменників
твердого чоловічого відмінювання і що такі запозичення є типовими представниками
групи Singularia Tantum [1: 96].
Ю.О. Жлуктенко, В.П. Симонюк, Н.О. Попова, Г.А Сергеєва, Л.М. Архипенко,
А.Д. Олійник у різні часи дослідження наводили факти запозичення англомовних
одиниць на -інг(инг) в українській мові. При цьому Ю.О. Жлуктенко зазначав, що
факти процесуальних назв на -ing, утворюються під впливом американського варіанту
англійської мови, в якій такий спосіб словотворення є дуже поширеним [2]. А. Марковський, Е. Мончак-Волфелд та ін. наводять чисельні факти сучасних англомовних
запозичень на -ing у польській мові [4], а Н.О. Слобожанина – у французькій [8]. Усі
згадані автори наголошують, що запозичення на -ing свідчать про їхнє переважно
англомовне походження.
Визначення типології формально-семантичних змін ми здійснюється за правилами
сучасного контрастивного мовознавства і проводиться на трьох базових рівнях:
фонологічному, морфологічному та семантичному.
Морфологічний аналіз проводиться у формальному (структурному) та граматичному
(частиномовному) аспектах, а також на словотвірному рівні, як проміжному між морфологічним та лексико-семантичним мовними рівнями. Семантичний аналіз здійснюється
у зіставному аспекті за критеріям еквівалентності /безеквівалентності запозичення
з формантом -ing та його англомовного семантичного відповідника.
Фонологічний аналіз виконується на рівні фонетичного уявлення, яке визначає
лінгвістично важливі розбіжності, що знаходяться у фонетичному уявленні вимови тієї
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чи іншої мови, у нашому контексті це – послідовність фонем, які лежать в основі вимови.
Фонологічний аналіз використовується також для лексичного доступу, тобто процесу,
який зіставляє фонетичну форму вимови з канонічними фонемними уявленнями слів
у словнику, щоб відбудувати інформацію, яка зберігається там відносно їх морфологічних,
синтаксичних та семантичних властивостей.
Фонологічний аналіз дозволив встановити, що формант -ing виступає показником
іншомовності в усіх мовах дослідження (в англомовних запозиченнях формант -ing,
приєднаний до основи на приголосну, у власних французьких словах на -ing, закінченню
завжди передує голосна фонема, напр.: франц. shampooing, parpaing, poing, etc. [9, с.783;
609; 650]. Фонетично, це сполучення передається через назалізацію звука [i], в англомовних запозиченнях -ing передається через [iη]. У польській мові -ing передається
через [nĸ], у російській та українській мовах – через [ng] або [nĸ]. Транслітерована кирилицею фонемна інновація передається через «-инг (інг)» в українській та російській
мовах, а латиною залишається незмінною у складі запозичених мовних одиниць на
-ing у польській та французькій мовах.
На остаточний вигляд запозичення в українській та російській мовах впливає
фонетична асиміляція. Найбільш поширеними явищами звукової асиміляції англомовних запозичень в обох мовах виступають звукова дивергенція – передавання
одного звука двома [η] → [ng], звукова конвергенція – регулярна заміна двох близьких
звуків одним, напр.: [і:] [і] – передавання довгого звука коротким, бо ні в українській, ні
в російській такого розподілу немає та звичайна субституція – передавання одного звуку
англійської мови тим же, або близьким звуком мови, що запозичила, напр.: [m] [m], [t]
[t], як, наприклад, у слові англ. meeting → укр. мітинг; рос. митинг. В українській мові,
як і в польській та російській, при фонетичному відтворенні запозичення, певну роль
відіграє англійська орфографія. Запозичення, що потрапляють у загальне використання,
мають варіанти вимови. В основі таких варіантів лежить звуковий англомовний образ,
тобто імітація англомовної вимови за допомогою звуків рідної мови, напр.: рос.
брэндинг [англ. branding], рос. трэйдинг [англ. trading], рос. нэйминг [англ. naming], рос.
фандрэйзинг [англ. fundraising], рос. трэйнинг [англ. traning], рос. лэндинг [англ. landing],
рос. мерчендайзинг [англ. merchandising], рос. кейтеринг [англ. catering] та ін., інші
варіанти базуються на прагненні читати англомовне запозичення за правилами рідної
орфографії, напр.: рос. фандрайзинг [англ. fundraising], рос. трединг [англ. trading], рос.
трейнинг [англ. traning], рос. мерчандайзинг [англ. merchandising] та ін. Відтак сучасне
написання англійського запозичення «Бренд» вже закріплено Російським орфографічним
словником під редакцією В.В. Лопатіна аналогічно словам крекер [англ. cracker], трек
[англ. track], котедж [англ. cottage] та ін. [7, с. 456; 812; 478].
При певній частоті використання відбувається також і спрощення у групах подвійних
приголосних, напр.: англ. accounting → рос. эккаунтинг (экаунтинг), англ. tolling → рос.
толлинг (толинг), англ. press-selling → рос. пресс-селлинг (прес-селинг), англ. pressclipping → рос. пресс-клиппинг (прес-клипинг), англ. controlling → рос. контроллинг
(контролинг), англ. outstuffing → рос. аутстаффинг (аутстафинг); або спрощення
у групах голосних, одна з яких [й], напр.: англ. forfeiting → рос. форфейтинг (форфетинг);
англ. trading → рос. трэйдинг(трэдинг), англ. training → рос. трейнинг (тренінг),
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англ. cross-selling → рос. кросс-сейлинг (крос-селинг) англ. catering → рос. кейтеринг
(катеринг).
Фонетичний рівень мови, як відомо, найбільш стабільний серед інших мовних
рівнів. Він менш за інші рівні може змінюватися завдяки важливості своїх одиниць
як будівельних елементів матеріальної форми існування мови. За таких умов, зміни
у фонетичному складі розглядаються як результат впливу інших мов. Інновації у фонетичній
системі найбільш помітні у галузі консонантизму, тонкішими та менш вловимими
виступають зміни голосних. Можна припустити, що основним носієм лексичного
значення виступає консонантна структура слова, особливість якої знаходиться у певному
зв'язку з характеристикою слова у загальному плані, що відноситься до його звукової
оболонки. На доказ цього твердження можна навести російськомовний мовленнєвий факт
із соціолекту користувачів музичних Інтернет сайтів, на яких англомовне запозичення
ди-джеинг частіше зустрічається у формі dj-нг замість dj-инг. Фонетичний критерій
виступає основним показником запозиченого слова. Рідкість уживання фонеми служить
ознакою запозиченого слова.
Порівняльна характеристика запозичень з формантом -ing у різносистемних мовах
доводить, що флективний характер запозичення переноситься разом із формальносемантичними характеристиками у мову-реципієнт додатково, і розпізнається, завдяки
однокорінним запозиченням, що увійшли до мови раніше, напр.: англ. training → укр.
тренінг – «система вправ підібраних з певною метою» співвідноситься в укр./рос./
польськ. мовах зі словами у значеннях «тренер», «тренування», «тренуватися» як
частина словотвірного ланцюжка, отже СЗ запозичення «training» – «спеціальний вид
підготовки» визначається на підставі форманту -ing.
Значення дериваційної моделі на -ing визначається за спільними граматичними,
морфологічними та семантичними категоріальними характеристиками (назва предмета,
процеса, процесуальної або предметної ознаки) і переходить до різносистемних мов,
в яких співвідноситься за значенням із власними суфіксами, напр.: у франц. marketing →
marcheage; польськ. casting → «obsadzanie aktorów», lifting →»wygtadzenie skory»; укр.
scanning → сканування; рос. mixing → микширование. До моменту свідомого виділення
мовцем форманта -ing зі складу англомовного запозиченого похідного словотвірне значення (СЗ) форманта залишається невиявленим, але зберігає свій словотвірний потенціал,
к значення запозиченої моделі.
Реалізація СЗ англомовного похідного на -ing в мовах, що запозичили подібні мовні
факти відбувається у двох напрямках: 1) на рівні утворення словотвірного «ланцюжка»
від похідного з формантом -ing (за аглютинацією у французькій мові, напр.: peau-lifting,
circuit-training etc. та фузійно, напр.: польськ. liftingowy crem; укр.: ліфтинговий крем;
або 2) на рівні виділення морфеми -ing зі складу запозичення (при високому ступені
його асиміляції) і приєднання її до власномовних основ з метою реалізації словотвірного
значення форманта (тільки в синтетичних мовах).
«Приховане» словотвірне значення запозиченої моделі, може впливати на процес
деривації у мові, що її запозичила, на процес утворення певних частин мови від
запозичень на -ing із певним словотвірним значенням, отже на характер транспозицій
при словотворенні у мові-реципієнті. Наприклад: рос./укр. пудинг (предмет) → пу146

динговий (предметна ознака); виндсерфи(і)нг (процес) → виндсерфи(і)нговый (процесуальна ознака) → виндсерфи(і)нги(і)ст (агентивний іменник); прес(с)инг (назва
процесу) → прес(с)инговий (процесуальна ознака) → прессинговать/ пресингувати
(назва дії). При високому ступені асиміляції запозичення, а також при певній частоті
його уживання можливий і більш довгий словотвірний ланцюжок, напр.: рос. митинг
(назва процесу) → митинговый (процесуальна ознака) → митинговщик (агентивний
іменник) → митингующие (агентивний іменник у множині) → митинговщина (збірна
предметна назва); укр. мітинг (назва процесу) → мітинговий (процесуальна ознака) →
мітингувальник (агентивний іменник).
Словотвірний потенціал полісемічного англомовного форманту -ing проявився
на даний час у СЗ «назва дії» на російськомовному мовленнєвому рівні, зокрема при
творенні оказіоналізмів напр.: рос. втюринг, объегоринг, свалинг с «бабками», жабинг
(невдалий ліфтинг), гадалкинг, дебилинг, Дедморозинг (корпоративні новорічні вечірки);
крабинг (вилов крабів); грабинг (грабувати, переважно з електронного ресурсу);
«Матросинг и бросинг» (жартівлива назва статті в російськомовному журналі «Maxim»,
июль 2008):»Попинговый шлёпинг как средство воспитания» (жартівлива назва «нової»
книги неіснуючого видавництва «Блондинка» [10], а також на рівні терміноутворення,
напр.: рос. икаэринг («идеальный конечный результат» – авт. термін російського тренераконсультанта Віталія Ільїнського) – менеджмент; вумбилдинг (тренировка внутренних
управляемых мышц малого таза у женщин) – фізіотерапія.
На етапах асиміляції у мовах-реципієнтах зміни на фонетичному та морфологічному
(структурних) рівнях відбуваються відповідно до кожної мовної системи окремо. На
цьому етапі в усіх мовах дослідження, крім французької, створюються свої регулярні
орфографічні зміни. Так, для польської мови англомовні запозичення на -ing є незручними
і створюють певні труднощі, а польські філологи не радять читати їх «literowo».
Більшість користувачів ігнорує «tej obcej wymowy», отже читає англомовне запозичення
за правилами своєї мови, напр.: siding, замість saiding, trening, замість treining і т.і.
Велика частина англомовних запозичень, за свідченням А. Марковського, вимовляється
так, як вони пишуться, незважаючи на їх англомовну вимову, бо остання вимагає
доброго знання цієї мови, або принаймні уміння орієнтуватися у правилах вимови.
З мови реклами поляки знають brushing, layering, roaming і т.і. з газет, радіо та телебачення
ranking, briefing, dumping і т.і., такі запозичення для більшості «są postrzegane jako trudne».
З точки зору вимови та запису велика кількість цих запозичень «spolszczano». Існують
регулярні моделі, за якими здійснюється асиміляція англомовних запозичень у польській
мові, вони стосуються, спрощення, як у групах голосних, так і приголосних. Такі
правила розповсюджуються і на запозичення з формантом -ing. Наприклад, спрощення
у групах голосних відбувається, у таких запозичень на -ing: англ. armwrestling → польськ.
armresling; англ. dribbling → польськ. dribling; англ. kidnapping→ польськ. kidnaping та
ін. Відбувається регулярна фонетико-графічна субституція с→ к, напр.: англ. camping
польськ. kemping; англ. casting польськ. kasting; англ. catering → польськ. katering.
А також: sh → sz (shilling → szyling), ck → k (hacking → haking), sc → sk (scouting →
skauting), s → z (jumpsaling → jumpzaling), th → t (farthing→ farting), c→ s (dancing
→ dansing), v → w (caravaning→ carawaning). У групах голосних аі → e (training →
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trening); a → e (happening → hepening); ei → і (briefing→ brifing); ui→ і (bodybuilding →
bodibilding); ее → у (bungee-jumping → bungy-jumping); ее → і (meeting→ miting); u → a
{dumping → damping); ou → au (scouting→ skauting); oo → u (footing → futing); ya → j
{yachting → jachting): oa →о (roaming → roming); і →у (dribbling → drybling); ow→о
(bowling→ boling).
Зміни на формальному (морфемному) рівні відбуваються у добре засвоєних запозиченнях, іншомовне походження яких не відчувається. В межах одного алфавіту
транслітерація не застосовується, напр.: англ. booking → франц. booking, англ.
brainstorming → франц. brainstorming [9: 39-41] і т. ін. Не зафіксовано також фактів
поморфемних змін у запозиченнях з формантом -ing і в польській мові, але у назвах
видів діяльності описово таке запозичення перекладається за допомогою формантів
-епіе, -апіе, яке можна вважати співвідносним за значенням з формантом -ing, напр.:
mailbombing – «zasypywanie skrzynki e-mailowej [...] dużą ilośią listów...» [5: 154].
Зміни на лексико-семантичному рівні відбуваються на етапі лексичної інтерференції,
коли робиться вибір нової номінації для тієї чи тієї національної мови. Залежно від
значення кожної окремої мовної одиниці у мові-донорі, вона може стати абсолютно
еквівалентною значенню у мові-реципієнті, напр.: (укр./рос./польськ./франц.) pudding
(блюдо), (укр./рос./польськ./ франц.) casting (відбір акторів), (польськ.) missing link
(втрачений артефакт); знаходитися у відношеннях включення (парадигма значень у мовідонорі є ширшою за таку у мовах-реципіентах), напр.: англ. jogging (підштовхування,
біг підтюпцем і т.ін.) було запозичене (укр./рос./польськ.) тільки у значенні «повільний
тренувальний біг»; у відношеннях перетину знаходяться мовні факти, значення яких
у мовах-реципієнтах дещо змінено, або трансформовано «лексикалізовано», напр.: англ.
meeting (будь-яка зустріч) запозичено (укр./рос.) у значенні «політичні збори», а також
(польськ.) »1. політичні збори; 2. спортивні заходи»; у відношеннях безеквівалентності
знаходяться назви, які пройшли етап адаптації і зазнали семантичного зсуву, напр.: рос.
грабинг – «красти з електронних мереж за допомогою супутникового обладнання » –
(тлумачення наше – Б.В.) походить не від англ. grabing, n – хапати [10: 234], а від російського
дієслова «грабить, красть». Подібні мовні факти надає соціолект користувачів Інтернет
мережі, напр.: « Кто-то сидит в интернете качает себе например музыку формата mp3 –
и он за это платит бабки, а ты с помощью «рыбалки» (другое название «грабинг»)
как бы перехватываешь ту же музыку – и за это не надо ничего платить и даже не
надо тебе инет, только что бы спутник был настроен. Спутниковый грабинг: файлы
с неба.» [11].
У відношеннях безеквівалентності з англомовним crabbing знаходиться також
і російська лексема крабинг – 1. Лёгкое приседание, которое делает видео-оператор
во время съёмки (и движения) вбок.; 2. Двигательный дефект у спортивных собак
[11]. Англомовних семантичних еквівалентів у словниках не зафіксовано, але легко
простежується аналогія із семантикою основи-мотиватора англ. crab, n – краб [6: 133],
особливі характеристики значення якого й використано для утворення терміну із певним
семантичним наповненням.
При високому ступені асиміляції відбуваються зміни і на словотвірному рівні,
англомовний формант -ing замінюється на власномовний синонімічний суфікс, напр.:
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англ. scanning → рос. сканирование; англ. dubbing → укр. дублювання; або замінюється
на власну назву англ. marketing → франц. marcheage, commercialisation; англ./польськ./
укр./рос. consulting firm → франц. la firm-conseil; англ./польськ./укр./рос. billing → франц.
facturation і т. ін. Французька найбільш консервативно з усіх мов, які ми досліджуємо
ставиться до використання запозичень. Процес модерації, тобто прагнення помірного
та збалансованого використання англомовних запозичень, стосується і словоформ на
-ing. Але і в ній зафіксовано факт використання форманта -ing у якості словотвірного,
що додається до французької основи coupon (купон, відривний листок – (тлумачення
наше. – Б.В.) → couponing. «Le terme couponing est toujours utilisé pour désigner cette
technique marketing, je n’ai jamais entendu la version française ...» [11]. – «Термін couponing
використовується для позначення технології маркетингу, але я ніколи не чув французької
версії цього слова» – (тлумачення наше. – Б.В.).
Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки:
Фонетичні зміни є першою умовою адаптації запозичення. Особливо це характерно
для тих слов’янських мов, де використовується кирилиця, тому що запозичене слово
дуже часто функціонує в неадаптованому вигляді, що графічно відображається
перемиканням кодів, тобто воно деякій час пишеться латиницею. Отже, на першому
етапі запозичене слово з формантом -ing виступає показником іншомовності в усіх
мовах дослідження.
З позиції граматичної семантики запозичені похідні характеризуються за такими
категоріальними ознаками: абстрактність, локальність, предметність, речовинність.
В аспекті морфемного складу запозичення на -ing у досліджуваних нами мовах
поділяється на три структурних типи: простий, складний та складений.
На лексико-семантичному рівні адаптація відбувається відповідно до ступеня прозорості внутрішньої форми: 1) найшвидше адаптуються слова, які для більшості
носіїв національної мови є мотивованими через їх знання англійської мови, тобто повномотивовані, семантично прозорі слова (arm-wrestling); 2) процес уповільнюється при
лексикалізації, коли для встановлення внутрішньої форми необхідне певне домислювання
(holding); 3) невідомими широкому загалу залишаються слова, які мають значення,
що утворилося на основі ідіоматичного або фразеологічного лексико-семантичного
варіанту (айсинг).
Запозичення, в основі яких була англомовна лексична одиниця з формантом -ing,
у контрастивно-типологічному аспекті віддзеркалює явище лексико-граматичної
інтерференції. Залежно від значення кожної окремої мовної одиниці у мові-донорі, вона:
1) може стати еквівалентною значенню в мові-реципієнті (фр. casting); 2) знаходитися
у відношеннях включення, коли лексична парадигма значень у мові-донорі є ширшою,
ніж у мовах-реципієнтах (укр. пресинг); 3) перетинятися значеннями, тобто співвідноситися не за головним, а за другорядними значеннями (польск. meeting); 4) у відношеннях безеквівалентності знаходяться мовні одиниці, які пройшли повну адаптацію,
у тому числі й на словотвірному рівні, і замінили формант -ing на споконвічний суфікс
або будь-який інший дериваційний елемент (рос. сканирование).
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Казакова І.В.
(Мінск, Беларусь)
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Доклад присвячений проблемі зберігання чистоти й краси мови в сучасному суспільстві.
На прикладі білоруських та українських прислів’їв та приказок розкривається мовне багатство фольклору наших народів. Увага акцентується на необхідності використання
скарбів народної творчості в процесі навчання та виховування молодого покоління.
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Ключові слова: сучасна мова, мовне багатство фольклору, прислів’я та приказки,
бідність лексикону сучасного суспільства, національні особливості, роль і значення слова.
Доклад посвящен проблеме сохранения чистоты и красоты языка в современном
обществе. На примере белорусских и украинских пословиц и поговорок раскрывается
языковое богатство фольклора наших народов. Акцентируется внимание на необходимости использования сокровищ народного творчества в процессе обучения и воспитания молодого поколения.
Ключевые слова: современный язык, языковое богатство фольклора, пословицы
и поговорки, бедность лексикона современного общества, национальная специфика, роль
и значение слова.
The report is dedicated to the problem of preserving language purity and beauty in
a modern society. The examples of Belarusian and Ukrainian proverbs and sayings illustrate
our people folklore’s language richness. Much attention is paid to the necessity of using folk
art’s treasures in the process of teaching and educating young generation.
Key words: modern language, folklore’s language richness, proverbs and sayings, poverty
of modern society vocabulary, national specific features, the role and significance of the
language.
Як гэта ні парадаксальна, але і сёння, калі пераважная большасць дарослага насельніцтва краіны мае сярэднюю і вышэйшую адукацыю, праблема культуры мовы застаецца
такой жа важнай і актуальнай, як і 80–100 гадоў таму назад, калі пісьменны чалавек быў
вялікай рэдкасцю. Сучаснае грамадства знаходзіцца ў стане крызісу. Але не так палохае крызіс матэрыяльны, як духоўны. І перш за ўсё ён заўважаецца ў моўным аспекце.
Што вылучае чалавека з шэрагу іншых жывых істот? Галоўнае: мова і смех, уласцівасць
размаўляць і смяяцца. Мова (асабліва яе лексічны пласт) вельмі хутка рэагуе на змены
ў грамадстве, развіццё навукова-тэхнічнага прагрэсу, пераацэнку каштоўнасцей і г.д.
Пачуўшы гаворку чалавека можна адразу, амаль беспамылкова, вызначыць рэгіён, адкуль ён родам, яго сацыяльнае паходжанне, грамадскае асяроддзе, нават прафесію. Сустракаюць жа не толькі па вопратцы, але і па гаворцы, мяркуючы па ёй і развітваюцца,
таксама як і па розуме.
Сучаснае жыццё набывае ўсё больш хуткі тэмп, што таксама адбіваецца і ў мове.
У нашу эпоху назіраецца тэндэнцыя да скарачэння моўных сродкаў, асабліва на Захадзе. Яркі таму прыклад, сучасны стан англійскай мовы, асабліва яе гутарковага стылю
ў ЗША. На жаль, назіраецца гэта з’ява і ў нас, асабліва ў мове моладзі. Але гэта яшчэ
не самае горшае. Часам проста жах ахоплівае, калі пачуеш размову сучасных маладых
людзей 12–20-гадовага ўзросту. Беднасць, сапраўдная галеча лексікону (славутая Элачка
Людаедка ў параўнанні з імі з’яўляецца проста ўзорам красамоўства), нецэнзурныя
словы і выразы, элементарнае няўменне выказаць сваю думку, данесці яе да субяседніка.
І гэта не выпадковая неадукаванасць, а з’ява даволі частая.
Даследчыкі слова падкрэсліваюць сілу яго ўздзеяння на чалавека, сёння ўжо даказана, што слова валодае і матэрыяльнай энергіяй. Успомнім з кнігі Быцця: «Напачатку было
Слова...». Велізарная роля слова ў інтэлектуальным развіцці грамадства бясспрэчная.
Менавіта слову абавязаны мы сучаснаму ўзроўню навукова-тэхнічнага і культурнага
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прагрэсу. На фоне гэтых дасягненняў дысанансам гучыць далёка неінтэлектуальная гаворка. Узнікае пытанне, чаму большасць сучаснай моладзі карыстаецца бяссэнсоўным
наборам гукаў тыпу: «Ну, во а! Блін! Лажа якая! Чо, у натуры? Ну, тыпа яго, чыстапроста, вось»?
Не пачуеш прыгожага паўнагучнага слова нават і ад значнай часткі студэнтаў
вышэйшых навучальных устаноў, будучай інтэлігенцыі нацыі. Нават калі і ёсць веды па
тых ці іншых пытаннях, дык вельмі цяжка яны выказваюцца ўслых і часцей пры дапамозе слоў-паразітаў: ну, так сказаць, гэта, наогул і г.д. Маладым людзям трэба вучыцца
гаварыць: гаварыць прыгожа, красамоўна, граматна. І наша задача – задача навукоўцаў,
выкладчыкаў, усіх тых, хто выхоўвае будучую інтэлігенцыю нацыі, – дапамагчы сучаснай моладзі адчуць і ўбачыць прыгажосць роднага слова, скіраваўшы яе да скарбніц народнай культуры, у моўнай стыхіі якой закладзены жамчужыны думкі на ўсе выпадкі
жыцця.
Узоры трапнай сакавітай народнай гаворкі выразна адлюстраваліся ў фальклорных
творах розных жанраў. Але мы акцэнтуем увагу на народных прыказках і прымаўках,
дзе асабліва выразна і лаканічна выявілася глыбокая мудрасць жыцця, філасофія народа, яго імкненні, трапнасць, дасціпнасць выказвання думак, любоў да роднага краю
і роднай мовы. У гэтых мініяцюрных творах змешчаны прыгожыя паэтычныя вобразы.
Вось, напрыклад, «броўкі, як сярпочкі, а ніўка нязжатая стаіць» [7: 177] – простая, але
дакладная вобразная характарыстыка чалавека. Прыказкі і прымаўкі не старэюць на
працягу стагоддзяў, бо нясуць агульначалавечую мараль, уздымаюць агульначалавечыя
каштоўнасці на належную вышыню. Вядомы збіральнік беларускіх прыказак І.І. Насовіч пісаў, што «яны складаюць для простага народа маральна-практычную філасофію.
Беларусы ўсе факты, усе выпадковасці чалавечага жыцця, усе ўчынкі, як добрыя, так
і дрэнныя, і ўсялякія нават выказванні пра што-небудзь падводзяць пад мерку прыказак
сваіх. Старыя прыказкамі навучаюць моладзь <...> правілам сумленнасці і дабрачыннасці,
вучаць <...> шанаваць старэйшых, быць асцярожнымі, <...> беражлівымі, ахайнымі,
працалюбівымі і спагадлівымі да блізкіх. Прыказкамі змагаюцца з заганамі і слабасцямі,
выпраўляюць недахопы <...>. Прыказкамі суцяшаюць у смутку, <...> і нават у тых, хто
плача, выклікаюць усмешку» [2: 3].
Украінскі даследчык прафесар А. Ветухоў адзначыў: «Яку величезну ролю в нашому
орудуванні знанням, думками, досвідом відіграє засіб згущення думки, який так яскраво
й приступно майже до кожної людини відбивається у прислів’ях, приказках, загадках та
й інш. виразах народної творчої думки» [1: 2]. Стагоддзямі прыказкі і прымаўкі не трацяць
сваёй пазнаваўча-выхаваўчай, сацыяльнай, камунікатыўнай і эстэтычнай каштоўнасці.
Вялікае выхаваўчае значэнне, глыбіню думкі кароткіх народных выказванняў высока
цаніў Францішак Скарына. Ён падкрэсліваў у сваіх прадмовах, што ў гэтых мудрых
выказваннях змешчаны зварот не аднаго чалавека да другога, а многіх людзей да
іншых, і таму яны важныя і патрэбныя для кожнага. Класікі беларускай і ўкраінскай
літаратуры, напрыклад, Т. Шаўчэнка, Янка Купала, Якуб Колас, часта звярталіся да
прыказак, каб стварыць яркія тыповыя вобразы, перадаць асаблівасці і прыгажосць роднай мовы. Можна прывесці ў прыклад славутую купалаўскую камедыю «Паўлінка», дзе
асаблівы эмацыянальна-гумарыстычны каларыт надаюць шырока выкарыстаныя ў мове
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персанажаў прыказкі, прымаўкі, дасціпныя афарыстычныя народныя выслоўі, коласаўскае апавяданне вершам «Святы Ян», паэма Т. Шаўчэнкі «Прычынна» («Одержимая»).
Прыказкі і прымаўкі служылі і служаць не толькі практычным навучальным мэтам,
але і прыносяць вялікую эстэтычную асалоду. Знешне простыя, яны валодаюць магічнай уласцівасцю выклікаць шмат асацыяцый, думак і пачуццяў. У народзе існуе
прымаўка «пачынаць гаворку са сцізорыка», калі трэба сказаць аб вельмі важным, вялікай бядзе і не напалохаць слухача. З асаблівай мастацкай выразнасцю народная мудрасць
раскрываецца ў казцы, запісанай А.К. Сержпутоўскім «Мужык і пан», у якой просты
селянін дасціпна паведаміў злоснаму пану самыя непрыемныя звесткі, пачынаючы
з таго, што панскі сцізорык зламаўся, а потым: згарэў маёнтак, памерла пані, паненка
нарадзіла дзіця ад фурмана Мікіты. У казцы адчуваецца захапленне талентам селяніна Стопака – яго ўменнем гаварыць з паганым панам, якога ўсе «баяліся, бы чорта»,
баяліся гаварыць яму «што-небудзь кепскае, не пад гумар – засячэ, усю шкуру здыме»
[5: 97–100]. Менавіта прыказкамі і прымаўкамі густа перасыпана гаворка Стопака, які
з дапамогай сканцэнтраванай у іх мудрасці, народнага жыццёвага вопыту і надзвычайнай
вобразнасці не толькі хітра расказаў пану пра няшчасныя здарэнні, але і пазбег пакарання. Гэта казка, як і многія іншыя ў запісах А.К. Сержпутоўскага, вызначаецца не толькі
ўзорным выкарыстаннем народам прыказак, але ўвогуле надзвычайнай эмацыянальнай
выразнасцю, мастацкай вобразнасцю. Мастацкай дасканаласці такіх твораў можа пазайздросціць любы пісьменнік. У народа ёсць чаму павучыцца кожнаму.
Калі паспрабаваць скласці пэўны кодэкс норм маралі, паводзін, працы, выхавання і
іншых грамадскіх аспектаў жыцця для нашых суайчыннікаў, то агульначалавечай мудрасці, закладзенай у прыказках і прымаўках народных, было б дастаткова. Давайце звернемся да прыкладаў.
Эпіграфам да такога кодэксу магла б стаць прыказка: «Адукацыяй не кічысь, а ў народа вучысь» [7: 189]. Тым, хто кіруе і мае ўладу, варта памятаць:
«Той патрыёт, хто змагаецца за народ» [7: 81], «Громадська воля – міцна» [1: 50], «Добрий пастух не за себе турбується, а за отару» [1: 50], «Той бацькаўшчыну любіць, хто
ёй сумленна служыць» [7: 83]; «Добрая вяроўка доўгая, а прамова кароткая» [4 (2: 176)],
«Мотузок добрий довгий, а слово – коротке» [3: 57], «Людину видно по ії мові» [3: 57],
«Мова – сховище думки» [3: 57], «Калі ты мудры – перамажы мяне доказам» [4 (2: 178)],
«Не кидайся словами, як пес хвостом» [3: 57], «Малі люди вживають великі слова,
а великі люди – малі» [3: 57], «Не таму слава, хто на язык лёгкі, а таму, хто ў справе стойкі»
[4 (2: 179)]; «Не той голова, хто дуже кричить, а той, хто голову має» [1: 50], «Не вибирай
того в раду, хто скалить зуби ззаду» [1: 50], «Парады патрэбны і мудраму» [4 (2: 181)].
Для моладзі:
«Азбука – до мудрости драбина» [1: 61], «Освіта – сила» [1: 61], «Хто аб усім пытае,
той многа знае» [7: 157], «Грамоті учиться – завжди пригодиться» [1: 61], «Ад навукі галава не баліць» [7: 153], «Без муки нема науки» [1: 62], «Вчення в щасті украша, а в нещасті
утіша» [1: 63], «Освіта – що повітря та їжа» [1: 61], «Чым больш навукі, тым разумней рукі» [4 (2: 176)], «Учись замолоду – пригодиться пид старість» [1: 62], «Будучае
пачынаецца сёння» [4 (2: 177)], «Калі праца асалода, жыццё – хараство» [4 (2: 178)],
«Людзей слухай, ды свой розум май» [4 (2: 178)]; «Шануй людзей, то і цябе пашануюць»
[4 (2: 187)], «Шануй учителя краще родителя» [1: 62].
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Праца, мараль, жыццёвы шлях чалавека, адносіны ў сям'і, выхаванне дзяцей, любоў
да роднай зямлі – усё адлюстравалася ў прыказаках і прымаўках:
«Праца нікога не ганьбіць» [7: 112], «Не на адну хваробу праца – найлепшыя лекі»
[7: 110], «Рукі набрудзіш і вадою памыеш, а душу набрудзіш – і мылам не адмыеш»
[7: 115], «Ремесло не коромисло – плечей не відтягне» [1: 189], «Хто робить, той голий
не ходить» [1: 36], «Хто що знає, тим і хліб заробляє» [1: 36], «Без труда нема плода»
[1: 36], «Хто без дила, той без хлиба» [1: 36], «Праця чоловіка годує, а лінь марнує»
[1: 37], «Маленька праця – краще за велике безділля» [1: 37]; «Дружна і горы раўняюць»
[7: 89], «Людину узнать не горіх розкусить» [1: 186], «Ненадзейны друг страшней
ядавітага ворага» [7: 92], «Не лякайся умного ворога, а бійся дурного товарища» [1: 186],
«Вірний друг – як брат» [3: 96], «Ворога бережися раз, поганого друга – тисячу разів»
[3: 96], «Друга шукай, а знайдеш – тримай» [3: 97], «Дружні горобці сокола заклюють»
[3: 97], «У лиху годину пізнаєш вірну людину» [3: 99]; «Вірному коханню і Бог не противник» [3: 100], «Де любов, там сам Бог перебуває» [3: 100], «Коли любиш – люби дуже,
а не любиш – не жартуй же» [3: 100], «Любов сильніша за смерть» [3: 101], «На милування нема силування» [3: 101], «Серцю не накажеш» [3: 102], «Хто кохає, на того щастя
поглядає» [3: 103]; «Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, з сямі – пасі, як авечку: тады выйдзе чалавечка» [7: 130]; «Радзіма – матка, чужына – мачыха» [7: 83], «Без Батьківщини
немає людини» [3: 10], «Бережи Вітчизну, як око, і вона тебе завжди берегтиме» [3: 10],
«Вдома й солома їдома» [3: 10], «Всюди на світі добре, а в Вітчизні – найліпше» [3: 10],
«Дон Доном, а найкраще – вдома» [3: 10], «Дорогу вибирай, та рідної землі не забувай»
[3: 11], «Жити – Батьківщині служити» [3: 11], «За рідний край – хоч помирай» [3: 11],
«Квітка пахтить на стеблині, людина розцвітає на Батьківщині» [3: 11], «Людина без
Вітчизни, як соловей без пісні» [3: 11], «Рідний край – земний рай» [3: 12], «Рідний
край – серцю рай» [3: 12], «Рідна сторона – мати, чужа – мачуха» [3: 12], «Та земля мила,
де мати родила» [3: 12], «Хто де народиться, там и згодиться» [1: 13]; «Чого сам не хочеш, того другому не бажай» [1: 182], «Хочеш собі добра – не роби нікому зла» [1: 186];
«Живи так, щоб тобі було добре, а другим ще краще» [1: 186], «Душою кривить – чортові
служить» [1: 190].
Сам народ заўсёды ставіўся да слова з вялікай пашанай, адзначаў яго значную ролю
ў чалавечым жыцці:
«Бережи хліб на обід, а слово – на відповідь» [3: 54], «Від теплого слова й лід розтане» [3: 54], «Вмієш казати, вмій і мовчати»[3: 54], «Вола в’яжуть мотуззям, а людину –
словом»[3: 55], «Гостре словечко коле сердечко» [3: 55], «Добре слово багато важить»
[3: 55], «Добре слово краще за золото» [3: 55], «Добро слово солодше за мед» [3: 55],
«І слово – зброя» [3: 56], «Краса людини – у слові» [3: 56], «Пташку пізнають по пір’ю,
а людину – по мові» [3: 59], «Скажеш, не подумавши, – клопоту не оберешся» [3: 59],
«Слово народу завжди правдиве» [3: 60], «Слухай тисячу разів, а говори – один» [3: 61],
«Треба знати, що де сказати» [3: 61], «Хто своєї мови цурається, той сам себе стидається»
[3: 62], «Який голос, такий і відголос» [3: 63], «Больш слухай, менш гавары» [8: 7], «Менш
гавары – болей ведаць будзеш» [8: 7], «Слухаць добрай рады – не шкодзіць» [8: 7], «Слухай многа, гавары мала» [8: 7], «Прыемнае слова – вясенні дзень» [8: 8], «Добрае слаўцо
лепш, чым піўцо» [8: 8], «З мядком і цвік праглынеш» [8: 8], «З добрым падыходам і кот
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гарчыцу есць» [8: 8], «Слова, як птушка: выпусціў – не вернеш» [8: 9], «Кайся не кайся,
выпусціў слаўцо – не вернеш» [8: 9], «Быка ловяць за рогі, а чалавека звязваюць словам»
[8: 9], «Вала вяжуць матузом, а чалавека словам» [8: 9], «Добрая пагалоска ляціць паволі,
а дрэнная – хутка [8: 10], «Куляй пацэліш у аднаго, двух, а трапным словам – у тысячу»
[8: 11], «Ад слова горш балюча, чым ад рук» [8: 11], «Рана загоіцца, а ліхое слова ніколі»
[8: 11], «Якое пытанне, такое і адпавяданне» [8: 14], «На добрае пытанне добрае і адпавяданне» [8: 14], «У прыказцы – праўда святая» [8: 14], «Добрая прыказка не ў брыво,
а ў вока» [8: 14], «Добрая пасловіца ў вочы колецца» [8: 14], «Умелая прыказка як пры
мяшку прывязка» [8: 14], «Окраса мови – прислів’я, окраса мудреця – борода» [3: 58],
«Не питай, що це за людина, – послухай її мову» [3: 58], «Приказка – квітка, прислів’я –
ягідка» [3: 58].
Нацыянальная адметнасць прыказак і прымавак праявілася і ў іх мове. Гэта жывая
гаваркая мова, якая паўстае ў чысціні нацыянальнай формы, у поўнай адпаведнасці са
складам розуму і характарам народа. Любую з беларускіх або ўкраінскіх прыказак і прымавак можна перакласці на іншую мову, але тады яны ўжо страцяць свой строй, рыфму,
рытм, тую даскладнасць прадметнай лексікі і гнуткасць параўнанняў, якія ідуць ад глыбокай назіральнасці, асаблівасцей побыту, этнічнай свядомасці і этнапсіхалогіі. Перажытае, не адзін раз убачанае, праверанае на вопыце – вось стрыжань, вакол якога адбываецца працэс мастацкага абагульнення ў прыказках з дапамогай пэўнай сінтаксічнай будовы
і ўжывання пэўных стылістычных фігур.
У народных прыказках вельмі ўдала будуецца гармонія паміж прамым і пераносным значэннем слова. Беларускія і ўкраінскія прыказкі і прымаўкі вызначаюцца багаццем памяншальна-ласкальных форм. Памяншальна-ласкальныя суфіксы надаюць мове
пявучасць, мілагучнасць і ў той жа час дапамагаюць тонкаму раскрыццю пачуццяў
і стварэнню арыгінальных вобразаў («Сам з лапаточак, ды розум з вазочак» [4 (2: 251)]).
Актыўнасць, дынамічнасць прыказцы надае спецыфічнае ўжыванне дзеясловаў, якое
падкрэслівае альбо кантраст, альбо паслядоўнасць дзеяння («Праца не ганьбіць, а корміць»
[4 (1: 169)], «Ня сеюць, ня жнуць, а смачна ядуць» [4 (1: 172)], «Маці зямелька нас
і поіць, і корміць, і адзявае» [4 (1 : 175)]). Менавіта дзяслоўны ланцуг стварае ў апошняй
прыказцы гарманічнае спалучэнне прамога і пераноснага значэння слоў. Для народных
прыказак і прымавак характэрны эстэтычна-вобразныя рысы, якія надаюць ім нацыянальную адметнасць, і высокую асацыятыўную актыўнасць.
Пакуль будзе жыць народ, будуць жыць яго прыказкі і прымаўкі. Як слушна заўважыў
украінскі прафесар А. Ветухоў: ««Пословиця у вік не зломиться». Так відзначає сам нарід
величезну консервативність цієї народньої творчости усупереч багатьом іншим <...>.
І це стане цілком зрозуміло, коли ми далі розглянемо шлях дуже довгий, надто складний, того, як утворювалося прислів’я, використовуючи багато інших складних художніх
творів. Ця консервативність і дає змогу знаходити тут залишки дуже давнього світогляду
тої сивої старовини, тої статики світогляду часів прелогічної думки, з якої поволі утворювалося сучасне думання в процесі невпинної динамики під впливом життя, що як крапля «non vi, sed saepe cadendo» продовбує й камінь. А ця можливість заглянути в далеке,
позаісторичне минуле дає змогу зрозуміти багато дечого і в сучасному побуті, і, таким
чином, швидче посунути його до поступовости.
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Це вхід у той лабіринт, де переховується нитка, що веде до стародавнього, до зрозуміння і в казках, і в піснях, а особливо в дуже живучих обрядах та звичая далекої спадщини, яка затримує вільний вхід до цього лабіринту новому, сучасному» [1 : 10–11].
Склад прыказак і прымавак час ад часу абнаўляецца і пастаянна ўзбагачаецца,
дапаўняецца. Ён змяняецца тэматычна, узбагачаецца ў сувязі са змяненнем сацыяльнага
стану грамадства, развіццем культуры, навукі. Узбагачэнне і дапаўненне жанру вызначае
адначасова яго эвалюцыю і адлюстраванне таго новага, што праяўляецца ва ўсіх сферах матэрыяльнага і духоўнага жыцця народа. Сваё выступленне мне хацелася б закончыць словамі выдатнага беларускага даследчыка народнага слова М. Янкоўскага:
«Можна вельмі лёгка спустошыць сэнс слова. Скрышыць на драбязу яго эстэтычную
вартасць, абмежаваць яго камунікатыўныя магчымасці. Можна і наадварот: узбуйніць
значэнне слова, узвысіць яго так, што яно будзе свяціцца вобразамі веснавой зеляніны,
крыштальнымі чэрвеньскімі росамі, блакітам і далікатнай празрыстасцю летняга неба,
усімі фарбамі жыцця. Слова можа расказаць пра самыя тонкія і патаемныя рухі чалавечага сэрца і душы... Уся справа ў тым, як абыходзіцца са словам» [6: 157]. Сапраўды, як
сцвярджае прыказка: «Залатыя словы і сказаны ў пару» [4 (2: 186)].
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ПРЕДИКАТИ ЗНАННЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАВАННЯ
ВІДОМОСТЕЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Статтю присвячено темі виокремлення предикатів знання, які позначають передавання відомостей. У статті проаналізовано вживання предикатів в англійській,
українській та російській мовах; з’ясовано найбільш загальні спільні та відмінні риси
з-поміж зазначених предикатів; визначено зв’язок предикатів згаданої групи з іншими
семантичними полями.
Ключові слова: предикати знання, семантичні поля, функціонування предикатів передавання відомостей.
Статья посвящена теме выделения предикатов знания, которые обозначают передачу сведений. В статье проанализировано употребление данных предикатов в английском, украинском и русском языках; выяснены наиболее общие и отличительные черты
выделеной группы предикатов; определена связь предикатов упомянутой группы с другими семантическими полями.
Ключевые слова: предикаты знания, семантические поля, функционирование предикатов, передача сведений.
This article denotes the emphasis of knowledge predicates specifying data transfer. This
article analyses the comparative usage of those predicates in the Ukrainian, Russian and
English languages. An attempt was made to define the main common and distinctive features of
this group of predicates and their connection with other semantic fields.
Keywords: knowledge predicates, semantic fields, predicates’ functioning, data transfer.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальним залишається питання дослідження предикатів. Це пояснюється тим, що дієслово є основною змістовною частиною
мови і, на думку А.М. Пєшковського, «речення без дієслова чи без предикативного слова
не існує» [3: 91]. Російський академік В.В. Виноградов зазначав, що «дієслово найбільш
конструктивне у порівнянні з усіма іншими категоріями частин мови» [1: 35]. Дієслово
віддавна вважалося центром речення, В. Гумбольдт писав: «всі інші слова в реченні
подібні до мертвого матеріалу, який чекає на своє з’єднання, і лише дієслово є сполучною ланкою, що містить в собі і поширює життя» [2: 199].
Питанням семантичної класифікації предикатів у різні часи займалися такі мовознавці, як: Г.О. Золотова, Л.М. Васильєв, Л.В. Щерба, З. Вендлер, У. Чейф, Т.В. Булигіна,
О.Н. Селіверстова, Т.Д. Шабанова, Л.А. Львов, Г.Г. Сильницький, Т.Б. Алісова, В.В. Прокопов, Ю.Д. Апресян, Н.С. Авілова, І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко та ін.
Широкий семантичний клас у сучасних українській, російській та англійській мовах
представлений дієсловами знання, які вживаються на позначення розумової, чуттєвої та
вольової діяльності людини або на отримання знань під час такої діяльності.
© Боговик О.А., 2010
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Об’єктом пропонованої розвідки виступають предикати знання, які вживаються на
позначення передавання відомостей; мета наукової розвідки полягає у виявленні та порівнянні функціонування зазначених предикатів в англійській, українській та російській
мовах.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 1) виокремити предикати знання, які позначають передавання відомостей у зіставних мовах;
2) з’ясувати найбільш загальні спільні та відмінні риси з‑поміж зазначених дієслівних
предикатів; 3) визначити зв’язок предикатів аналізованої групи з іншими семантичними
полями.
На позначення передавання відомостей вживаються предикати: в українській мові –
оповісти /повістити / повідомити / повідомляти комусь про щось, виказувати, переказати / переказувати, доповісти, доносити, подати, передавати / передати комусь щось,
сповіщати / сповістити комусь щось, провіщати, оповіщати, звістувати, повіда́́ти,
повіщати, інформувати/ проінформувати когось про щось, поінформувати, повідомляти когось про щось, знайомити / познайомити / ознайомити когось з чимось, уводити /
увести в суть справи, давати / дати комусь знати про щось, настановити когось, доводити / довести / ставити / поставити до відома ; у російській мові – сообщать /
сообщить кому-либо что-либо, передавать / передать кому-либо что-либо, извещать /
известить кого-либо о чём-либо, информировать / проинформировать кого-либо о чёмлибо, уведомлять / уведомить кого-либо о чём-либо, знакомить / познакомить / ознакомить кого-либо с кем-либо, вводить / ввести кого-либо в курс чего-либо, держать
кого-либо в курсе чего-либо, давать / дать кому-либо знать о чём-либо, поставить коголибо в известность о чём-либо, доводить до чьего-либо сведения; в англійській мові –
to communicate something to somebody, to impart something to somebody, to announce
something to somebody, to break (the news) to somebody, to report, to inform somebody of
something, to notify, to acquaint with, to keep posted on / informed of, to let somebody know.
Наведені предикати відносять до семантичного класу дієслів знання.
До нейтральних дієслів належать українські оповістити, повістити, повідомити
та російські сообщать, сообщить. Згадані предикати трактуються як «доводити до відома, сповіщати, повідомляти когось про щось»: Ні вже, годі смітити словами: не
«потрібно», а – подобається. А що потрібно, і чи потрібно взагалі – хто годен нам
повісти?.. (Оксана Забужко); Мілюков серед стін Державної Думи голосно повідомив
світ про зраду, стежка якої йде до царського двору, чим натякнув на царицю німецького
походження (Зосим Дончук); И тот (пристав) сообщил, что посольские подворья –
в Стамбуле, однако когда султан и двор его переезжают в Эдирне, посольство аглицкое,
как и французское, перебираются следом, и то немало им, приставам, доставляет хлопот
(Юрий Фёдоров); Кроме того, это дело было сугубо секретное, и о расстреле героя нигде
не сообщали (Григорий Климов). Нерідко зазначений предикат вживається у значенні
«розповідати». В англійській мові такого значення набувають предикати to communicate
something to somebody, to impart something to somebody, to break (the news) to somebody.
За трактуванням щодо згаданих дієслів звернемося до New Webster Dictionary and
Thesaurus: to communicate – to give or pass on information, feelings, disease; to make others
understand one’s ideas; to be in touch by words or signals - ‘надавати або передавати
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інформацію, відчуття, хворобу; змушувати інших розуміти чиїсь ідеї; знаходитися
у контакті за допомогою слів або знаків‘; to impart – to give a share of something; to make
known, communicate, to impart information - ‘надавати долю, частину чого-небудь; робити
відомим, зв’язуватися, передавати інформацію’. To communicate і to impart являються
синонімами, але відрізняються стилістично. Так to communicate належить до загальної
лексики і вживається для позначення поступового передавання, а to impart відноситься
до офіційного стилю і вживається для прямого передавання відомостей. Щодо предиката
to break, у New Webster Dictionary and Thesaurus подається таке потрактування: to
announce (startling or bad news) – ‘повідомляти (жахливі або погані новини)’. У значенні
передавання відомостей виокремлюємо дієслово to break у сполученні з іменником
the news – ‘тактовне повідомлення поганих, неприємних новин’: I’ll break the news to
Cassius, I’m sure he’ll understand. –I hate to break the news, but I’ve lost my house (Colleen
McCullough) – ‘Я повідомлю цю неприємну новину Касіусу, упевнений він зрозуміє. –
Ненавиджу приносити погані новини, але я втратив свій будинок’.
Дієслово to announce зазвичай вживається під час урочистих промов: Miss Pitty told
us they hadn’t intended announcing it till next year, because Miss Melly hasn’t been very well;
but with all the war talk going around, everybody in both families thought it would be better
to get married real soon. So it’s to be announced tomorrow night at the supper intermission
(Margaret Mitchell) – ‘Міс Піті розповіла нам, що вони не мали наміру оголошувати про
це (весілля) до майбутнього року, тому що Міс Мелі почувається не дуже добре; але
з усіма цими балачками про війну, в обох сім’ях подумали, що буде краще одружитися
найшвидше. Отже про весілля буде повідомлено завтра під час вечері’.
Зі значенням «повідомляти, розповідати почуте або побачене від іншої особи»
вживаєються предикати: виказувати, переказати / переказувати, доповісти, доносити,
подати, передавати / передати (в українській мові): Власне, йому (проедру) не було
з чого вибирати – імператор довідався про замах на себе, позад нього стоїть Феофано,
яка дала отруту, вона ж і виказала його, – нехай загибає Феофано (Семен Скляренко),
Василіки, схвильовані й підбадьорені таким початком розмови, слухають толковинів,
що переказують слова князя (Семен Скляренко), Ні, княже, гірше; князь Ярослав велів
нам переказати тобі, що віднині Новгород не платитиме дані…(Семен Скляренко),
І всі вони хотіли швидше доповісти про те цареві (Юрій Мушкетик), Людей тягли
до квестії за найменшу провину й без оної; хтось не хотів уступити млина, на когось
донесли, що «казав проти македонського каваліра сарказми», таких карали особливо
тяжко, підвішували за руки до сволока й били так, що крізь одяг проступала кров (Юрій
Мушкетик), А я (Арсен) не можу подати йому звістку про себе (Володимир Малик), От
тільки сам я не зможу вчасно прибути на Запоріжжя і передати тобі, батьку кошовий,
усе, що бачив тут і чув… (Володимир Малик); передавать / передать (у російській
мові): Условились, что сапёры подождут здесь, Травкин доложит начальнику штаба,
а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева (Эммануил Казакевич), Передайте
Ремизову, что я приказал ему вернуться ко мне на НП (Эммануил Казакевич) ; to report
(в англійській): Then I reported in my room, sitting in my trousers and an undershirt in front
of the open window (Ernest Hemingway) – ‘Потім я доповів знаходячись у своїй кімнаті,
у штанях і нижній сорочці перед відчиненим вікном’. До речі, значення українських
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предикатів передавати / передати та російських передавать / передать мають спільне
значення «доводити до відома за наказом або проханням». В англійській мові дієслово to
report має такі значення (подані у New Webster Dictionary and Thesaurus): to give information
about or relate (e.g. what one has seen or heard) || to repeat (a message) || to register a complaint
about to someone in authority, he reported the driver to the foreman || to make known to the
correct authority, to report a theft to an insurance company || to write an account of (some
event etc.), esp. for publication || to tell about following inquiry, investigation etc., to report the
results of research || to give a formal statement of || to make a report – ‘давати інформацію або
розповідати (наприклад, про те що хтось побачив або почув) ||, повторювати (відомості)
||, реєструвати скаргу щодо повноважень когось, він поскаржився на водія майстрові ||,
повідомляти щодо виправлення ситуації, повідомити про крадіжку страхову компанію
||, виписати рахунок (написати про подію, і т.п.), особливо щодо публікації || повідомляти
про наступний запит, дослідження, і т.п., повідомити результати дослідження ||, дати
формальне затвердження || готувати доповідь’. Зрозуміло з прикладів, що англійський
предикат to report має дещо відмінні значення у порівнянні з українською та російською
мовами. Українське слово «репортер» та російське «репортёр» походять саме від
англійського to report on something, що перекладається як ‘повідомляти або коментувати
новини’.
В окрему групи виокремлено предикати які трактуються як «повідомляти щось,
про щось / ставити до відома когось». В українській мові це дієслова сповіщати
/ сповістити комусь щось, провіщати, оповіщати, звістувати, повідомляти /
повідомити, повіда́́ти, повіщати, інформувати/ проінформувати когось про щось,
поінформувати, повідомляти когось про щось; у російській – извещать / известить
кого-либо о чём-либо, информировать / проинформировать кого-либо о чём-либо,
заявлять / уведомлять / поведомлять / уведомить кого-либо о чём-либо; в англійській - to
inform somebody of something, to notify. Порівнюючи значення та вживання зазначених
предикатів, можемо стверджувати, що вони є майже абсолютними синонімами: Мчали
вони так швидко, що татари-втікачі не встигали сповістити про смертельну небезпеку
своїх одноплемінників, які жили в глибині півострова (Володимир Малик), По-перше,
він (Сафар-бей) допитає полонених, а по-друге, це щаслива, на його думку, прикмета:
аллах провіщає перемогу! (Володимир Малик), Гості зібралися, ясновельможний пане
гетьман, – оповістив неголосно (Володимир Малик), Коли ж прийде дух істини, він не
лише звістує вам про майбутність, а й відкриє вам правду у всій повноті, й тим уславить
мене, бо звістує вам те, що сприйме від мене (Юрій Мушкетик), Вони зробили зо дві
посилки листами, в яких повідомляли, що з приводу виборів гетьмана нічого нового
сказати не можуть, цар мовчить (Юрій Мушкетик), Я хочу повідомити вам дещо про
вашого друга… (Володимир Малик), Князь Володимир знав ціну цим слам, хоч ті
говорили про любов і приязнь до Русі, клялись тримати їх довіку, на знак чого привозили
з собою імператорські й конунгські грамоти й дари, – він розмовляв з ними обережно,
більше розпитував, аніж повіда́в (Семен Скляренко), Я покликав вас нині, мужі мої,
щоб повісти – наше воїнство з честю взяло город грецький Херсонес, там я прийняв
слів Візантії і через них говорив з імператорами Василем і Костянтином, з ними нині
укладено ряд навіки (Семен Скляренко), Був пізній час, і я не хотів турбувати гетьмана,
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лишень повідомив маршалка дому про свій приїзд та про хворобу судді, але невдовзі
мене було покликано до гетьманської світлиці (Юрій Мушкетик), Цей директор нагадує
чимось автомат газованої води, у якого, крім звичайних кнопок, які здебільшого не
світяться, і отже інформують про відсутність води, є ще одна, схована з тильного боку,
яка, коли на неї натиснути, видасть склянку прохолодної кремсоди (Віктор Савченко),
Авжеж, авжеж… Але перед тим, як поінформувати вас, ми повинні мати гарантії, що
в разі, якщо ми з вами не дійдемо згоди, таємницю замовлення не буде розголошено
(Віктор Савченко) – в українській мові; Посол в Стамбуле об этом заключении царя был
извещён (Юрий Фёдоров), В эти дни ангальтинцы уже были извещены, что портрет Фике
произвёл на русскую императрицу самое благоприятное впечатление (Валентин Пикуль),
Словно чтобы дополнить все эти загадки, бюллетень ЦК партии ещё информировал,
что после многолетнего запрета, впервые за всё время существования советской власти,
готовится к печати новое издание «Бесов» Достоевского (Григорий Климов), Назовись, –
потребовали, – кто таков, и поведай нам о страданьях своих (Валентин Пикуль), Он
(муфтий) явился к султану и заявил, что Кёпрюлю Нумен-паша высоко несёт зелёное
знамя ислама и правоверные будут его защищать (Юрий Фёдоров), На цыпочках к нему
(наследнику престола) приблизился великий визирь Муэдзин-заде (уже седьмой визирь
за время войны) и, склоняясь, информировал новую тень Аллаха на земле, что его
империя находится в давнем состоянии войны с империей Романовых (Валентин Пикуль).
Щодо стилістичних відмінностей, то потрібно зазначити, що предикати повідомляти /
повідомити, повіда́́ти, повіщати в українській мові та извещать / известить, уведомлять
/ уведомить / поведомлять в російській вживаються для передавання конкретних фактів
або повідомлень. Що ж до українських інформувати/ проінформувати, поінформувати,
повідомляти та російських информировать / проинформировать, заявлять / уведомлять
/ уведомить / поведомлять, за значенням вони наближаються до виразів уводити / увести
в суть справи (в українській) та вводить / ввести кого-либо в курс чего-либо, держать
кого-либо в курсе чего-либо (в російській мові). Російський предикат извещать, на
відміну від українського сповіщати вживається на позначення письмового передавання
повідомлення.
Англійська мова має значно коротший синонімічний ряд згаданих вище предикатів
ніж українська чи російська мови. Так, англійське to inform somebody of something вміщує
значення українських предикатів інформувати/ проінформувати, поінформувати,
повідомляти та російських информировать / проинформировать, заявлять / уведомлять
/ поведомлять / уведомить; to notify набуває значення сповіщати, повідомляти
(українська) та извещать, уведомлять (російська). Предикати знайомити / познайомити
/ ознайомити когось з чимось, давати / дати комусь знати про щось, настановити
когось, доводити / довести / ставити / поставити до відома – в українській мові;
знакомить / познакомить / ознакомить кого-либо с кем-либо, вводить / ввести коголибо в курс чего-либо, давать / дать кому-либо знать о чём-либо, поставить кого-либо
в известность о чём-либо, доводить до чьего-либо сведения (в російській мові); to
acquaint with (в англійській) вживаються зі значенням «повідомляти когось про якусь
справу, надавати комусь відомості, інформацію про щось». Натомість предикати з трьох
мов які порівнюються : уводити / увести в суть справи; держать кого-либо в курсе чего161

либо; to keep posted on / informed of вживаються на позначення передавання відомостей
про перебіг якоїсь справи, результатах, остаточних фактах або досягненнях певної
галузі. Синонімами до українського повідомляти в російській мові є фраза дать комулибо знать о чём-либо, а в англійській to let somebody know.
Вживання зазначеної групи предикатів, що позначають передавання відомостей,
притаманне науковому, науково-популярному та офіційно-діловому стилю, а також
оповіданням на воєнну тематику. Щодо історичних романів, на яких власне ґрунтується
дослідження, використання зазначених предикатів є рідковживаним. Особливо це стосується таких предикатів, як: в українській мові – оповісти /повістити / повідомити
комусь про щось, доповісти, доносити, повіщати, інформувати/ проінформувати когось
про щось, поінформувати, уводити / увести в суть справи, давати / дати комусь знати
про щось, настановити когось, доводити / довести / ставити / поставити до відома ;
у російській мові –информировать / проинформировать кого-либо о чём-либо, уведомлять
/ уведомить кого-либо о чём-либо, вводить / ввести кого-либо в курс чего-либо, держать
кого-либо в курсе чего-либо, давать / дать кому-либо знать о чём-либо, поставить коголибо в известность о чём-либо, доводить до чьего-либо сведения; в англійській мові – to
impart something to somebody, to report, to inform somebody of something, to keep posted on
/ informed of. Щодо англійського to let somebody know серед вищезазначених англійських
предикатів, що досліджувались,мають найбільший відсоток щодо вживання в художніх
творах: I must think of some way to let him (Ashley) know (Margaret Mitchell) – ‘Я повинна
вигадати спосіб, щоб він (Ешлі) дізнався’; He didn’t need any sign to let you know what he
was (Robert Warren) – ‘Йому не було потрібно жодного знаку аби ти дізналася ким він був’;
Matlock telephoned from town. To let you know (Robert Warren) – ‘Метлок зателефонував
з міста. Аби повідомити тебе’.
Отже, аналізуючи предикати, які вживаються на позначення передавання відомостей,
можна зробити такі висновки: відбувається зближення з полем мовлення та полем
інформації; існує група предикатів, яка вживається разом із вказівкою на спосіб
передавання інформації; предикати повідомляти, сообщать та to announce вживаються
для усного представлення.
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ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО «Я»
(на матеріалі поезій Катула)
Стаття присвячена дослідженню вживання особових займенників латинської мови
«я», «ти», «ми», «ви» у віршах римського поета Катула. З’ясовуються причини вживання та функціонально-стилістичне значення особових займенників у реченнях.
Ключові слова: особові займенники, ліричний герой, авторське «я», особові дієслова,
тематика твору.
Статья посвящена исследованию употребления личных местоимений латинского
языка «я», «ты», «мы», «вы» в стихах римского поэта Катулла. Выясняются причины
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употребления и функционально-стилистическое значение личных местоимений в предложении.
Ключевые слова: личные местоимения, лирический герой, авторское «я», личные
глаголы, тематика произведения.
The article is devoted to the usage of Latin personal pronouns such as ego, tu, nos, vos
in the works by Roman poet Catullus. It tries to explicate reasons of usage and the functional
stylistic meaning of personal pronouns in a sentence.
Key words: personal pronouns, lyric hero, author’s «me», personal verbs, subject of
work.
Детальний огляд творчості римського поета Гая Валерія Катула (87 (84) – 54 р. до н.е.)
характеризує його як поета-новатора. Тематика, яку започаткував Катул, дала поштовх
для розвитку римської літератури та спричинила нові граматичні явища в латинській
мові. Однак факт того, що тематика творів може сприяти появі в латинській поетичній
мові нових мовних явищ, досі не був предметом наукових зацікавлень. Актуальність
дослідження полягає саме у відсутності теоретичних праць щодо впливу теми та ідеї
твору на вживання мовних засобів, зокрема особових займенників у реченні в тих випадках, коли класична латина їх уникала.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні причин вживання особових займенників та
їх функціонування в реченнях. Об’єктом дослідження є тексти поезій римського поета
Катула. Предметом дослідження виступили особові займенники латинської мови «ego»,
«tu», «nos», «vos» та особові речення, у яких вони виступають підметом.
Звернувшись до історії вивчення займенника та виокремлення його як окремої частин мови, слід згадати Арістарха, який виділив окремий клас слів, та Діонісія Фракійського, який вважав, що займенник є словом, що вживається замість імені. Послідовність
диференціації частин мови виклав Діонісій Галікарнаський. Саме дослідження античних
мовознавців було взято за основу при виділенні займенника в окрему частину мови та
визначенні його граматичних ознак і функцій.
У ХХ столітті вивченням природи займенника як частини мови займалися іноземні
мовознавці В. Вундт, Е. Бенвеніст, Л. Блумфільд, Ш. Морріс, К. Бюлер, П. Форхеймер,
Ч. Морріс. Серед вітчизняних науковців слід назвати В.В. Виноградова, Є.С. Кубрякову,
К.Є. Майтинську, О.В. Петрову, Л.Г. Котнюк, В.І. Кононенко.
Так, К.Є. Майтинська наголошує, що термін «особовий займенник» вживається
у вузькому і широкому значенні слова. У вузькому значенні термін позначає власне особовий займенник (я, ти), в широкому – до особових займенників можна віднести будь-які
займенники, які можуть змінюватися за особами (я сам, ти сам, він сам і т.д.) [1: 140]. За
В. Вундтом особові займенники 1-ї та 2-ї особи за значенням різняться від займенників
3-ї особи, оскільки є мови, де займенники 3-х особи мають ширшу сферу вживання
[1: 141]. Е. Бенвеніст відмічає, що особові займенники 1-ї та 2-ї особи мають вузьку
спеціалізацію і вживаються лише в певних жанрах [2: 286]. Особовими займенниками
для Л. Блумфільда є лише 1-ша та 2-а особи, в той час як 3-ю особу він називає означальним займенником [1: 143]. Л. Г. Котнюк говорить про дейктичність та егоцентричність
займенників першої та другої особи, причому «я» вказує на мовця, а «ти» – на адреса164

та висловлювання [3]. У своїх дослідженнях О.В. Петрова висловлює думку, чи можна вважати висловлювання 1-шої, 2-ї, і 3-ї особи реалізацією граматичної категорії (як
у дієслів), чи вони являють собою лексичне значення займенникових слів [4: 88].
У класичній латинській мові до особових належать займенники «ego», «tu», «nos»,
«vos», які мають свою парадигму відмінювання. Хоча в реченні та інфінітивних конструкціях (accusativus cum infinitivo) вони виступають в ролі підмета, проте сфера їх
використання вузька. Якщо підмет не був виражений іменником, то замість нього міг
вживатися в літературній латині особовий займенник. Загальновідомим є той факт, що
дієслівні форми за допомогою флексій виражають особу, яка виконує дію, зокрема це
стосується речень, де підметом виступають 1-ша та 2-а особи однини та множини. Напр.:
veni, vidi, vici «прийшов, побачив, переміг».
Н.Г. Корлетяну виділяє два випадки, коли особові займенники використовувалися
в латинській мові найчастіше [5: 204]:
1. для підкреслення ідеї особи як наслідок логічного наголосу: si valetis, bene est; ego
valeo «якщо ви здорові, (це) добре; я (також) здоровий»;
2. для виявлення протилежності сторін: ego fleo, tu rides «я плачу, а ти смієшся», ego
credo, tu dubitas «я вірю,а ти сумніваєшся».
Випадки з особовими займенниками, коли необхідності у їх використанні не було,
можна зустріти у Плавта: Ego ire in Pireum volo «я хочу відправитись у Пірей» [5: 204].
Горацій також у своїх поезіях вживав особові займенники: Tu nidum servas, ego laudo
ruris amoeni rivos «ти пильнуєш гніздо, а я хвалю струмки приємного села» [6: 70]. Це
ж явище зустрічається у промовах Цицерона: Sumus imperatores ego et M. Bibulus
«я і М. Бібул є імператорами» [6: 70]. Крім того, особові займенники при дієсловах, які
вказували особу, вживав Петроній, Марциал, Проперцій, зустрічаються вони і в текстах
народної латини: Cum ad eum accesero, ego faciam «коли я дойду до нього, я зроблю» [5: 204].
Серед римських поетів саме Гай Валерій Катул вирізняється не поодиноким вживанням особових займенників, а їх систематичним використанням у реченнях при особових
дієсловах. Однією з причин цього явища є нове світосприйняття, яке дало поштовх для
розвитку нової тематики у римській літературі, зокрема, появу якісно нового літературного героя, звернення до приватного життя людини, відкриття складного світу людських
почуттів.
Герой Катула відійшов від лише суспільних справ і є не тільки членом колективу,
а й приватною особою. Щоб якомога краще розкрити почуття героя, поет зображує його
в різних життєвих ситуаціях, а саме в особистих стосунках з друзями, коханою жінкою, наодинці з собою при розмірковуванні над життям. Дослідники творчості поета
І.В. Шталь, Й.М. Тронський, А. Ф. Лосєв відмітили важливість появи нового ліричного
героя в його поезіях та в римській літературі того часу загалом.
Звернувшись безпосередньо до текстів Катула, слід відмітити використання всіх особових займенників латинської мови, а саме ego «я», tu «ти», nos «ми», vos «ви». Проілюструємо вживання займенників та розглянемо їх функціонально-стилістичне значення у реченнях. Зокрема, займенник ego виступає:
а) у ролі підмета при складеному іменному присудку: Quod enim genus figura est, ego
non quod obierim?/ Ego mulier, ego adolescens, ego ephebus, ego puer,/ Ego gymnasi fui flos,
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ego eram decus olei…Ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?/ Ego Maenas, ego
mei pars, ego vir sterilis ero? (Carmen LXIIІ; 62, 63, 64, 68, 69) «Есть ли род такого лика,
чтоб его я не носил?/ Я и ноша и отрок, взрослый я и мальчик я,/ Я гимназия цветком
был, я елея был красой/…Я ль теперь Цибелы жрицей и служанкой быть должна?/ Я ль
Мэнадой, я ли частью лишь себя – как тщетный муж?» (оскільки українською мовою
перекладені лише окремі вірші Катула, тут і далі переклад А.Фета);
б) у ролі підмета при простому присудку в різних часах (praes. ind. act., fut I ind. act.,
perf. ind. act. et pass.): Namque ego ab indignis praemia nulla peto. (Carmen LXVI; 86) «От
недостойных таких я не желаю даров»; Nam quid feci ego quidue sum locutus… (Carmen
XIV; 4) «Что сделал я или что молвил беспримерно…»;Pedicabo ego vos et irrumabo,/
Aureli pathice et cinaede Furi…(Carmen XVI, 1, 2) «В лицо всех пакостей наделаю я вам,/
Аврелий мерзостный и с Фурием постыдным.»
У наведених прикладах на перший план виступає ліричне «я», що змінює характер
поезій. «Коли поет складає вірш, його «я» цілком конкретне, це передача особистих
переживань, настроїв тощо. Але твір закінчено, і поетове «я» стає голосом кожного.»
[7] Звернення до друга Ліцинія Кальва, який подарував поету збірник віршів бездарних
поетів (������������������������������������������������������������������������������
XIV), до Фурія та Аврелія, які назвали поезії Катула ніжними, а його безсоромником, відображають ставлення Катула до цих подій, оскільки його турбує все, що його
оточує. Завдяки займеннику «я» оживає коса Береніки і від свого імені розповідає про
долю її господині (LXVI). Плач-монолог Аттиса, який в безумстві себе оскопив, досягає
свого апогею, коли юнак, не розрізняючи родової приналежності, постійно повторює займенник «я» з метою розібратись, хто ж він є тепер (LXIII).
Щодо займенника tu, то він виступає у таких граматичних функціях:
а) у ролі підмета-звертання: Gratias tibi maximas Catullus/ Agit pessimus omnium poeta,/
Tanto pessimus omnium poeta,/ Quanto tu optimus���������������������������������������
����������������������������������������������
omnium��������������������������������
��������������������������������������
patronus�����������������������
�������������������������������
. (��������������������
Carmen��������������
XLIX���������
�������������
, 7) «Величайшее тебе спасибо/ Шлет Катулл, дряннейший из поэтов, /Так же он дряннейший
из поэтов,/ Как первейший ты из всех патронов.»; Et tu pugna cum tali coniuge, virgo.
(Carmen LXII, 59) «Ты же, дева, не спорь никак с подобным супругом.»;
б) у ролі підмета при простому присудку в різних часах (praes. ind. act., imperf. ind.
act., fut. I ind. act. et pass., perf. ind. act.): Sed tu horum magnos vicisti sola furors,/ Ut semel
es flavo conciliate viro. (Carmen LXVIII, 129, 130) «Ты же только одна наступление их
всех победила,/ Как с белокурым своим мужем сошлась навсегда.»; Corneli, tibi: namque
tu solebas/ Meas esse aliquid putare nugas…(Carmen I, 3, 4) «Корнелий, ты прими: ведь ты
уже давно/ Хотя во что-нибудь ценил мои безделки…»; At tu dolebis, cum rogaberis nulla.
(Carmen VIII, 14)«Как не пойдет никто, так станешь ты унылой.»; Sed tu insulsa male
et molesta vivis,/ Per quam non licet esse neglegentem. (Carmen X, 33, 34) «Но ты, как ты
груба, какая непропека/ Что при себе другим забыться ты не дашь.»; Quae tu neglegis ac
me miserum deseris in malis. (Carmen XXX, 5) « Ты это все забыл, отдав меня бедам.»
У реченнях із особовим займенником tu основна увага звернена на співбесідника.
Займенником «ти» автор виявляє протилежність сторін: з одного боку він, Катул, найгірший з поетів, з іншого – Марк Тулій Цицерон, найславетніший серед римських мужів
(XLIX). Поет вважав себе талановитим поетом, однак прийом самоприниження і протиставлення дає змогу відчути велич та повагу до персони славного оратора. Крім того,
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займенником «ти» поет звертається до конкретних осіб з порадами, проханнями, його
цікавлять їхня доля та почуття (I, VIII, X, XXX, LXII, ).
Щодо займенників nos і vos, то вони зустрічаються у текстах віршів Катула значно
рідше порівняно із займенниками ego і tu:
а) Nos volumus: nobis dicere ne dubita. (Carmen LXVII, 18) «Мы желаем: ты нам все,
не смущаясь, скажи.»; Nos alio mentes, alio divissimus aures. (Carmen LXII, 15) «Ум наш
к другому склонен, к другому мы слух преклоняем.»
б) Vos, quod milia multa basiorum/ Legistis, male me marem putatis? (Carmen XVI, 12, 13)
«А вы, читая в них про тысячи лобзаний,/ Уж полагаете, что я негодник сам.»
Особовий займенник «ми » надає реченню певної узагальненості, а «ви» у реченні
означає читача, «…якому автор пропонує здійснити ту чи іншу дію, одночасно мовби
відтворюючи її і сам, тобто автор і читач зливаються тут в одну особу.» [7]
Слід зауважити, що у текстах Катула зустрічаються також речення, в яких перша та
друга особи однини виражені лише флексією дієслова, що говорить про вибірковість
моментів, коли автор хоче звернути увагу на щось важливе, і, звичайно, що поет все
ж таки знає норми латинської поетичної мови, а тому в деяких випадках їх дотримується:
а) Credo, ut tum gravis acquiescat ardor…(Carmen II; 8) «Думаю, чтобы горячая
страсть в ней остыла»; Nam unguentum dabo, quod meae puellae/ Donarunt Veneres
Cupidinesque. (Carmen XIII; 11, 12) «Елеем я тебя, у девы взятым, встречу,/ Венеры это
дар и Купидонов ей.»
б) Miser Catulle, desinas ineptire,/ Et quod vides perisse perditum ducas. (Carmen VIII,
1,2) «Бедняк Катулл, не будь ты более шутом,/ Коль видишь, что прошло, считай, оно
пропало.»; Non credis mihi? Crede Pollioni…(Carmen XII, 6) «Ты не поверишь мне? Поверь
хоть Поллиону…»
Розглянувши вживання особових займенників у творах римського поета Гая Валерія
Катула, можна зробити висновок, що особові займенники «ego» і «tu» зустрічаються
у віршах частіше порівняно із особовими займенниками «nos» і «vos». Це спричинено
в першу чергу семантичним навантаженням займенників «ego» і «tu», а також новою
тематикою, в якій з’являється якісно новий ліричний герой, що передає особисті почуття, переживання, настрої, виражає свою власну думку, звертається до конкретної особи.
Окрім речень з особовими займенниками «ego»,«tu», «nos», «vos», вживаються речення,
де на особу вказує лише дієслово-присудок, проте такі випадки не є множинними.
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ПРО СТИЛІСТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ
У статті ставиться проблема актуальності дослідження стилістичного механізму
мовного коду. Висувається гіпотеза про можливість застосування концептуального
аналізу в стилістиці.
Ключові слова: концептосфера, концептуальне поле, стилістичний пласт.
В статье ставится проблема актуальности исследования стилистического механизма языкового кода. Выдвигается гипотеза про возможность применения концептуального анализа в стилистике.
Ключевые слова: концептосфера, концептуальное поле, стилистический пласт
The article touches upon the topicality of the study of the stylistic mechanism of the
language code. It puts forward a hypothesis about the possibility of the use of conceptual
analysis in stylistics.
Key words: conceptosphere, conceptual domain, stylistic layer
У сучасній лінгвістиці розвідки у галузі когнітивно-дискурсивної організації мовних
одиниць є особливо актуальними. Надання лексичним і граматичним категоріям когнітивного виміру зумовлює необхідність включення додаткових (прагматичних, соціокультурних, комунікативних тощо) параметрів до вивчення мовних явищ. Проте для того,
щоб мати достатньо повну картину концептуального розвитку мови потрібно також дослідити закономірності її мовленнєвого функціонування. Разом із тим, розвиток стильової спеціалізації є одним із вагомих чинників розвитку мови і культури даного соціуму,
його пізнавальної діяльності. Отже, характеристика лексико-стилістичної системи мови
не може бути достатньою без урахування її когнітивного аспекту, в тому числі і стилістичного розшарування лексичних одиниць.
Відомо, що поняття лексико-стилістичної диференціації мови у лексикології та стилістиці базується на виділенні стилістично маркованих пластів лексики, які більш характерні певним сферам комунікації і є доречними у відповідних дискурсах. Слушною
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вважаємо думку О. С. Ахманової про лексико-стилістичних пласт як «одну з підсистем
у лексичній системі мови, що виділяється своїми стилістичним властивостями» [1: 325].
У межах лінгвокогнітивних студій представники когнітивної семантики зосереджуються на антпропофакторі та вивчають внутрішні механізми свідомості, які сприяють породженню стилістично забарвленої лексичної одиниці. Крім того, вчені доводять
впорядкований характер концептуального простору як сукупності концептів народу
у вигляді концептосфери [2: 18]. У цьому визначенні концептосфера постає як «певна
сукупність психоментальних уявлень етносу, яка невидимим ореолом оточує його мову»
[3: 5]. Іншими словами, концептосферу мови можна розглядати як вмістище типологічно різних концептосфер, що формуються за принципом системи і упорядковують всю
концептуальну палітру у вигляді певних ділянок. Основними репрезентантами концептосфери виступають концептуальні поля, які в свою чергу формуються як структури,
зв’язки та ієрархії.
Концептуальне поле витлумачується нами, услід за С. А. Кошарною, як «ментально
і семіотично розроблена область етнокультурного простору, яка поєднує концепти <…>
як факти культури, а не мови» [4: 54]. Виходячи з цього, концептуальні поля – це певні
сегменти концептосфери етносу, що становлять собою стійкі угруповання типологічно
і значеннєво однорідних та ієрархічно впорядкованих концептів, спеціалізованих на
організації певних когнітивно-семантичних просторів. Зрозуміло, що концептуальне
поле відрізняється від граматико-лексичного поля та функціонально-поняттєвого поля.
Перше базується на семасіологічному підході до витлумачення мовних явищ, друге на
ономасіологічному підході, а саме на поясненні механізму руху думки від її змісту до
засобів вираження. Водночас, концептуальне поле виступає своєрідним симбіозом семантичних і поняттєвих полів, адже становить собою інтегровану сутність, в якій кожна
складова в основних своїх рисах повторює функції всієї будови. Таким чином, кожне концептуальне поле є системою взаємопов’язаних, взаємнопересічних когнітивних структур, що репрезентуються у мовній картині світу за допомогою різноманітних способів
номінації. Через концептуальне поле як системорелевантне утворення медіального рівня
встановлюється зв’язок між концептом та концептуальною картиною світу етносу.
З цього погляду, видається можливим розглядати концептуальне поле як підсистему
у загальній концептуальній системі, систему об’єктів одного роду. Цілком ймовірно, що
у такому розумінні поняття «концептуального поля» може спроектувати на поняття
лексико-стилістичного пласту, бо останній також розглядається як певним чином організована сукупність лексичних одиниць тільки в термінах лексикології та стилістики. Так, наприклад, щодо концептуальної організації уявлення про світ певного етносу, можна
говорити про концептуальні поля книжності, розмовності (розмовно-фамільярності),
просторіччя, арготичності, вульгарності, діалектичності, а також архаїчності, неологічності тощо. Проекція концептуальних полів на мовну систему має прояв у диференціації лексики по пластам.
Ідеї про те, що словниковий склад будь-якої мови має достатньо впорядкований,
системний характер знаходимо ще у працях Ш. Балі і хоча дослідник не використовує
терміни «лексико-стилістичний пласт» та «концептуальне поле», цьому поняттю
відповідають у нього типи мовленнєвої комунікації, до яких він відносить розмовно169

фамільярний, просторічний способи вираження, жаргони, науковий і адміністративний
типи комунікації, літературно-художню мову, професійно-термінологічну мову. Виділення
різних типів комунікації ґрунтувалось на поняттях афективного (емоційно-чуттєвого)
та інтелектуального (абстрактно-логічного) способів вираження, асоціативного ефекту
і середовища [5: 102]. Вчений доводив, що саме типи мовленнєвої комунікації є основними джерелами асоціативних ефектів. Отже, вже у першій спробі пояснити мовну
неоднорідність простежується зв’язок між внутрішніми та зовнішніми причинами
стилістичної відмінності слів.
Продовжуючи намічені Ш. Балі шляхи вивчення особливостей лексичних одиниць
і типів комунікації, французькі лінгвісти зосереджуються на специфіці вживання мовних
одиниць різних рівнів (О. Соважо, А. Боннар, К. Стурдзе), екстралінгвістичних факторах,
що зумовлюють вибір одиниці спілкування та регістру мовлення, специфіці спілкування
залежно від цільової установки та статусу учасників спілкування (Ж. Молін’є, К. Штольц,
Д. Дела, К. Фромійаг, А. Санс’є-Шато). У вітчизняних дослідників натрапляємо на
положення про те, що функціональне розшарування мови зумовлене її соціальною,
відображальною та пізнавальною природою [6: 14]. Різновиди мови співвідносяться із
певними ділянками суспільної свідомості та мовними функціями. Даний підхід отримав
розвиток у працях М. М. Кожиної, Ю. С. Степанова, Е. Г. Різель, В. Г. Костомарова,
Т. Г. Винокур, К. А. Долиніна, А. Н. Кожина, Г. Я. Солганіка, Н. М. Разінкіної та ін.
Зокрема, минулі знання і досвід суспільства зберігаються у концептуальній організації
також архаїчних, або застарілих лексичних одиниць. Ми розглядаємо книжну лексику як
особливе концептуальне поле, або одну з підсистем у лексичній системі французької
мови, яка характеризується притаманним лише їй лексичним складом і функціями та має
установлені зв’язки з іншими концептуальними полями. До цього концептуального поля
відносяться застарілі слова, слова, що вийшли з вжитку, екзотизми, історизми, архаїзми.
Кожне концептуальне поле має різне функціональне навантаження і це найкраще
простежується в організації фамільярно-розмовного концептополя, оскільки кількість
одиниць, що входять до його складу, перевищує мовну складову інших концептуальних
полів. Дана концептуальна сфера складається з лексичних одиниць, що використовуються при особистому невимушеному спілкуванні, у побуті, родині, з друзями і зумовлена
характерними особливостями вживання слів у побутовому діалозі, переважно в усному
спілкуванні. У розмовному концептуальному полі прийнято розрізняти три різновиди:
фамільярно-розмовний, просторічний, арготичний. Два останні різновиди мають ще
й регіональні особливості, а також соціодискурсивні особливості, що залежать від статі
та віку мовця [7]. Розмовна лексика має колоквіальну маркірованість, тобто визиває уявлення про усно-розмовну сферу спілкування.
Просторічна лексика являє собою одне з найбільш маркованих концептуальних
полів, особливий історично складений на основі діалектально-регіональних різновидів
варіант мовних норм, який функціонує переважно в усному типі мовлення і генетично та функціонально відрізняється від арготичних, жаргонних і професійних елементів.
Просторічні слова і вирази певною мірою є спільними для всіх соціальних прошарків
сучасного французького суспільства.
Арготизми становлять собою концептуальне поле соціально маркованих знаків певних верств суспільства, як, наприклад, студентського середовища, соціальних низів,
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в тому числі й декласованих елементів [8: 31]. Маючи за свою мету приховати від непосвячених справжній зміст повідомлень, арго як соціолект характеризується значним
різноманіттям способів (у тому числі й словотвірних) утворення нових лексичних одиниць. У межах арготично забарвленої лексики окреме місце займають жаргонізми –
розмовні варіанти спеціальних позначень (спеціальна номенклатура виробничих сфер).
Поява нової лексичної одиниці чи перехід з іншої сфери розбудовують периферію
відповідного концептуального поля, тому що зміна однієї ланки призводить до
трансформації всієї системи. Мовна форма показує, сигналізує не тільки про зміну характеру відображення в мові накопиченого досвіду про світ, а й про зміну структури
цього досвіду або змісту нового концепту.
Як приклад, можна привести зміну стилістичних характеристик таких лексичних
розрядів, як розмовна лексика, просторіччя, арго. Процес переміщення просторічної лексики у розмовне мовлення супроводжується зміною її стилістичного потенціалу: стиранням (згладжуванням) функціонально-стилістичної конотації й тяжінням до нормативної.
Лексико-стилістична властивість мовної одиниці нав’язує деякий спосіб опису світу, або
його сприйняття крізь опис.
Таким чином, можемо стверджувати, що осмислення, всебічний аналіз лексикостилістичної системи мови як феномену культурно-етнічної свідомості, як результату специфічних обставин життя народу та пізнання ним світу, дає змогу проникнути
у свідомість предків, дає уявлення про своєрідність їх соціокогнітивного апарату, вказує
на особливості цієї конкретної спільноти порівняно з іншими. Отже, лексико-стилістична
система через притаманні їй особливості відображає унікальність окремої етнічної
спільноти.
Підсумовуючи, зазначимо, що когнітивний підхід до вивчення стилістичної
диференціації лексики є важливим для пізнання специфіки пізнавальної діяльності людини. Особливості концептуалізації дійсності відображаються у значеннях різних за
функціональним навантаженням одиниць мови, які мають різне стилістичне забарвлення.
Запропонований напрямок дослідження на даному етапі розвитку лінгвістики вважається
актуальним та перспективним, адже розкриття глибинних механізмів концептуалізації та
категоризації не можливе без опису стилістичного страту концептуальних полів.
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Иноязычная лексика и её роль в пополнении
терминологической системы
современного русского языка
У статті розглянуті проблеми іншомовних запозичень в сучасній російській мові,
позитивні і негативні наслідки таких запозичень, розкриваються причини запозичень.
Ключові слова: запозичення, лексикологія, науково-технічна термінологія, національна мова, терміновиробництво, науково-технічний термінологічний код, диференціація, деталізація.
В статье рассмотрены проблемы иноязычных заимствований в современном русском языке, положительные и отрицательные стороны таких заимствований, раскрываются причины заимствований.
Ключевые слова: заимствования, лексикология, научно-техническая терминология,
национальный язык, терминопроизводство, научно-технический терминологический
код, дифференциация, детализация.
The article deals with the problems of the foreign borrowings in modern Russian, positive
and subzero sides of such borrowings, reasons of borrowings.
Key words: borrowings, lexicology, scientific and technical terminology, national language,
scientific and technical terminology code, differentiation, detail.
Проблема заимствования всегда была одной из самых противоречивых в лексикологии, и в настоящее время у разных авторов можно встретить прямо противоположные
оценки заимствования. В любом случае – заимствование – это естественный процесс
развития языка и только чрезмерное увлечение заимствованиями может быть вредным.
Процесс перенесения лексических единиц из одного языка в другой сложен. При
изучении данного способа пополнения лексического состава языка, в первую очередь,
необходимо решить вопрос о том, что следует понимать под заимствованием и какие
термины можно считать заимствованными, какие разновидности заимствования существуют в языке, каковы особенности этого способа образования новых терминов, когда
следует прибегать к заимствованиям и что делать для их лучшего освоения в языке.
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В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» мы находим следующее определение заимствования – «обращение к лексическому фонду других языков для
выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» [1, 158]. Это определение, характеризующее сущность заимствования, не называет конкретных признаков, выделяющих заимствованные
слова. Этот факт можно объяснить тем, что в современной лингвистической литературе
вопрос об определении признаков заимствований, поставленный такими исследователями, как Я.К. Грот, Е.Ф. Карский, Г. Павский и Р.Ф. Брандт, утратил свою остроту и трансформировался в вопрос об «освоении» заимствований (т.е. о процессе утраты ими этих
признаков) и об использовании этих признаков для выделения слов иностранного происхождения в определенных стилистических целях. Тем не менее, некоторые исследователи выделяют ряд внешних признаков иноязычных заимствований, которые условно
можно свести в следующие категории: фонетические, графические, морфологические,
словообразовательные, синтаксические, семантические.
В русской научно-технической терминологии встречается особенно много заимствований. Это объясняется тем, что основы современных точных и естественных наук были
освоены в России позднее, чем в Западной Европе, и тем, что, начиная с Петра І, всё
«иноземно», в том числе и термины, пользовалось в господствующих классах России
особым предпочтением.
В современном русском научно-техническом языке встречается множество иноязычных заимствований для наименований машин, механизмов и их деталей. Наиболее
примечательным явлением в научно-технической терминологии современных европейских языков является обилие заимствований из мёртвых языков, например, генератор,
калькулятор. Иногда новые термины создавались из сочетаний латинских и греческих корней с новым, «произвольно» присваиваемым смыслом, например, аэродром, аэроплан,
радиограмма.
Причиной, обусловившей такие заимствования, является то, что ещё в начале новых
веков западноевропейская наука всех стран пользовалась общим латинским языком.
Многие термины для новых понятий были впервые оформлены учёными того времени
именно на латинском языке, а из этого языка они постепенно перешли и в национальные
терминологии – иногда непосредственно, иногда же посредством вторичного заимствования у какого-либо другого национального языка. Как правило, в обоих случаях заимствованная латинская форма термина оставалась неизменной.
Другое объяснение этого явления можно найти в специфических свойствах латинских
терминов, которые оформились в эпоху Возрождения и впоследствии обладали пластичностью, недоступной относительно менее развитым, литературно менее испытанным
национальным языкам.
Большая гибкость, большая способность вступать в сочетания с другими элементами
языка и давать в этих сочетаниях новые значения является и до сих пор существенным
признаком этих позаимствованных терминов. Большей гибкостью латинских терминов
обусловлено и то, что с течением времени стирается чужеродный характер этих научных
выражений. Это в свою очередь облегчало последующее пополнение языка новыми
производными терминами без дальнейших заимствований.
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Впоследствии некоторые заимствованные латинские термины вытеснялись из языка
и заменялись другими, в этих случаях главную роль играла возможность более гибкого
терминопроизводства.
В настоящее время также, при необходимости создания нового термина, зачастую строят его из элементов мёртвых языков. Так, например, были созданы термины аэростат,
аэроплан, биплан и другие авиационные термины, прочно внедрившиеся в большинство
современных языков.
Терминологическое заимствование у другого языка не всегда принимает вид внешней формы. Если данное понятие на языке, из которого производится заимствование,
представляет собой слово с переносным значением или термин составлен из элементов
обиходного языка, то в этом случае возможно заимствование не внешней, а внутренней
формы термина, возможно построение нового термина из элементов, совпадающих или
аналогичных соответственным терминообразующим элементам в другом языке. Таковы,
например, ряды терминов, взятые из французского, немецкого и русского языков, свидетельствующие о чисто механическом разложении термина на составные его элементы
и затем – о переводе этих элементов на другой язык.
Ряд учёных считает вредным введение иностранного термина без изменения его внешней формы, а равно и чисто автоматический перевод иностранного термина на другой
язык (изменение внешней формы) с сохранением несвойственной языку чужой внутренней формы слова. Они находят более целесообразным при образовании нового слова для
нового понятия исходить из самого терминоносителя, всматриваться в него и создавать
наименования на основе тех признаков, которые кажутся наиболее характерными, как
это, например, имеет место в русском языке с парными терминами: аэроплан – самолёт,
локомотив – паровоз и др.
Следует отметить, что сохранение внутренней формы чужого термина при переводах имеет большое значение. Перенимая чужой термин, мы рассчитываем на то, что
при дальнейшем развитии науки и техники в русский язык понадобится ввести ещё ряд
терминов, тесно связанных с первыми. Эти понятия в чужом языке будут образовывать
какую-то определённую систему, которую можно будет уложить в определённую классификационную сетку. В данном случае внутренняя форма играет большую роль, ограничивая объём содержания понятия. Изменив же внутреннюю форму, мы не сумеем уложиться в естественную классификацию в том виде, в каком её будет строить та страна,
которая оказалась впереди в какой-либо отрасли.
Важным является построение в будущем научно-технического языка так, чтобы он
представлял наименьшие трудности для надлежащего контакта с основными иностранными языками и давал бы возможность легко понимать неизбежный в будущем
международный научно-технический терминологический код, разработка которого намечена международной ассоциацией по стандартизации. Чем ближе будет одна к другой
внутренняя форма слов в отдельных языках, тем легче будет образование международного кода и его освоение.
При некотором отрицательном отношении к иностранным терминам, употребляемым
в русском языке, трудно отрицать, что они имеют определённое преимущество, которое особо чётко выявляется при научно-техническом общении. Иностранный термин,
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введённый в язык для определённого понятия, чрезвычайно специфичен для этого понятия, – ничего другого он уже не обозначает. Его внутренняя форма уже не мешает при его
применении, он становится чистым символом. Такой иностранный термин, одинаковый
в главнейших европейских языках, имеет шансы стать международным термином и является интересным с точки зрения приобщения к международному терминологическому
коду. Наконец, иностранный термин, усвоенный другим языком, облегчает понимание
иностранного текста для лиц, не знающих в совершенстве чужого языка, в той или иной
научно-технической области. Такой термин облегчает для иностранцев ознакомление
с языком, усвоившим данный термин.
По мнению языковедов, языковые заимствования в русской лексике составляют сравнительно небольшой процент. Так, Ф.П. Филин отмечает, что заимствований из старославянского языка не более 10 %, а из греко-латинских, западноевропейских и других
в литературном языке около 14 %. Н.М. Шанский считает, что общее число всей заимствованной лексики не превышает 10 %.[2, 310].
Вопросу о терминологических заимствованиях в русском языке уделяется сравнительно мало внимания. Несмотря на большое число работ, посвящённых анализу заимствований и ассимиляции заимствованных слов, сравнительно мало внимания обращается на разработку методов и «техники заимствования» (термин Д.С. Лотте), возможно,
в связи с тем, что подход к заимствованиям как к естественному процессу исключает
необходимость выработки определенных правил» [3, 108-109].
Новые выразительные средства поставляются как из внутренних ресурсов собственной системы, так и путем заимствования из других языков. Заимствование иноязычной
лексики происходит в результате развития политических, научных, экономических,
культурных и других связей между народами и государствами. Введение иноязычного
термина в основном объясняется несколькими причинами: новизной понятия, его еще
неполной «осознанностью», стремлением примирить требования «точности», «краткости», специализацией значения.
Заимствование как способ пополнения специальной лексики для наименования новых
понятий, дифференциации и детализации уже существующих является положительным
явлением. Вместе с тем в некоторых случаях заимствование в русскую терминологию
совершается без предварительного анализа существующих возможностей образования
терминов с использованием различных средств русского языка.
При изучении процесса перенесения лексических единиц из одного языка в другой
как способа пополнения лексического состава языка в первую очередь необходимо решить вопрос о том, что следует понимать под заимствованием и какие термины можно
считать заимствованными.
Существование в русской научно-технической терминологии, в авиационной в частности, большого количества заимствований объясняется тем, что основы современных
точных и естественных наук были освоены в России позднее, чем в Западной Европе.
В современном русском научно-техническом языке встречается множество иноземных
заимствований для наименований машин, механизмов и их деталей.
В настоящее время также, при необходимости создания нового термина, зачастую строят его из элементов мёртвых языков. Так, например, были созданы термины
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аэростат, аэроплан, биплан и другие авиационные термины, прочно внедрившиеся
в большинство современных языков.
Важным является построение в будущем научно-технического языка так, чтобы он
представлял наименьшие трудности для надлежащего контакта с основными иностранными языками и давал бы возможность легко понимать неизбежный в будущем
международный научно-технический терминологический код.
Заимствование как способ пополнения специальной лексики для наименования новых
понятий, дифференциации и детализации уже существующих является положительным
явлением.
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ПОЛЕМИКА ПОЛЕМИКЕ РОЗНЬ:
ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ В БЕЛОРУССКОМ И ПОЛЬСКОМ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ДИСКУРСАХ
У статті розглядаються особливості семантики та функціонування слова
«полеміка» і його дериватів в білоруському та польському парламентських дискурсах.
В основі аналізу лежить твердження про смислову невизначеність мови політики,
яка обумовлена семантичними і прагматичними факторами. Показано, що широкий
«розкид» в інтерпретації аналізованих слів обумовлений не стільки лінгвістичним
контекстом, скільки особливостями парламентського дискурсу взагалі і польського
і білоруського парламентських дискурсів, зокрема.
Ключові слова: парламентський дискурс, політичний дискурс, семантика
В статье рассматриваются особенности семантики и функционирования слова
«полемика» и его дериватов в белорусском и польском парламентских дискурсах. В основе
анализа лежит утверждение о смысловой неопределенности языка политики, которая
обусловлена семантическими и прагматическими факторами. Показано, что широкий
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«разброс» в интерпретации анализируемых слов обусловлен не столько лингвистическим
контекстом, сколько особенностями парламентского дискурса вообще и польского
и белорусского парламентских дискурсов, в частности.
Ключевые слова: парламентский дискурс, политический дискурс, семантика
The article deals with the peculiarities of the meaning and functioning of the word
«polemics» and its derivatives in Belarusian and Polish parliamentary discourse. The analysis
is based on the assumption that the language of politics is characterized by its vagueness, which
is determined by semantic and pragmatic factors. Different interpretations of the analyzed
lexical units depend not only on the linguistic context, but on the peculiarities of parliamentary
discourse in general and parliamentary discourse in Belarus and Poland in particular.
Key words: parliamentary discourse, political discourse, semantic
Лексическое значение слова – это сложная система, которая определяется не только
предметным и понятийным аспектами, но и прагматическим. Каждый говорящий
вкладывает в употребляемые слова содержание, которое далеко не всегда соответствует
общепринятому (словарному) значению слова. Прагматическое значение зависит от
мировоззрения, возраста, образования, профессии и др. особенностей говорящего и часто является источником непонимания между людьми. Иными словами, для лексем
(и шире – для языковых знаков вообще) характерно семантическое варьирование.
Данное положение явилось основанием для выявления прагматических аспектов
слова полемика и его дериватов в белорусском и польском парламентских дискурсах.
Предпринятый анализ – попытка ответить на вопрос: модификации значения лексемы
полемика имеют окказиональный, речевой характер или они закрепляются в языковой
памяти и могут быть представлены конечным списком?
Материалом для анализа послужила: 1) полная стенограмма заседаний Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь 2-го созыва за 2003
год, а также отдельные тексты заседаний ПП НС РБ последующих созывов; 2) тексты
протоколов заседаний Сената Польши V созыва за 2004 год (www.senat.pl).
Обращение к анализу семантики слова полемика в парламентском дискурсе
неслучайно. Парламент является одним из важнейших политических институтов,
причем именно язык парламентариев отражает политическую культуру того или иного
социума. Политическая коммуникация отличается большим разнообразием жанров:
декрет, резолюция, манифест, меморандум, петиция, послание, заявление, воззвание,
обращение, парламентские дебаты, политический комментарий, репортаж, фельетон,
донос, политическая программа, лозунг и мн. др. В центре нашего рассмотрения находятся
парламентские дебаты. К. Шиманек трактует дебаты как вид публичной дискуссии,
проводимой «в соответствии с более или менее формально представленными процедурными правилами, гарантирующими сторонам возможность исчерпывающего представления своих взглядов и аргументов, осуществления как взаимной критики, так и защиты своих позиций» [1: 92]. А неотъемлемой частью, сущностью парламентских дебатов как раз и является полемика. Кроме того, парламентский и, шире, политический
дискурс характеризуется оценочностью, агрессивностью [2: 35-38], динамичностью,
театральностью, смысловой неопределенностью [3: 49-69]. Таким образом, сама
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специфика парламентского дискурса во многом определяет возникновение у слова
дополнительной коннотации. Важно, что участники парламентских дебатов выступают
не как личности во всем многообразии личностных характеристик, а как представители
той или иной группы, они исполняют роль, приписываемую коммуникативной ситуацией. Парламентский дискурс характеризуется набором типичных речевых действий,
определенной тематикой общения, четким представлением участников о типичных
моделях речевого поведения при исполнении тех или иных социальных ролей. Поэтому «разброс» в интерпретации анализируемых нами слов не носит лишь частный
(индивидуальный) характер.
Обратимся к словарным дефинициям слова полемика. Данная лексема в русскоязычных
и польскоязычных словарях получает, по сути, очень близкое толкование. Сравним:
ПОЛЕМИКА Письменный, ученый спор; перебранка [4].
ПОЛЕМИКА (от греч. polemikos ‘военный, враждебный’) (книжн.). Спор в процессе
обсуждения чего-н. [5].
ПОЛЕМИКА Спор при обсуждении, выяснении каких-нибудь проблем, вопросов [6].
ПОЛЕМИКА (фр. polemique гр. ро-lemikos ‘враждебный, воинственный’) – научный
спор, словесная война, литературная перепалка [7].
POLEMIKA to publiczna dyskusja na ważne tematy polityczne, społeczne lub kulturalne,
prowadzona zwykle na łamach czasopism [8].
POLEMIKA książk. Spór, dyskusja publiczna na tematy polityczne, społeczne, literackie,
zwykle prowadzona na łamach czasopism [9; 10].
Как видим, основными компонентами «словарного» значения данной лексемы в обоих языках являются ‘спор’, ‘публичность’, ‘важность и масштабность обсуждаемых
вопросов’. В польской лексеме имеется еще одна дополнительная сема – ‘связь с политической жизнью общества’. Наблюдения же над интерпретацией данного слова
в разных социальных контекстах дают интересные результаты, которые позволяют
говорить о том, что словарь не отражает все модификации значения.
В польском парламентском дискурсе слово polemika и дериваты от него приобретает
дополнительную семантическую информацию:
1) Социальная маркированность: вступать в полемику может лицо, имеющее как
минимум такой же социальный статус (или выше). Например: Senator A. Panie Senatorze,
nie wypada mi, jako zwykłemu doktorowi polemizować ze stanowiskiem profesorów... [74/13];
Senator B (женщина). Jako senator sprawozdawca nie mogę wchodzić w żadne polemiki. Ja
tylko chciałabym powiedzieć... [77/64].
2) Гендерная маркированность: не приветствуется вступать в полемику с женщиной:
Senator C (мужчина). Pani Marszałek,Wysoka Izbo, nie chcę polemizować z panią senator
Liszcz... [74/149].
3) Возрастная маркированность: не следует полемизировать со старшим по возрасту:
Senator D. Przez szacunek dla wieku i dla płci nie będę z panią minister polemizował [87/30].
В данном примере нашла отражение и гендерная, и социальная маркированность
полемики в польском парламентском дискурсе.
4) Полемика не всегда характеризуется как положительная и уместная, поскольку
имеет потенциально конфликтный характер: Senator E. Ja nie chcę z nimi teraz
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polemizować, chcę tylko powiedzieć, że… [74/44]; Senator F. Zabrzmi to troszkę jak polemika,
ale czuję się w obowiązku wyjaśnić pewne kwestie [74/109]; Senator G. Ja może trochę
polemicznie [78/64]. Для предупреждения возможных негативных последствий полемики
говорящий прибегает к «возмещающим» коммуникативным ходам: извиняется за
вступление в полемику, подчеркивает свое нежелание полемизировать и т.п. Такие
речевые ходы связаны со стремлением участников общения сохранить гармоничные
отношения и подчинены действию конвенций – неписанным, но ясно осознаваемым
социализированной личностью нормативным типам и моделям речевого поведения.
Этой же цели служит просьба не вступать в полемику: Senator H. No, Pani Senator,
nie polemizujmy [74/47]. Хотя следует отметить, что примеров, подобных последнему,
в польском парламентском дискурсе очень мало.
5) Полемика – это норма: Senator I. Główną część swojego wystąpienia chciałbym
potraktować jako polemikę z panem senatorem Jurgielem [77/26]; Senator J. ...w związku
z tym będzie to normalny głos w dyskusji, oczywiście polemiczny [88/14].
Забегая вперед, отметим, что подобной семантической интерпретации лексемы
полемика в проанализированном белорусском материале не было зафиксировано вовсе.
Ответ на вопрос «почему?», возможно, кроется в национальном характере поляков. По
утверждению А. Вежбицкой, в польской культурной традиции неизменно придерживаться
своих взглядов и стоять на своем является позицией ценной и желательной [11: 214].
Несколько иной смысл вкладывается в слово полемика в белорусском парламентском
дискурсе. Первое, что сразу бросается в глаза постороннего наблюдателя – лексема
полемика в устах белорусских парламентариев имеет явно отрицательную коннотацию.
О полемике говорится как о чем-то недопустимом в парламенте: Председательствующий.
Не надо полемику устраивать вопрос – ответ [6/29]; Председательствующий. Спасибо.
Не будем полемику разводить [10/37]; Председательствующий. Давайте закончим. Тут
уже полемика образовалась [11/71]; Председательствующий. Давайте мы эту полемику
прекратим [13/89].
Семантически лексема полемика в белорусском парламентском дискурсе близка
лексемам ссора, конфликт: Председательствующий. Не будем спорить [17/52];
Председательствующий. Хорошо. Давайте еще раз посмотрим. Не будем в зале
устраивать конфликт [8/28]; Председательствующий. И, Виктор Францевич,
вас тоже прошу спокойно, аккуратненько, поправки есть. Не надо нам здесь
революций в зале [17/61]. При этом данная лексема встречается в основном в репликах
председательствующего.
Почему же все-таки полемика видится в парламенте нежелательной? Представляется,
что этому есть несколько объяснений:
1) Полемика – это не в традиции, а, следовательно, – не по правилам: Депутат В.
Я вот был в парламенте Франции как раз в тот день, когда парламент обсуждал
вопрос, связанный с Ираком ‹…› Это как буря, это кошмар какой-то. Спикер там сидит
бедный, он, правда, высоко там сидит. Он просто не знает, как эту интеллигентную
парламентскую рать успокоить. Наш парламент по сравнению с французским – образец
выдержанности и суперкорректности. Но если бы это позволяло нашим людям жить
несколько лучше, можно было бы в общем-то… Но французы выступают, шумят,
а живут чуть-чуть лучше [5/68].
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2) Полемизировать – бессмысленное занятие: Председательствующий. Леонид
Викторович, снимите свое выступление, я думаю, что оставим дискуссию, это
бесполезно, потому что, когда сходятся два юриста, то будут долгие споры [17/72].
3) Полемика свидетельствует о плохой предварительной подготовке законопроекта:
Депутат А. Полемика между вами и вашим заместителем свидетельствует о том, что
данный вопрос был плохо подготовлен. Не обижайтесь, но это действительно так. ‹…›
Поэтому чего мы здесь полемику разводим? Давайте читать, коль мы законодатели,
закон и строго его придерживаться [11/72].
В связи с этим возникает вопрос – какова истинная задача парламента, с точки
зрения бел парламентария? Ответ на этот вопрос легко находим в высказываниях
самих депутатов: Председательствующий. …На этот счет высказываются различные
точки зрения. Но мы с вами, уважаемые коллеги, должны отчетливо осознавать, что
парламент ‹…› действует в русле государственной политики, в русле общенациональных
интересов, а не в интересах левых или правых сил в обществе… [1/47] …Несмотря на
разнообразие взглядов, уважаемые коллеги, нас всегда должен объединять здравый
смысл, национальные интересы и государственная ответственность… [1/48];
Депутат С. …Да, закон не совершенен, и у меня есть неудовлетворение в определенной
мере, но это политика. Что это? Возможность компромисса [8/115].
Проанализированный материал дает основания утверждать, что область семантического варьирования слова в значительной степени обусловлена социокультурными параметрами общения, что делает невозможным представить все дополнительные смыслы
в виде закрытого списка в словаре. А.Ф. Лосев отмечал: «…смысловое расстояние
между двумя значениями одного и того же слова настолько мало и незначительно, что
никакой словарь не может охватить всех этих оттенков. Чтобы охватить все эти оттенки,
нужно, кроме словаря данного языка, иметь еще опыт обращения с данным языком.
А опыт-то как раз и возникает не из изучения словарей, но из использования самих
языков, которое только и может подсказать ту или иную семантическую разницу в значении слова в разных контекстах» [12: 105]. Значение (категория языка) обогащается
смыслом (категория речи). При этом смысл ограничивается значением. Таким образом,
слово обладает стабильностью и в то же время способно практически бесконечно
приобретать новые смыслы в меняющихся ситуациях.
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Статтю присвячено аналізу семантики та структури похідних віддієслівних назв
з нульовими суфіксами у межах різних словотвірних типів на матеріалі південнозахідних говірок.
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На сучасному етапі розвитку вчення про діалектний словотвір не достатньо вивченими залишаються питання семантики і структури лексем у межах словотвірних типів
і словотвірних моделей. Великого значення у висвітленні цих проблем мають праці
В.В. Німчука, Я.В. Закревської, Г.Л. Аркушина [1; 2; 3; 4], З.С. Сікорської, Л.Г. Яропуд
та ін. Учені послідовно відстоювали засади системного аналізу діалектного словотвору.
Традиційно, словотвірна модель, діючи в межах певного словотвірного типу, не впливає
на словотвірну семантику, вирізняючись певними морфологічними ознаками. Так,
І. І. Ковалик цілком слушно зазначав, що в різних словотворчих розрядах назв можуть
бути однакові, тотожні за характером будівельного словотворчого матеріалу словотворчі
моделі (словотворчі формули, зразки), за якими, проте, оформляються різні словотворчі
типи [5: 16].
Стаття присвячена аналізу семантики та структури похідних віддієслівних назв на
матеріалі південно-західних говірок. У роботі простежено функціонування моделей
безафіксного словотвору іменників з огляду на семантичне поле, охоплених цим способом словотвору словотвірних категорій, словотвірних розрядів і словотвірних типів.
Поділяючи погляди представників синтаксичного напряму у вченні про словотвір
[6; 7], розглядаємо у межах словотвірної категорії не-осіб розряди лексики, що об’єднують
відпредикатні назви і відповідають валентно-пов’язаним актантам семантично-елементарних ситуацій мовлення: це розряди об’єктів – носіїв процесуальної ознаки,
об’єктів результативної дії, знаряддя дії, місця дії чи процесу. У межах словотвірної
категорії процесу – розряди назв дій і назв процесів. Відпредикатний характер цих
іменних назв свідчить про те, що мотиваційною ознакою при словотворенні, зокрема
предметних назв, виступила динамічна сема, що роль мотиваційних ознак такого типу
була досить широкою у словотвірній системі досліджуваних говірок.
З огляду на те, які мотиваційні ознаки: динамічні чи статичні є переважаючими при
творенні назв (відповідно відпредикатних і відіменних), не лише лексичні і мотиваційні
явища (виділення домінантних сем у структурі мотивуючих основ), але і словотвірні
отримують ареальну характеристику. Так, предметом аналізу П. Ю. Гриценка [8: 157]
стає частота вияву в говірках і просторове співрозташування певних сем у структурі лексем, географія сем, що засвідчує чітке окреслення кількох типів ареалів. Учений визнає
можливість диференціації діалектного континууму за тою чи іншою домінантною семою в межах однієї лексеми (багатозначність лексеми, омонімія лексеми). Дослідник
зазначає, що «окрему проблему становлять міжзональні зв’язки на рівні мотивації, які
ареально не завжди накладаються на лексичні та семантичні ізоглоси» [8: 190]. Це явище,
на наш погляд, має безпосередній зв’язок і з зональністю словотвірних явищ. Як показує,
наприклад, матеріал Лінгівістичного атласу говірок Закарпатської області Й.���������
О. Дзензелівського, в різних говірках щодо назв певних конкретних об’єктів превалюючими
були різні мотиваційні ознаки. Так, відіменна назва плуга [9: К. № 179] за мотиваційною ознакою ‘матеріал’ (статична сема): жие’л’ізо і ‘жиел’ізо творить суцільний мікроареал, тобто досліджувана назва дає диференціацію континууму за параметром мотиву
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номінації. Цю назву можна віднести до лексико-словотвірного розряду об’єктних назв.
Серед відпредикатних назв на позначення плуга, утворених від основи дієслова за допомогою нульової афіксації за мотиваційною ознакою ‘безпосередня дія’ (динамічна сема)
Атлас подає лише 2: підріз і пудріз. Ці назви належать до лексико-словотвірного розряду назв знарядь дії, зафіксовані на кордоні з Польшею та Чехословаччиною, у зоні, що
є периферійною щодо українського діалектного континууму. Як зазначала Я.�������������
 ������������
В.����������
 ���������
Закревська, сигналом про архаїчність значення словотвірного форманта або про його давність
саме і є його функціонування у периферійному ареалі [2: 106].
Назви, утворені за допомогою нульової суфіксації, належали до продуктивного
словотвірного типу ще з періоду праслов’янської мовної єдності, є назвами спільного
слов’янського лексичного фонду. Зокрема, безсуфіксні іменники на позначення процесів вживаються у діалектах багатьох слов’янських мов, наприклад російське діалектне кип ‘кипіння’, сербське кип ‘вир’, російське діалектне гар ‘опік’ і гар’ ‘повністю або частково почорніла чи вигоріла частина лісу’. Хорватське гар ‘грибкове
захворювання злакових рослин, при якому вони виглядають як обгорілі’ [10: 414, 417],
для порівняння згар’ – ‘спалена трава’. Ще в часи давньоруської мови процесуальне
і предметне вживання безсуфіксних форм могло спричиняти омонімію, у функціонуванні лексеми влаз у значенні ‘входження’ і у значенні ‘місце для проходу
всередину’ [11: 158].
Як показує діалектний матеріал, представлений у словниках говорів південнозахідного наріччя, набагато довше, порівняно з українською літературною мовою,
продуктивність досліджуваної словотвірної моделі зберігалась у діалектній мові, про
що свідчить її представлення у широкому колі словотвірних типів і словотвірних
категорій іменників.
Звернення до реґіональних словників південно-західного наріччя, зокрема до
словників бойківських, буковинських говірок, до Лінгвістичного атласу українських
народних говорів Й. О. Дзензелівського, до Атласу української мови, спостеження
над представленими у цих джерелах безсуфіксними іменниками показують, що
у словотвірній системі зазначених говірок ще за давніх часів безафіксний спосіб
іменникового словотвору був широко представлений щодо кількості охоплених
ним словотвірних розрядів і тематичних груп іменникової лексики. Безафіксна
словотвірна модель охоплює декілька словотвірних розрядів іменників у межах
різних словотвірних категорій (зокрема лексико-словотвірної категорії не-осіб
і лексико-словотвірної категорії процесу). Всі новоутворені іменники, що є назвами
у більшості конкретних предметів (словотвірна категорія не-осіб), що є назвами
певних процесів і дій (словотвірна категорія процесу), у більшості є відпредикатними
утвореннями.
У досліджуваних говірках у межах словотвірної категорії процесу функціонують
безсуфіксні іменники таких словотвірних розрядів як: власне дії, розряду суб’єктнопроцесуальної семантики і розряду об’єктно-процесуальної семантики. Так, у межах
словотвірного розряду власне дії функціонують такі назви: п'рипад (від дієслова
припадати – ‘діяти’ – про певний випадок, напр.: він 'думав, шо в п'рипаді міг би го був
засту'пити [12]; функціонує паралельно з лексемою п'рипадок [9: Бр]; загад ‘наказ,
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розпоряження’: 'мама зага'дали нам 'хату білу'вати, то ми вже й скін'чили; за'гад 'діло
'робит [13: 127]; бамбір від бамберити ‘гукати’ [14: 1 ч., 42]; колот: робити колот
‘зачиняти сварку’: Ма'ріїн чоло'вік у'пивси на вісі'лю, та та'кий 'колот там зро'бив, шо
вже 'було всім ни до вісі'лє [13: 219]; пуск ‘пуск плотів’ [15: 373]. У межах словотвірного
розряду назв суб’єктно-процесуальної семантики розглянемо іменники: про'гул’
(прогулянка): 'мусимо с’а прохо'дити на про'гул’ [12], пристан’ – ‘життя’, ‘цей
світ’: та'кий бог дав п'ристан’ чоловікови [12]; провід (провуд, провут) – ‘весільний
похід’ [9]; пин’ ‘затримка, перепочинок’ [14: 2 ч., 60]; прибач ‘видумка, забаганка’
[14: 2 ч., 134]; спіх ‘поспіх’ [14: 2 ч., 242]; звід – ‘зрада’ [14: 1 ч., 323]; запір ‘заборона’;
порівняти зі значенням лексеми затор [14: 1 ч., 280]; завід ‘плач, ридання’ [15: 1 ч.: 263];
відказ ‘нарікання’ [14: 1 ч., 121]; хруп від хрупнути ‘поговір’ [14: 2 ч., 347]; фук від
фукати – ‘виявляти незадоволення’ [14: 2 ч., 334]. Як показує матеріал, наведений
Хібебою Н. В. у дослідженні «Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок» [16: 6], номени у межах лексико-словотвірного розряду
суб’єктно-процесуальної семантики з застосуванням словотвірної моделі нульової
суфіксації широко представлені у тематичній групі назв весільних обрядів у бойківських говірках, напр.: в’ідклон, запит, запов’ідт, зачин, опов’ідт’, припов’ід’, роспис, скач. У межах словотвірного розряду назв об’єктно-процесуальної семантики
функціонують назви: пуск – ‘пуск плотів’ [15: 373]; 'в’іджиг – ‘термічна обробка,
приякій поковку нагрівають до певної температури, витримують при цій
температурі, а потім повільно охолоджують у печі (горні)’ [17: 420]; гарт ‘термічна
обробка, при якій поковку нагрівають до певної температури, витримують при цій
температурі, а потім швидко охолоджують у воді або в маслах [17: 421]; 'в’ідпуск
‘процес, при якому загартовану поковку нагрівають до певної темпертури, а потім
охолоджують’ [17: 421]; праск ‘гуркіт, лускіт’ [14: 2 ч., 133], порівняємо з іншим
значенням лексеми ‘світанок’; спуск ‘сплав метрових полін дерев’яним жолобом,
наповненим водою’ [15: 385]; сплаў – ‘сплав плотів’ [15: 373]; при'бій ‘ловлення
плотів на пристані’ [15: 379]; завал ‘утворення затору з полін у жолобі’, ‘затор колод
чи метрових полін у річці’ [15: 393, 395]; за'пір ‘затор у річці з плотів’, ‘затор із
полін у лісосплавному дерев’яному жолобі’ [14: 1 ч., 280]. Виділяємо і словотвірний
розряд назв явищ природи, напр.: гриміт – ‘грім’ [14: 1 ч., 193]; заміт’ – ‘заметіль’
[14: 1 ч., 277]; залім (залом) – ‘бурелом’ [14: 1 ч., 274–275]; відмок ‘відлига’: над'ворі
ще 'відмок [13: 54]; примерк, змирок ‘присмерком, сутінки’ [14: 2 ч., 140].
Творення переважної більшості процесуальних назв перебуває у межах синтаксичної
транспозиції, тобто не супроводжується зміною лексичного значення вихідної процесуальної лексеми.
Цікавим явищем у говірках південно-західного наріччя є збереження значної кількості
давніх предметних назв у межах словотвірної категорії не-осіб. Розглянемо іменні назви
у межах словотвірного розряду об’єкта результативної цілеспрямованої дії. У межах
цього розряду у досліджуваних говірках функціонують такі іменники: пріскіп ‘прищеплене деревце’ [12: Влв, Зб]; прісіч – ‘стерня або покіс’ [12: Гр, Лкц]; прич’ин
(приш’ш’ин) ‘закваска на тісто’ [12: Врч, Пц, Прш, Плн, Трц]; притруд (притрут’),
витрут’ ‘нарив, що утворився від натирання шкіри під час роботи’ [12: Вн, Злт, Клг];
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присмак ‘їжа, що смакує’ [12]; припряд – ‘місце на тканині, де одну нитку припрядено
до другої’ [12]; приніус (принüс, принос) ‘виріб з тіста, який випікають на весілля’;
‘взяток від пчіл; податок для пана’ [12: Нгр, Ч], у бойківських говірках у лексикосемантичній групі назв матеріальних елементів весільного обряду представлена
назва принос [16: 12]; обруб ‘відрубаний шматок колоди, що служить підвалиною
для підтримки будівлі’ [14: 2 ч., 11]; заміс – ‘кількість глини чи тіста, замішаного
в один прийом’: з од'ного за'місу 'можи 'віти й п’єт'нацціт’ х'лібів, ‘місиво’: 'перший
за'міс був зарід'кий [13: 136]; розчіл – ‘місце, де сходяться дві звори’ [14: 1 ч., 189];
запір – застаріле ‘вікна і двері’: 'Митро 'має зро'бити у'весь за'пір – 'четвиро дви'рий
і сім ві'кон [13: 138]; ощеп – ‘брус, колода для зведення стін дерев’яних будівель’:
від ста'рої 'кучі ли'шилиса ще 'добрі о'щепи [13: 374]; суч – ‘сукані нитки’: при'ший
ми'ні 'сучю, шоб 'добри три'малоса [13: 534]; скрут ‘назва скрученої з лози вірьовки
для зв’язування колод у секції плоту’ [15: 353]; зав’іс ‘кріплення верхньої і нижньої
дощок міха’ [17: 401]; виверт’ (воверт, виверт) ‘дерево, вивернуте з коренем’
і ‘земля з-під вивернутого вітром дерева’ [14: 1 ч., 97]; запуст ‘великий звичайно
буковий ліс’ [14: 1 ч., 283]; запр’ах – ‘пара запряжених коней’ [14: 1 ч.1, 283];
заруб – ‘мала кошара, огорожа для худоби’; заскік ‘заломлена частина карти,
проміжок часу’ [14: 1 ч., 284-285]; приріз див. зрізованиць [14: 2 ч., 143; 1 ч., 320];
заріз – ‘худоба на заріз’ [14: 1 ч., 284]; розшчіл ‘розколота палиця’ [14: 2 ч., 189];
п'ролам – ‘розламаний улітку лід’: такі п'ролами по пото'чинах [12]; п'ропадь – ‘те,
що пропало’ [12]; обруб – ‘відрубаний шматок колоди, що служить підвалиною для
підтримки будівлі’ [14: 2 ч., 11]; припін – ‘довга жердина з вужівковими петлями на
обох кінцях, використовувана як причальний мотуз’ [15: 362]; 'роскрут ‘скручена
з лози вірьовка для зв’язування колод у секції плоту’ [15: 353]; присід – ‘дошка, на
яку сідають, коли прядуть’ [12]; ссип ‘скриня для збіжжя’ [14: 2 ч., 247]; очеп ‘соха,
на якій утримується журавель біля колодязя’: т'реба зро'бити но'вий о'чеп, бо не'ма
чим заче'пати во'ди з кир'ниці [13: 374]. Загалом безафіксний спосіб словотвору був
одним з найпродуктивніших способів номінації у межах лексико-семантичної групи
назв матеріальниїх елементів весільного обряду у бойківських говірках : намет,
перем’іт, п’іслан’, викуп та ін. [16: 12].
У межах словотвірного розряду об’єктів, носіїв процесуальної ознаки, у словотвірній
системі досліджуваних говірок відзначимо назви: проглід ‘об’єкт, який бачили лише
раз і не усвідомили цього’ [12: Клн]; прозір ‘світло крізь щілину’ [14: 2 ч., 152].
У межах словотвірного розряду лексики на позначення знаряддя дії нами
спростежені такі назви: струг ‘інструмент з двома робочими кінцями для обсікання
та вибивання уламків старих вухналів при куванні коня’ [17: 412] (порівн. на
Чернігівщині – ‘інструмент, яким стругають глину’); зажим – ‘випробувальні
кліщі, якими визначають блючі місця у підошві, стрілоці та роговій стінці копита’
[17: 416]; 'допуст, 'доплиў ‘один з малельких жолобків, яким підводили додаткову
воду в основний лісосплавний жолоб для поліпшення сплаву полін’ [15: 392].
Розглянемо виділені словниками у досліджуваних говірках назви у межах
словотвірного розряду на позначення місця результативної дії. За визначенням
Я. В. Закревської, локативні назви визначаються як назви, «у структурі яких
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є елементи, що вказують на відношення якогось предмета або дії до місця (елемента
простору), на якому знаходився або знаходиться якийсь предмет, де відбувається
або колись відбувалася якась дія» [3: 28]. У досліджуваних говірках функціонують
такі назви: притік – ‘місце, де невеликий відгалуджений рукав річки знову
вливається в основну річку’ [12]; пріст – ‘ділянка на річці, де після швидкої течії
вода знову починає текти спокійно’ [12: ЧТ]; припун – ‘місце, де нав’язують пасти
худобу’ [12]; увіз – ‘ущелина, яр’ [14: 2 ч., 311], порівн. польське wąwoz; припір –
‘дорога стрімким берегом’ [12]; притік – ‘місце, де невеликий відгалуджений рукав
річки знову вливається в основну річку’ [12]; вивіз – ‘дорога, що йде вгору’ [14: 2
ч., 97], порівн. польськ. ‘ущелина’; зліт – ‘стрімrа дорога, укіс, схил’ [14: 1 ч., 312];
знос, сніс – ‘горбок між висохлими потоками’ [14: 1 ч., 316]; зайізд ‘заїжджий двір’,
порівн. польське zajazd [14: 1 ч., 271]; скап – ‘місце, куди стікає вода’ [13: 491]; заскік –
‘частина ниви, що заходить на чужу’ [14: 1 ч., 286]; прогін – ‘місце, де пасеться
худоба’ [14: 2 ч., 151].
Отже, проведені спостереження переконливо показують, що у досліджуваних
говірках нульовою суфіксацією охоплені як предметні, так і процесуальні іменникові
назви. Матеріал засвідчує, що словотвірні процеси у діалектній мові семантично пов’язані з двома великими класами мотиваційних ознак у структурі твірних основ: динамічними (виділеними у межах не лише дій, процесів, але і предметних назв) і статичними мотиваційними ознаками. Розглянутий шар лексики у межах безсуфіксних
відпредикатних дериватів є архаїчним. Проведені спостереження підтверджують нагальність лінгвогеографічного опрацювання матеріалу з діалектного словотвору, створення
карт поширення певних словотвірних розрядів чи словотвірних моделей у говірках.
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МАТЕРІАЛІВ ДО СЛОВНИКА ГОВІРОК ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М. А. ГРИЦАКА:
Бр Баранинці Ужгородського р-ну
Врч Ворочово Перечинського р-ну		
Вн Вонігово Тячівського р-ну
Гр Грабово Мукачівського р-ну
Злт Золотареве Хустського р-ну
Клч Колочава Міжгірського р-ну
Лкц Ликицари Перечинського р-ну
Нгр Негровець Міжгірського р-ну
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Пцк Пацьканьово Мукачівського р-ну
Трц Туриця Перечинського р-ну
Ч
Чабанівка Ужгородського р-ну
ЧТ Чорна Тиса Рахівського р-ну
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СЕМАНТИКА СТАНУ В ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
(українська та англійська мови)
Стаття присвячена дослідженню мовної реалізації семантики стану у порівняльному аспекті на матеріалі двох різноструктурних мов (української та англійської). Серед
питань, висвітлених у розвідці, диференціація та структурування лексико-семантичної
підсистеми мови, визначення семантичної варіативності класу слів із семантикою стану в англійській та українській мовах.
Ключові слова: стан, мовна реалізація, лексико-семантична категорія, семантична
варіативність.
Статья посвящена исследованию языковой реализации семантики состояния в сравнительном аспекте на материале двух разноструктурных языков (украинского и английского). Среди вопросов, освещенных в иследовании, дифференциация и структурирование
лексико-семантической подсистемы языка, определение семантической вариативности
класса слов с семантикой состояния в английском и украинском языке.
Ключевые слова: состояние, языковая реализация, лексико-семантическая категория, семантическая вариативность.
The article deals with analysis of how semantics of the state is realized through language
units in English and Ukrainian. The issues covered in this article include the variety and
structure of lexical-semantic structure of the language, semantic variety of the word class with
stative semantics in English and Ukrainian.
Key words: state, language realization, lexical-semantic category, semantic variety.
На початку нового століття не втратило своєї значущості одне з найважливіших методологічних положень сучасної теорії мови, а саме необхідності вирішення питання
про співвідношення між елементами наступної тріади: ОБ’ЄКТИВНА ДІЙСНІСТЬ –
МИСЛЕННЯ – МОВА. Світ існує у багатстві своїх форм і пізнається людиною. Процес
пізнання передбачає узагальнення конкретних фактів дійсності, поєднання їх у рубрики,
класи та, відповідно, відбувається за допомогою категорій мислення, що являють собою
відображення загальних закономірностей позамовної дійсності у свідомості людини та
мають універсальний характер.
Наслідуючи філософів, можна стверджувати, що існує певний набір загальнолюдських понять, одним із яких є стан (Арістотель, В.І. Кемкін, В.І. Столяров та ін.). Ця
понятійно-мисленнєва категорія, поряд з іншими, такими як якість, кількість, дія, відображає одну з форм буття речей та є основою семантики мовних одиниць. У зв’язку з цим
виникає необхідність вивчення місця та ролі даної категорії не тільки у філософії, але
й у мовознавстві [1].
Категорія стан і мовні засоби її вираження останніми десятиліттями були у колі уваги багатьох лінгвістів та отримали своє висвітлення на матеріалі різних мов у роботах
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Л.М. Васильєва, Л.І. Лухт, С.М. Цейтлін, Б.М. Лейкіної, В.І. Казаріної, В.І. Коротіної
та ін. Стан є складовою частиною семантичної класифікації предикатів (Л.В. Щерба,
З. Вендлер, У.Л. Чейф, Т.В. Булигіна, В.Г. Адмоні та ін.), а відтак, його треба розглядати
як одне з типових значень речення, що свідчить про об’єктивний характер цієї категорії.
Однак, не дивлячись на те, що достатньою мірою вивчені окремі лексико-семантичні
поля та лексико-семантичні групи, що входять до їх складу, які репрезентують понятійну
категорію стану, немає спеціального комплексного дослідження, у якому ця категорія
розглядалася б у типологічному аспекті на матеріалі двох мов (англійської та української). Дана стаття є першою розвідкою, що подає огляд основних напрямків роботи із зазначеним матеріалом.
Таким чином, актуальність даної роботи полягає у недостатній вивченості питання
про лексико-семантичну категорію стан у типологічному / міжмовному аспекті, відсутності єдиної класифікації семантичних предикатів, неоднозначне розуміння семантичного предикату стану у роботах різних лінгвістів.
Метою даної розвідки є окреслення основних напрямків дослідження семантики стану як лексико-семантичної категорії разом з мовними засобами її реалізації в англійському та українському мовленні, виявити спільні ознаки предикатів стану для обох аналізованих мов, описати типологію станів на основі сфер функціонування по відношенню
до мовця.
Серед методів та прийомів, використаних у розвідці, дедуктивно-індуктивний метод,
що передбачає поєднання ономасіологічного та семасіологічного підходу до мов, методи
структурно-семантичного та компонентного аналізу та інші.
Стан – це специфічний тип стану речей, що характеризується незмінністю, стабільністю ознаки предмета протягом певного часу. Найбільш продуктивним є розгляд стану
у його безпосередньому зв’язку з мовцем, а відтак, більш логічним є аналіз не окремих
лексичних одиниць із семантикою стану, а синтаксису – речення, у якому і знаходить вираження ознака та стани предметів [2].
Стан є гетерогенною категорією, що об’єднує велику кількість різнорідних статичних станів та підлягає субкатегоризації на основі різниці у сферах існування на внутрішні та зовнішні. Н.В. Кавера у своєму дослідженні класифікує стани на а) фізіологічні
та психічні стани, б) бенефактивні, локативні, соціальні, ситуативні, амбієнтні стани та
просторові розміщення [3].
Вираження стану у реченні виявляє ряд універсальних ознак, релевантних для аналізованих мов. При репрезентації стану у реченні семантичний предикат втілюється
у присудках, що мають різну частиномовну приналежність. Як наслідок, можна говорити
про те, що вираження семантики стану не пов’язано виключно з іменним присудком.
Говорячи про взаємозв’язок мовних засобів вираження семантики стану та системи частин мови, процитуємо В.О. Трофимова, який стверджував, що «категорія стану
є однією з можливих функцій частин мови... Категорія стану може одержати вираження
в будь-якій повнозначній частині мови: він тривожиться; he worries (дієслово); він стривожений; it’s worrying (прикметник/дієприкметник); вона у тривозі; she is in apprehension
(іменник у прийменниковій сполуці); їй неспокійно (прислівник) [4].
У той же час ядро семантичного класу предикатів стану формують предикати стану,
оскільки саме вони є типовими виразниками власне-стану. Вони відтворюють статичну,
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неконтрольовану, позбавлену динаміки та розвитку ситуацію, у якій хто- або що-небудь
перебуває, існує. Цю ситуацію зумовлюють якісь обставини, умови, вона є результатом,
наслідком певних дій і спрямована на довкілля, предмет або істоту, здебільшого людину:
стан здоров’я, внутрішній духовний світ та сферу інтелекту. Це своєрідна «налаштованість людини, на яку вона сама не в змозі впливати і яка в той же час визначає всі її
почуття і бажання» [1: 607]. Даний клас предикатів стану вказує на тимчасову характеристику суб’єкта, не відбивають його внутрішньої сутності, допускають, що він може
перебувати і в інших станах, але не зазнаючи при цьому ніяких кількісних та якісних
змін. Вони експлікують стани, що реалізуються в тому відрізкові часу, з яким співвідносяться, не абстрагуючись від нього та не членуючись упродовж даного періоду часу
на окремі випадки. У кожний окремий момент часу існує окрема фаза стану, а не стан
у цілому [1].
І.Р. Вихованець вважає, що аналізовані предикати стану виражають здебільшого такі
лексичні значення: 1) фізичний стан людини та інших істот; 2) емоційний або інтелектуальний стан, психічні переживання людини; 3) стан навколишнього середовища [5: 101].
Проте цей поділ видається досить загальним, таким, що потребує конкретизації.
Узагальнивши основні положення досліджень семантичної природи так званих слів
категорії стану, обстеживши все розмаїття їхньої лексичної семантики, пропонуємо поділити всі предикати стану на два основні значеннєві підкласи − предикати внутрішнього
стану та предикати зовнішнього стану.
Стану як властивості якогось предмета властиве незалежне, автономне щодо носія стану існування. Він не потребує жодних зусиль цього носія для своєї наявності.
Причиною виникнення того чи того стану є зовнішня стосовно носія стану сила. Тому
специфіку предикатів стану, за словами І.Р. Вихованця, «становить їх сполучуваність із
суб’єктною синтаксемою, що виражає значення неактивності, пасивності» [5: 98].
Отже, предикати стану відтворюють статичну, позбавлену динаміки та розвитку ситуацію, спрямовану на довкілля або істоту, здебільшого людину: фізичний та фізіологічний стан організму, емоції, психіку, розумові здібності. Предикатний стан є тимчасовою
характеристикою предмета, він не відбиває його внутрішньої суті й уможливлює те, що
особа або предмет може перебувати і в інших станах, не зазнаючи при цьому ніяких
кількісних та якісних змін. Предикати стану безпосередньо пов’язані з категорією часу,
бо вказують на стани, що реалізуються в тому відрізкові часу, з яким співвідносяться.
У кожний окремий момент часу існує окрема фаза стану, а не стан загалом. Стан не залежить від свого носія, бо виникає поза його волею чи бажанням, зумовлений впливом
зовнішньої щодо носія сили.
Дієслівну семантику стану, окрім лексем на позначення фізичного, фізіологічного та
психічного стану суб’єкта, за словами А.П. Загнітка, мають дієслова поведінки (безчинствувати, вередувати, капризувати; to misbehave, to riot), звучання (галасувати, гудіти,
дзвеніти; to cry, to rustle, to buzz), буття (бути, жити, зароджуватися, існувати; to exist,
to be, to live) і функтивні дієслова (горіти, йти, працювати (годинник), кипіти; to burn,
to work, to shine) [6: 192].
Таким чином, цією розвідкою ми закладаємо основу подальшого дослідження типології станів у міжмовному аспекті з урахуванням структурно-семантичних особливостей
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мовної реалізації кожного з типів стану. Також акцентуємо увагу на універсальності мовного вираження стану в українській та англійській мовах.
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УДК 398.3 (=16)

Шваба Г.М.
(Мінск, Беларусь)

НАРОДНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ БЕЛАРУСАЎ І ЎКРАІНЦАЎ
ПРА АТМАСФЕРНЫЯ З’ЯВЫ (НАВАЛЬНІЦУ, ГРОМ І МАЛАНКУ):
ПАРАЎНАЛЬНЫ АСПЕКТ
Статтю присвячено розгляду міфологічного мислення на прикладі традиційної уснопоетичної творчості двох східнослов’янських народів – українського та білоруського.
Порівняння білоруських та українських повір’їв та легенд про атмосферні явища (грім
та маланку) в синтезі поганських та християнських традицій має підставу говорити
як про подібність, так і про національну спеціфіку таких уявлень.
Ключові слова: міфологічне мислення, поганство, Перун, християнство, Бог, християнські святі (Ілля, Архангел Гавриїл, Архангел Михаїл), повір’я, легенда, заборони та
накази, святочна предметна атрибутика.
Статья посвящена анализу мифологического мышления на примере традиционного устно-поэтического творчества двух восточнославянских народов – украинского
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и белорусского. Сравнение белорусских и украинских верований и легенд об атмосферных явлениях (грозе, громе и молнии) в синтезе языческих и христианских традиций
дает основание говорить как о сходстве, так и о национальной специфике таких представлений.
Ключевые слова: мифологическое мышление, язычество, Перун, христианство,
Бог, христианские святые (Илья, Архангел Гавриил, Архангел Михаил), поверье, легенда,
запреты и предписания, праздничная предметная атрибутика.
The report is dedicated to the analysis of mythological thinking on the example of traditional
folk poetry of the two Eastern Slavonic people – the Ukrainians and Belarusians. Comparing
Belarusian and Ukrainian beliefs and legends about atmospheric phenomena (storm, thunder
and lightning) – versions of origin, directions to protect against negative consequences and the
use of festive subject attributives, honoring the «Gromovniki» and so on – in the synthesis of
pagan and Christian traditions gives the right to say about both the similarity and the national
character of such beliefs.
Key words: mythological thinking, paganism, Perun, Christianity, God, Christian saints
(Elijah, archangel Gavril, archangel Mikhail), beliefs, legends, prohibitions and directions,
festive subject attributives.
У звароце да глыбінных пластоў нацыянальных культур, падмуркам якіх з’яўляецца
міфалагічная свядомасць, бачыцца магчымасць зніжэння ступені напружання ў сістэмах
«чалавек–чалавек», «чалавек–свет», якія характэрны для сучаснасці. Міфалагічнае светабачанне – гэта падсвядомае адчуванне непарыўнай сувязі паміж чалавекам і навакольным
асяроддзем, канкрэтна-пачуццёвая форма спасціжэння свету, арыентацыя на мысленне
ў катэгорыях супрацьпастаўлення (т. зв. бінарных апазіцый), метафарычнасць, сімволіка, антрапамарфізм.
Земляробча-гаспадарчая дзейнасць селяніна самым непасрэдным чынам залежала ад
прыроды, таму кожную яе з’яву, сярод якіх можна вылучыць навальніцу, гром і маланку (а таксама снег, расу, туман, вясёлку, град і інш.), ён імкнуўся «выкарыстаць» для
забеспячэння свайго дабрабыту (умацавання здароўя, засцярогі ад няшчасных выпадкаў,
паляпшэння стану гаспадаркі). Знаёмства чалавека з акаляючым светам не заўсёды абапіралася на вопыт папярэдніх пакаленняў, таму няўменне растлумачыць невядомае і незразумелае (таямніцы прыроды і жыцця) магло прывесці да ўстанаўлення асацыятыўных
сувязей, «алегарычнага, сімвалічнага асэнсавання свету» [4: 8], нябачных, аднак пасвойму лагічных аналогій паміж рэальнай падзеяй і магчымым яе вынікам, паміж фактам і яго тлумачэннем.
Так, навальніца ў народным уяўленні ўкраінцаў адбываецца з-за таго, што «одного
разу чорт сказав Богові: «Я заховаюся так, що ти мене не вб’єш». «Ні, вб’ю!» – відповів Бог. «Я заховаюся під людину». «А я вб’ю людину і дам їй царство небесне!»
[2: 394–395]. Аналагічна і ў беларусаў: «Чорт асмельваецца спрачацца з Богам: «Ты мяне
не заб’еш, я схаваюся!» – «Не, не схаваісся!» – «Я ў чалавека залезу, а ўсё ж схаваюся!» –
«Я й чалавека ўб’ю, гразоў яму за ета адпушчу, а цябе ўсё-тыкі дастану!» [4: 65].
«Народ (украінскі – аўт.) вірив, що архангел Гавриїл – володар блискавки», у беларусаў жа маланка – гэта «Бог сварыцца» ці грозіць пальцам» [4: 66] або «нячыстая сіла
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цвеліць Бога, а Бог тагды пускае стралу» [4: 64], таксама ўкр. «де б не заховався нечистий, а стріла Архистратига (Міхаіла – аўт.) знайде його скрізь» [2: 395] або бел. «прарок
Ілля махае да смаліць з біча, каб пужаць чарцей» [4: 65]. Маланка ў народным уяўленні
ўкраінцаў і беларусаў – гэта светач (а таксама крыж, якім благаслаўляецца змаганне),
што дапамагае ўбачыць і пакараць нячысціка, які хаваецца ад пакарання, напрыклад,
«як бліскае без грымотаў, то Бог засвечвае агонь і шукае чорта, а як прыгледзіць, дзе ён
сядзіць, тады страляе да яго і тады відаць яснейшы агонь і грымоты» [4: 66]) або ўкр.
«блискавка – це хмари розриваються, щоб архангел Гавриїл бачив, де чорти ховаються,
та щоб міг слідкувати за стрілою, яку пускає в нечисту силу. Чорт верткий; як біжить,
то крутиться – ото і стріла за ним викрутаси робить» [2: 166] (бел. – «бліскае не роўна,
а касіцамі, бо гэта чорт хоча ўвільнуць, а тут за ім ляціць страла ў мітуські» [4: 66]»),
а таксама «як перед ударом грому з блискавки робиться хрест, то це архистратиг Михаїл хрестом благословляє, а архангел Гавриїл стріляє в чорта» [2: 166] або «блискає, то
це Гаврило квіткою махає» [2: 166]. Маланка – гэта яшчэ і «след вогненнай калясніцы,
у якой «святая Ілля возіцца па небу». Неба такое тонкае, што гэты след відзён, хоць і не
відаць калясніцы» [4: 64]).
Так, беларусы і ўкраінцы прычынай грому лічылі, што гэта «Бог грозіцца на людзей,
каб яны пакаяліся да больш не грашылі» [4: 65]) або вышэйшыя нябесныя сілы змагаюцца (Бог, архангелы Міхаіл і Гаўрыіл, святыя Юрый і Ілля) з нячысцікам (тады гром –
гук ад такога змагання, які, натуральна, «суправаджае» зброю, прыладу для нанясення ўдараў, маланку-стралу). Напрыклад, «як грыміць, то гэта архангел Міхаіл ці святы
Ілля страляюць чарцей» [4: 65]; «када гром грыміць ва ўрэмя гразы, то Бог паражаець
дз’явала стрэламі» [7: 41] або ўкр. «це Архистратиг Михайло веде війну з чортами»
[2: 395]), а таксама «коли чуємо, що грім гримить, то це з небесної гармати святий Юрій
і архангел Гавриїл стріляють у нечисту силу. Святий Юрій кули закладає, а архангел
Гавриїл гніт запалює – від того грім і блискавка» [2: 166]. Гром – гэта і гук ад руху транспартнага сродка нябесных сіл, напрыклад, «Бог едзе і калоса тарахацяць» [4: 68], таксама ўкр. «як гримить, то це Ілля по небї їздить» [2: 166] або «Ілля по небесному мосту
в огненній колісниці (вар. – «золотій колісниці» [9: 176].) їде» [2: 385].
Параўнаем яшчэ некалькі народных інтэрпрэтацый грому і маланкі. Укр.: «Це Бог
Саваоф каменем як кине, то камінь по небі котиться і гуркотить, аж іксри летять – від
того грім і блискавка» [2: 165–166]; бел.: «На небе ёсць камяні, якія рассеяны па зводу,
але якія час ад часу грэшнікі зносяць у пэўныя месцы. Калі камення збярэцца вельмі
многа, што аж угінаецца неба і ёсць небяспека, што яно прарвецца, з-за чаго абрушыць
на людзей незаслужаныя бедствы, іншыя грэшнікі раскідваюць каменні зноў па небе:
з-за гэтага і адбываюцца грымоты. Здараецца, што грэшны пакутнік няўмела кіне іншы
камень, і тады ён падае на зямлю» [2: 166] або «ў хмурах на залатых ланцугах вісяць
стралы каменныя, што сам Бог робіць, а як сходзіцца вялікая бура, бо святы Амброжы
зсоўвае стралы з гэтага ланцуга і шпурляе, дзе чорт схаваецца» [4: 68–69].
Асобнага разгляду, на нашу думку, патрабуе і язычніцкі Пярун – бог грому і маланкі, «бог нябеснага агню» [5: 559], якога даследчыкі лічыць правобразам хрысціянскага
прарока Іллі. Паводле народных уяўленняў беларусаў, ён таксама раз’язджае па небе на
вогненнай калясніцы, трымаючы ў руках лук і стрэлы: «яго грымотны лук – каменны
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молат, часам вясёлка, яго стрэлы – маланкі» [5: 559]. Верылі, што калі Пярун хоча пакараць тых, хто чыніць беззаконне, то ён «разбівае скалы і пускае на зямлю агонь-маланку»
[5: 559] або «забівае, пасылаючы свае каменныя, у клубах агню стрэлы; стрэлы забіваюць, а агонь спальвае» [5: 559]. Паводле народных уяўленняў беларусаў, гром і маланка
ўзнікаюць у выніку трэння і ўдараў адзін аб адзін двух велізарных перуновых жорнаў
(«прыкладна так, як атрымліваюцца іскры ад удараў сталі па крэмені» [5: 559]).
Вось як праслаўляецца Пярун у беларускай народнай традыцыі: «Запанавалі на зямлі
злосць, нянавісць, бруд ды пошасці. Па вёсках бадзяліся зладзеі, забойцы, гвалтаўнікі.
Развялося шмат чарцей, ведзьмакоў, ваўкалакаў. І сталі людзі прасіць Бога, каб ён збавіў
іх ад зладзеяў. Паклікаў Бог Перуна і даручыў яму ачысціць зямлю ад зла. Стаў Пярун страляць маланкай, біць камянямі нечысць. Так і ачысціў Пярун зямлю ад ліха» [6:
118]. А таксама «як пярун ударыць, то сам Бог з высокага неба выстраліў і забіў чорта»
[4: 69]), «пярун не толькі б’е чарцей, але й ліхіх людзей, калі на іх Бог абазлуе» [8: 54]).
Як адзначыў даследчык А. Афанасьеў, «убачыўшы ў свяцілах і маланках бляск
металаў, якія выкарыстоўваліся для вырабу воінскіх снарадаў, фантазія першабытнага
народа прызнала ў іх тую нябесную зброю, пры дапамозе якой светлыя багі змагаліся
з дэманамі цемры» [1: 244]. «Пасля адкрыцця металаў каменныя прылады не адразу былі
выцеснены і доўга яшчэ заставаліся ў агульным ужытку нароўні з металічнымі, <...> адсюль лёгка растлумачыць, чаму ў громе старажытны чалавек чуў удары, якія наносіліся
каменным молатам грознага боства» [1: 252].
У беларускай легендзе «Ілля і Пятро» ў абмалёўцы вобразаў гучыць непрыхаваны
народны гумар, святыя паказаны як гаспадары, якія выдатна ведаюць сваю справу,
але абодва з норавам, адзін аднаму не хоча ўступіць, дамовіцца, таму часам іх дзеянні
нерацыянальныя і ад гэтага горш за ўсё сялянам. «Ведама, дзе два паны, там ніколі ладу
няма. Адзін (Ілля – аўт.) пасылае дождж, а другі (Пятро – аўт.) – пагоду. Плачуць хмары, не ведаюць, каго слухаць. Пойдзе дождж, та Пятро бяжыць да крычыць, лаецца, на
чом свет стаіць: «<...> Нашто мочыце сена, цяпер жа людзі косяць! – Нам, – кажуць, –
Ілья прыказаў. – Ах, вы …, – лаецца Пятро, – я вам пакажу Ілью! Ілья заўсёды наробіць
гнілля» [7: 130]. Свае ўчынкі Ілля аргументуе тым, што «толька развялося нечысцічарцей, што трэ іх громам пабіць, бо ўвесь свет запаганяць» [7: 131].
Паводле легенды святыя могуць выконваць функцыі адзін аднаго, мяняцца імі. «Ілья
кажа: «Ото ж спяку я <…> ніву – нічога не зародзіць». А Пятро кажа: «А я намачу і зараджу» (а спрэчка адбываецца з-за таго, што калі святыя адпраўляюцца на зямлю, каб
даведацца, каго больш людзі любяць – Пятра або Іллю – аказалася, што Пятра – аўт.).
«Калі так, дык я зраблю ось як: хто першы ўкусіць з гэтае нівы перапеч, той падавіцца»
[7: 132]. Першым па іроніі лёсу аказаўся Ілля. «От з тае пары годзе Ілья мяшаць людзям
сена касіць (г.зн. не пасылае дождж – аўт.). Але ўсё б было добра, каб Пятро не быў такі
стары да глухі. Бог кажа: «Пасылай тагды дождж, як людзі просяць». А ён не дачуе, да
й пасылае дождж, як людзі косяць» [7: 132].
2 жніўня – дзень прарока Іллі («це свято вельми шанівне» [9: 176]) – украінскія сяляне, напрыклад, «на Херсонщині <...> називали «громовим святом» або «святом грому».
У цей день намагалися не працювати, навіть не ходити на полювання, боячись гніву Іллі,
котрий може того, хто його не святкує, вдарити блискавкою» [9: 176]. У народзе існавала
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павер'е, што «Ілля колісницею приїздить на свято». Справді-бо, на цю пору припадає
найбільше грозових днів і горобиних ночей» [9: 174]. «На південній Україні в цей час
бувають «горобині ночі» – нічні грози з блискавкою і громом» [2: 385]. Ва ўкраінскіх
павер'ях «Ілля – володар грому, а Гаврило – блискавки. Обох, було, святкуємо, бо грім і
блискавка страшні для нас, хліборобів». Святкували Благовісника (8 красавіка – аўт.) –
«щоб Гаврило хати не спалив» [2: 166] (аналагічна [9: 54]). Таксама стараліся не працаваць у дзень Панцеляймона (9 жніўня), «особливо звозити снопи з поля, побоюючись,
що Паликіп (народная этымалогія ўласнага імя святога – аўт.) запалить їх блискавкою»
[9: 178]. Тым не менш, у народным уяўленні «святий Пантелеймон вважається за оборонця людей від вогню. Під час пожежі навколо будови, яка горить тричі обносять ікону
святого Пантелеймона, вірячи, що пожежа припиниться. Найчастіше це роблять тоді,
коли пожежа виникла від грому» [2: 386].
У беларусаў існавала такое павер’е, што «калі ў гадавое свята нясеш дровы на руцэ,
не трэба ніколі кідаць, трэба пакласці ціхенька, каб не стукала, каб громам не біла»
[4: 80], а ў Пасхальную, Вербную і Вялікую суботы, мыючы на рацэ бялізну, не біць
яе пранікам («бел. праць, пяру – калаціць валікам, мыць бялізну» [1: 250–251]). Трэба
адзначыць, што са многімі рэлігійнымі святамі звязана забарона працаваць, бо гэтыя
дні прызначаюцца для ўдасканалення духоўнага жыцця чалавека (наведвання храма,
чытання малітваў і г.д.).
Існаваў шэраг прадпісанняў, якія, па павер’ях, пажадана было выконваць, каб не цярпець негатыўных наступстваў (смерць, пажар) ад навальніцы (у прыватнасці, ад маланкі). Увогуле, «хмара, каторую здалёк чутно, як ідзе, мармочучы, ета хмара грамавая, да
калі шчэ чорная, то й перуновая. Проці яе няможна рабіць ніякіх знахарскіх хвокусаў
або лаяць, бо ею правіць св. Ілля, дак боязна, штоб не рассердзіць» [4: 63–64]. Так, у час
навальніцы, каб маланка, што імкнецца забіць нячысціка, не трапіла ў чалавека або дом,
рэкамендавалася «кантактаваць» з Богам – запаліць свечку ці лампаду перад абразамі
(«звычайна запальваюць асвечаную свечку перад абразом <...> і чытаюць адпаведныя
малітвы» [4: 79]), хрысціцца і маліцца – «калі блісне, трэба адразу перахрысціцца, каб
пазбегнуць небяспечнага суседства» [4: 65] або «як грыміць, трэба хрысціцца, каб адагнаць ад сябе чорта» [4: 65], але «не з мэтаю непасрэдна адвесці перуна, а супраць д’ябла,
які, уцякаючы ад перуновай стралы, можа схавацца ў хаце і падвесці гаспадара і сям’ю
да згубы ў момант расправы Іллі з нячыстай сілаю» [4: 79].
Асаблівая ўвага надавалася святочнай прадметнай атрыбутыцы (стрэчанскай і чацвярговай свечкам, вербным галінкам, асвечаным зёлкам), якая, паводле народных
уяўленняў, надзялялася прафілактычна-апатрапеічнай (ахоўнай) сілай, што была здольна
супрацьстаяць негатыўным наступствам прыродных стыхій, у прыватнасці, грому і маланкі. Напрыклад, грамнічнай свечкай беларусы падпальвалі пасмачкі валасоў «спераду,
ззаду, справа і злева накрэст, шоб грому не баяліся» [4: 79]. Увогуле, «агонь грамнічнай
свечкі прыраўноўваўся да жывога агню, атрыманага ад маланкі ці шляхам трэння двух
кавалкаў дрэва адзін аб адзін» [1: 358–359].
«В цей день (на Стрэчанне – аўт.) колись в церквах України святили воду, а разом
з водою святили й свічі. Посвячені на Стрітення свічки звалися «громичними», бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому.
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<...> Від «громичної» свічки і саме свято, крім «Стрітення» або «Стрічання», називалося
колись «Громиця» [2: 120], а таксама «побутувало повір'я, що «громниці» (посвячені
свічки) вельми помічні від грому. Їх спеціально тримали в господарствах і, коли надходила гроза, запалювали, щоб «грім хату не підпалив» [9: 339]. Таксама паводле народнага ўкраінскага павер'я «страсна свічка <...> мала велику магічну силу. Крім того, народ
вірив, що ця свічка в скрутний чвс стає людям у пригоді; її запалювали перед святими
образами, коли на мешканців дому нападав страх. Так, під час великої грози запалювали
страсну свічку, «щоб грім хати не спалив». Тому страсна свічку ще називалася «громичною» або «громицею» [2: 120]. Звернем увагу на тое, што і стрэчанская, і чацвярговая
свечкі ў народнай інтэрпрэтацыі ўкраінцаў называліся грамніцамі, у беларусаў – стрэчанская.
Сяляне-земляробы, як беларусы, так і ўкраінцы, асаблівую ўвагу надавалі першаму
веснавому грому, бо «першы гром вясною прымаецца за несумненны знак надыходу цяпла» [4: 177] або «грім і блискавка землю будять, щоб прокидалася, бо вже весна». Але
ў беларусаў днём першага веснавога грому лічылася Стрэчанне (Грамніцы, 15 лютага):
«Грамніцы атрымалі сваю назву ад таго, што ў гэты дзень св. Юрай выпрабоўвае на
чарцях сваю стрэльбу і чысціць яе. Таму, хаця і рэдка, з гэтага дня можна чуць грымоты,
якія, дзякуючы грамнічным свечкам, не шкодзяць ні людзям, ні жывёлам, ні збудаванням, куды чэрці і блізка не падыходзяць» [3: 387]. Ва ўкраінцаў жа «у день Благовісника
(Архангела Гаўрыіла, 8 красавіка – аўт.) грім і блискавка прокидаються вид зимового
сну, а тому «після Благовісника кожен день можна сподіватися грому» [2: 166], а таксама
«грім і блискавка – це тому, що Бог Гаврилові золоті ключі передає небо відмикати, щоб
дощ землю змочив» [2: 166].
Хоць, пачуўшы першы веснавы гром, дрэва (вузей – драўніну) выкарыстоўвалі
ў прафілактычна-лячэбных мэтах (напрыклад, у беларусаў патрэбна было «пацерціся грудзьмі і плячыма аб бярозу ці абняць яе, каб не балелі грудзі і рукі» [4: 70]), ва
ўкраінцаў «підпирають плота – «щоб спина не боліла» [9: 54], але ў любы іншы час яно
мела супрацьлеглую інтэрпрэтацыю. Па-першае, нельга было мець дачыненне да гэтага
локусу: хавацца пад дрэвам (асабліва адзінокім), кустом, у дупле, бо, як лічылі беларусы,
пад тое ж дрэва можа схавацца і чорт, якога імкнецца забіць маланка, але можна было
схавацца пад каліну («Каліна засцерагае ад перуна... Аздабленне святых абразоў галінкамі з цветам каліны ці з ягадамі, як і хаванне ягад у стагі, можа захаваць дом і сена»
[4: 83]) і ляшчыну, бо ў іх пярун не б’е. Напрыклад, ва ўкр. версіі «чорт перелічив усі
предмети, під які він міг би заховатися, а про кущ ліщини забувся. «Ось чому <...> як застане тебе буря в лісі, то ховайся під ліщиною, бо там тебе грім не вб’є» [2: 395], а ў бел.
«як пан Езус па зямлі хадзіў, то не раз, бывала, гарэшкамі жывіцца» [4: 83]).
У сувязі з тым, што чорт хаваецца ад маланкі пад дрэвам, народная творчасць дае
тлумачэнне з’яўлення на зямлі першага агню: «Як Бог прагнаў Адама і Еву з раю і разам з імі таго чорта, што іх скусіў, так наслаў на іх страшную буру, грымоты, так чорт
схаваўся пад ясень (варыянты – сухастойнае дзерава, хварастовы курэнь – аўт.), а Бог
трах! у яго перуном, так аж ясень запаліўся, і Адам ад тае пары развёў таго ягню, і па
сягонняшні дзень мы маем» [4: 44] (легенда «Паходжанне агню» [7: 108]).
Таксама лічылася, што патрэбна выганяць з хаты сабак і катоў (асабліва чорных),
бо яны «маюць уласцівасць выклікаць перуны» [4: 83]. Як зафіксавана ў А. Афанасьева
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[1: 266], злая сіла тым больш можа схавацца пад жывёлу (або ператварыцца ў яе), чым
пад чалавека (а таксама ў легендзе «Чаго пярун», дзе чорт «здаецца ці сабакам, ці свіннёй,
ці кошкаю – абы чым, дый хаваецца пад каго-небудзь» [7: 41]), а таксама ўкр. «відганяють від себе котів і собак, вірячи, що в цих тваринах ховається нечиста сила» [2: 385].
Даследчыкам А. Сержпутоўскім зафіксаваны такі прыклад: «Раз адна дзяўчына пашла
да прошчы. Памалілася яна там Богу да й пашла да гасподы. Толькі яна перайшла гаёк да
вышла на поле, аж і пачало грымець да бліскаць – страх! <…> Што тут рабіць, ідзе яна
хутчэй, каб да дажджу дабегці куды-небудзь да харомаў, але чуе, што паміж ног штось
мяшае. Паднімі гэто яна падол, аж там, пад сарочкаю ўчапіўса лапамі й зубамі чорны кот.
Спалохаласа яна, хацела крычаць, але не мажэ, бо штось горло сцісло. Нарэшце дагадалася яна да давай хрысціцца; толькі яна перахрысціласа, як той кот як суне, дак толькі
пакаціўса, бы клубок огню. Дагадаласа яна, што гэто быў не кот, а ліхі; ён абярнуўса
ў ката да й хаваўса ат грому пад падол, покуль яго аттуль яна не турнула святым хрэстом»
[8: 51–52].
Калі маланка трапляла ў дом і пачынаўся пажар, то лічылася, што гэта «злы дух
выратаваўся і запаліў будынак» [4: 67]; але існавала і супрацьлеглае меркаванне – «тут
гарыць забіты чорт» [4: 67], таму «ў некаторых мясцовасцях тушыць пажары, якія
ўзніклі ў выніку навальніцы, лічылася за грэх: у гэтым бачылі супраціўленні волі божай»
[1: 267], а таксама ўкраінскае ўяўленне «як Бог запалив, то чоловік не погасить!» [9: 176]
(«я й будынак спалю, чалавека на гэтым месцы награджу, а цябе (чорта – аўт.) заб’ю»
[7: 40]). Увогуле, існавалі супрацьлеглыя меркаванні таксама наконт таго, што пакаранне
ўсё ж спасцігла нячысціка: і пажар, і яго адсутнаць (у бел. «калі ж маланка не зрабіла пажару, гэта служыць несумненным доказам атрыманай над злым духам перамогі»
[4: 67]) маглі быць таму падцвярджэннем. І ўсё ж лічылася, што «за страты ад такога
пажару Бог <…> багата ўзнагароджвае» [5: 560].
Удар маланкі ў чалавека часцей за ўсё прыводзіў да смерці, але і да гэтага факта
ставіліся таксама неадназначна. Як ужо адзначалася вышэй, навальніца адбываецца з-за
спрэчкі чорта з Усявышнім, што Усявышні яго не заб’е, бо ён можа схавацца нават у
чалавека [4: 65] (а таксама легенды «Чаго пярун» [7: 40–41], «Гром грыміць – Бог паражаець дз’явала стрэламі» [7: 41]). У А. Афанасьева знаходзім: «щобъ якъ-нибудь викрутитись видъ кари, чортъ перекидаетця чимъ зможе и ховаетця пидъ чоловика, бо знае,
шо Богъ чоловика любить; да Богъ и чоловика не пожалуе – вбъе, аби й чорта згубити»
[1: 266–267], у такім выпадку чалавек, забіты маланкай, – бязвінная ахвяра. Негатыўнае
стаўленне магло быць звязана з думкай, што «ўжэ пэўна пад ім чорт схаваўся» [4: 69].
Увогуле, такога загінуўшага лічылі шчаслівым, бо ён загінуў падчас барацьбы нябесных
сіл са злом («ён (нябожчык – аўт.) Богу ўгодзін, дак Бог яго к сабе ўзяў. Ён ідзе ў рай»
[4: 84], «душа чалавека, забітага Перуном, ідзе проста на неба» [4: 560]).
Міфалагічная свядомасць узнікла ў глыбокай старажытнасці, але характэрна і для
нашага часу, бо ў свеце псіхічным, як і ў свеце фізічным, нічога не знікае бясследна,
а толькі адыходзіць у падсвядомасць. Актуальнасць вывучэння міфалагічнай свядомасці
абумоўлена яе ўплывам на фарміраванне жыццёвых ідэалаў, маралі, этыкі, што найбольш
поўна знайшло сваё адлюстраванне ў традыцыйным фальклоры, а менавіта – у вуснапаэтычнай творчасці. Міфалагічнае мысленне – гэта пазнанне рэчаў праз суперажыванне
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іх, яднанне з імі праз прыгажосць, гармонію. У аснове міфалагічнага мыслення – цэласны
погляд на рэчы. Міфалагічная свядомасць як першапачатковы спосаб асваення свету, як
асаблівая сімвалічная сістэма, у тэрмінах якой нашы продкі тлумачылі свет, праяўляецца
менавіта ў фальклоры, які ў сваіх жанрах быў і застаецца гістарычна першай формай
выяўлення народнай свядомасці і чалавечай духоўнасці наогул.
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Статья посвящена рассмотрению подходов к классификации словарных справочников в современной лингвистике. Анализ существующих типологий позволяет выявить
дальнейшие пути развития англоязычной лексикографической парадигмы.
Ключевые слова: словарь, энциклопедия, словарная типология, энциклопедизация,
лексикография.
The article deals with the examination of approaches to dictionary classification in modern
linguistics. Analysis of existing typologies allows to reveal further ways of development of
English lexicographic paradigm.
Key words: dictionary, encyclopaedia, dictionary typology, encyclopaedisation,
lexicography.
Функціональне призначення лексикографічного довідника, його структура та методи
семантизації лексичних одиниць насамперед залежать від приналежності його до того чи
іншого типу словника. Види існуючих словників досить різноманітні. Це пояснюється,
насамперед, складністю та багатоаспектністю самого об’єкту лексикографічного опису,
тобто мовою. Будь який словник укладається з ціллю задовольнити потребу потенційного користувача в одержанні самої різної інформації про лексичну одиницю, що в свою
чергу також ускладнює та розширює репертуар можливих типів словників. На практиці
дуже важко об’єднати в одному лексикографічному довіднику вичерпну інформацію про
слово. Саме цьому в будь-якій національній лексикографії лексикографічна парадигма
має досить розвинену структуру.
Ціль нашого дослідження полягає у виявленні подальших шляхів розвитку англомовної лексикографічної парадигми. Об’єктом дослідження виступає англомовна лінгвістична та енциклопедична лексикографія. Предметом дослідження являються англомовні
тлумачні та енциклопедичні словники.
Тип словника – це одне з найважливіших понять в теоретичній лексикографії і визначається набором істотних характеристик: вибраним об’єктом опису, певним аспектом
такого опису, засобом подачі мовних одиниць (структурою словникової статті чи певного фрагменту словника), характером та прийомами семантизації словникових одиниць,
об’ємом словника та ін. [14:181]. Слід зазначити, що в теоретичній лексикографії не
існує однозначного підходу до класифікації словників. Вирішенням цієї проблеми займався ряд дослідників [1:4-8; 3:72-82; 6:82-92; 8:79-86; 9:71-72; 10:94-115; 11:105-107;
13:13-23; 14; 15; 16; 18; 19; 20:13-170; 21:13-17; 22], пропонуючи власні класифікації та
аналізуючи вже існуючи. Є ряд словникових типологій, які переважно ґрунтуються на
складі та кількості представлених лексичних одиниць та характеру їх додаткових пояснень.
Першим до проблеми словникової типології звернувся Л.В. Щерба. В основі його
класифікації знаходяться шість протиставлень: 1) словник академічного типу (виконуючий нормативну функцію) – словник-довідник (фіксує мовний узус); 2) енциклопедичний
словник (дає інформацію о реаліях) – загальний словник (охоплює просто лексику якоїнебудь мови); 3) тезаурус (дає спеціальну лексику) – звичайний словник (охоплює всю
лексику однієї мови (тлумачний словник) або на двох і більше мовах (перекладний словник)); 4) звичайний (тлумачний або перекладний словник) – ідеологічний (ідеографіч199

ний) словник (встановлює зв’язки між словами певної мови на основі зв’язку їх значень);
5) тлумачний (одномовний) словник – перекладний (дво- або багатомовний) словник;
6) неісторичний словник (відбиває лексику синхронно) – історичний словник (в тому
числі етимологічний) [16:265-304]. Б.Ю. Кобрін [10:71-72] ділить словники на перекладні
двомовні, діалектологічні, ідеологічні (понятійні), тлумачні, філологічні, фразеологічні,
енциклопедичні, частотні. За класифікацією М.Л. Апажева [1:5], словники поділяються
на тлумачно-нормативні, словники активної лексики, морфемно-словотворчі, словники
іншомовної лексики, ономастичної лексики, асоціативні словники, фразеологічні, словники пасивної лексики та сполучуваності слів.
Типологія словників, запропонована В.В. Морковкіним [13:13-23], виглядає наступним чином: лексичні словники (орфографічні, орфоепічні, тлумачні, перекладні, лінгвокраїнознавчі, словозмінні та словники морфемної структури слів); словники синонімічної цінності слова; антонімічної цінності слова; словники сполучуваності; фразеологічні
словники (сильних і/або слабких фразеологізмів, прислів’їв та приказок, крилатих висловів, стійких порівнянь, кліше, мовних формул); словники, об’єктом в яких виступають звичайні одиниці лексичної системи (словники синонімів, омонімів, словотворчих
гнізд, ідеографічні словники всіх типів, іншомовних слів, кальок, неологізмів і т.д.); лінгвоцентричні та антропоцентричні словники; аспектні та поліаспектні словники; за способом презентації інформації (пояснювальні та демонстративні); словники рецептивного
(пасивного), продуктивного (активного) та рецептивно-продуктивного типу; діахронічні
та синхронічні словники; за характером розташування мовного матеріалу (формально
упорядковані (алфавітні) та упорядковані за змістом (ідеографічні, гніздові); за способом
існування (автономні та ті, що включаються у навчальні словники; незалежні навчальні
словники; друковані та комп’ютерні).
За О.О. Селівановою [14:278] всі словники можливо класифікувати спираючись на
кількість представлених в них мов або на тип характеристики слова. За кількістю представлених мов вони поділяються на одномовні (представляють лексикон однієї мови),
двомовні та багатомовні (перекладні, дають еквіваленти мовних одиниць). За типом
характеристики слова всі одномовні словники диференціюються на тлумачні (пояснюють значення слів за допомогою дефініцій та можуть мати додаткові позначки у вигляді
орфоепічної норми, граматичних характеристик, стилістичних особливостей, супроводжуються ілюстративними прикладами вживання слова в певних контекстах), орфографічні (представляють відповідну норму правопису), орфоепічні (представляють норму
вимови), морфемні (показують морфемну структуру слів), словотворчі (демонструють
механізм похідності слова), фразеологічні, граматичні (представляють морфологічну
парадигму слова та категорійні признаки), синтаксичні (показують особливості синтаксичних зв’язків слова та перелік синтаксичних позицій слів у реченні), етимологічні (реконструюють етимони слів, їх походження, супроводжуються прикладами етимологічної
спорідненості зі словами із інших мов), словники синонімів, паронімів, омонімів, антонімів (представляють відповідні парадигматичні ряди слів), частотні словники (демонструють ступінь уживаності слова у мовленні).
В.В. Дубічинський [2:21-23] пропонує типологію, що ґрунтується на декількох диференціальних критеріях: 1) за кількістю мов, що описуються; 2) за охопленням лексики;
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3) за об’ємом; 4) за оформленням та деталізацією інформації; 5) за функціональною
спрямованістю; 6) за послідовністю презентації лексичного матеріалу; 7) за культурологічною спрямованістю; 8) змішані та комплексні словники; 9) навчальні словники.
За Ю.Н. Карауловим [4:69] різниця між словниками визначається трьома ознаками:
1) на основі якої сукупності текстів побудований словник (об’єм, тематика, однорідність/
різновидність текстів); 2) які слова із текстів відбираються (всі, або терміни, або синоніми, або іноземні і т. д.); 3) як вони упорядковані у словнику. При відборі лексики до
словників застосовуються наступні принципи: 1) хронологічний (словники архаїзмів, історизмів, неологізмів; історичні словники, словники опису різних епох сучасної мови,
етимологічні словники); 2) стилістичної приналежності лексики (словники розмовної,
просторічної, поетичної лексики; діалектні словники, словники арго, термінологічні
словники); 3) лексичного джерела (словники мови окремих авторів); 4) територіальної
лексики (словники діалектизмів, регіоналізмів, американізмів); 5) розкриття системних
відношень в лексиці (гніздові словники, словотворчі словники, словники омонімів, синонімів, паронімів, антонімів); 6) адресату (шкільні, словники для іноземців, ділових
людей); 7) за походженням (словники іншомовних слів, інтернаціоналізмів); 8) за розкриттям окремих параметрів слова (етимологічні, граматичні, орфографічні, орфоепічні,
словники службових слів); 9) за професіональною приналежністю лексики (термінологічні, галузеві словники); 10) за вибором одиниць опису (словники морфем, коренів,
словники сполучуваності, фразеологічні словники, словники цитат, словники скорочень,
ономастичні словники, словники оказіоналізмів); 11) лексична частотність (частотні
словники, словники рідких слів); 12) стилістичне вживання лексики (словники метафор,
епітетів, порівнянь, експресивної лексики); 13) нормативна характеристика (словники
труднощів, словники правильності мовлення).
За об’ємом словникові довідники підрозділяються на словники великих, середніх та
малих форматів. Останні, на бажання сучасних користувачів, стали укладатися не тільки
в об’ємі кишенькового словника, але й самого маленького формату [7:22].
Л.П. Ступін [15:5-17] розподіляє словники англійської мови на енциклопедичні (універсальні та спеціальні) та лінгвістичні (або філологічні). Лінгвістичні одномовні словники в англійській мові представлені наступними формами: тлумачні, історичні, етимологічні, діалектні/регіональні, іншомовних слів, словник мови окремого письменника
або словник окремого твору, частотні, правильності мовлення, синонімічні, фразеологічні, ідеографічні, орфоепічні, орфографічні, неологізмів, сленгу, двомовні або багатомовні лінгвістичні перекладні словники.
Л. Згуста [22:198-217] пропонує наступну типологію словників: енциклопедичні та
лінгвістичні, які в свою чергу поділяються на діахронічні (історичні та етимологічні),
синхронічні, рестриктні (діалектні, термінологічні), тлумачні, монолінгвальні та білінгвальні.
Я. Малкіл [19:217-227] класифікує словники, враховуючи такі категорії як об’єм, використання та представлення. Перша категорія визначається наповненістю словникової
статті, кількістю мов представлених у словнику, рівнем сконцентрованості на лексичній
інформації на відміну від реалій та власних назв. З позиції використання Малкіл розподіляє словники на діахронічні та синхронічні; за базовим принципом організації матеріалу –
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на алфавітні, семантичні, довільні; за ціллю – на об’єктивні, повчальні або заборонні.
Третя категорія фокусується на дефініції, на лексичній документації, на графічній ілюстрації та наявності специфічних характеристик, наприклад, фонетичної транскрипції.
Більшість класифікацій словників, починаючи з типології Щерби Л.В., побудовані
на подібних принципах та не враховують сучасного стану лексикографії. З укладанням
нових, нетрадиційних різновидів довідників, багато з них інтегруються та набувають непритаманні їм риси, з’являються нові класифікації словникових довідників. О.М. Карпова та О.В. Коробейнікова [7:18-19] пропонують універсальну класифікацію словникових
довідників, що ґрунтується на таких диференціальних параметрах, як мова (одномовні,
двомовні, багатомовні словники), лексикографічна форма (тлумачний словник, енциклопедія і т.д.), повнота словника (диференціальні словники та повні словники), лексикографічна розробка лексики (повна та диференціальна в залежності від лексикографічної форми словника) та адресат (вузькоспеціалізовані та загальні словники). У зв’язку
з розвитком нового напрямку в практичній лексикографії виникла необхідність внести
в класифікацію словників такий параметр, як формат словника, в якому протиставляються словники на паперових та електронних носіях.
В західноєвропейській лексикографічній традиції також відомі типології, що враховують нові тенденції в прикладній та теоретичній лексикографії. Наприклад, С. Ландау
[18:343-357] пропонує класифікувати словники за наступними аспектами: 1) кількість
мов; 2) фінансування; 3) вік користувачів; 4) розмір словника; 5) межа тематичного охоплення; 6) обмеження аспектів мови; 7) лексична одиниця; 8) основна мова ринку; 9) часовий період, що охоплюється; 10) підхід.
Проблема класифікації словникових довідників також пов’язана з вивченням нового розділу в сучасній теоретичній лексикографії, що ґрунтується на соціологічних дослідженнях. Методика цих досліджень описана С. Аткінс та К. Варантолой [17:1-45]
і спрямована на виявлення такого типу користувача, який визначає, як повинен виглядати
словник. За її допомогою вивчаються вимоги та потреби потенційного користувача, навички користування словником, а також вибір словника для конкретних цілей: усної та
письмової комунікації.
Але, не зважаючи на запропоновані класифікації, в лексикографічній парадигмі, тобто у сукупності всіх типів існуючих словників, найвищій рівень в типологічній ієрархії
займає загальний тлумачний словник національної мови на історичних принципах, тому
що довідник такого роду описує максимальний об’єм лексичних одиниць при використанні широкого ряду лексикографічних параметрів, апробованих при укладанні інших
типів словників.
Враховуючи різноплановість існуючих словникових типологій, всі словники припустимо класифікувати спираючись на різні критерії, які беруться за основу при віднесенні
словникового довідника до того чи іншого типу. В якості критеріїв можуть виступати
різні диференціальні основи. Якщо брати до уваги кількість мов, що описуються, то всі
словники ймовірно поділити на одномовні (енциклопедичні, тлумачні, термінологічні,
етимологічні, ономастичні, навчальні, лінгвокраїнознавчі), двомовні (перекладні), багатомовні.
З точки зору відбору лексичних одиниць словникові довідники слід розділити на дві
категорії: ті, що реєструють лексику у своєму корпусі без будь-яких обмежень (енцикло202

педичні, тлумачні, орфографічні, орфоепічні, тезауруси), та ті, що описують обмежений
пласт лексичного матеріалу. Лексична система відзначається властивістю відкритості. Її
відкритість полягає в тому, що до лексичного складу мови можуть входити нові одиниці,
коли в таких виникає необхідність. Словник завжди репрезентує частину лексики.
Якщо брати до уваги принцип презентації лексичного матеріалу як диференціальну основу для класифікації, то всі словники слід розділити на семасіологічні, алфавітні
(тлумачні, енциклопедичні, орфографічні) та ономасіологічні (тезауруси, ідеографічні,
гніздові термінологічні). З культурологічної точки зору словникові довідники поділяються на ономастичні (словники топонімів, імен та прізвищ, ойконімів), країнознавчі
(словники безеквівалентної лексики, «хибних друзів перекладача»), словники з культури
мовлення та літературної норми (орфографічні, орфоепічні, словники наголосу, труднощів вживання).
Енциклопедичні словники, в свою чергу, розділяються на дві головні групи: універсальні енциклопедії та галузеві. Це розділення ґрунтується на принципах відбору понять
до реєстру слів енциклопедичного довідника. Реєстр слів універсальної енциклопедії намагається охопити як можна більшу кількість понять із різних галузей знання, а реєстр
слів галузевої енциклопедії відбиває понятійну систему окремої галузі знань.
На сьогоднішній день серед існуючих класифікацій словників, які спираються на широкий ряд критеріїв, питання про типи словникових довідників залишається дискусійним в сучасній теоретичній лексикографії. Порівняння словникових типологій показує,
що єдине питання, в якому дослідники одностайні – це розмежування енциклопедичних
та лінгвістичних словників.
Отже, не зважаючи на протиставлення «тлумачний словник – енциклопедичний
словник», ці види лексикографічних довідників деякою мірою наближуються один до
одного. Також слід зазначити, що більшість типологій не завжди враховують сучасний
стан лексикографії, яка диктує свої зміни з появою нових, нетрадиційних різновидів довідників. Деякі лексикографічні форми інтегруються, надаючи словникам непритаманні
їм раніше риси. Ситуація, що склалася, призводить до виникнення нових класифікацій,
які з часом можуть змінюватися та доповнюватися новими типами словників.
В англомовній лексикографії простежується тенденція до об’єднання характеристик
лінгвістичних та енциклопедичних словників на сучасному етапі розвитку теоретичної
та практичної лексикографії. І це сприймається як природне, тому що «кожна доба, потреби суспільної практики вносять свої корективи в трактування поняття «словник», при
цьому змінам підлягають не лише форма, а й зміст знань, спосіб їх систематизації та
представлення у словнику» [5: 18]. Ідеалом теорії лексикографії являється універсальний довідник, який в точності зміг би відобразити мовну стихію, всі розряди одиниць
лексикону з усіма їх властивостями. Універсалізація словника може відбуватися не тільки в лінгвістичному аспекті. Інтегрування в тлумачний словник необхідних екстралінгвальних даних тільки збільшує інформаційний потенціал словникової статті та сприяє
більш швидкому одержанню інформаційної довідки. Усталене в світовій лексикографічній практиці протиставлення словників на лінгвістичні та енциклопедичні перетерплює
зміни. В англійській лексикографічній традиції спостерігається явище енциклопедизації
тлумачних словників. Цей феномен проявляється на різних структурних рівнях лексико203

графічного довідника і сутність його полягає у фіксуванні значної кількості інформації
енциклопедичного характеру.
Таке положення зумовлено зміною поняття «носій мови», яке виникло в останній час
в багатьох англомовних країнах у зв’язку з появою значної кількості емігрантів із інших
країн. Для цієї групи користувачів англійської мови багато реалій англійського суспільства залишаються малозрозумілими. Тому автори сучасних словників англійської мови
звертаються до тлумачно-енциклопедичного опису словникових одиниць, що збільшує
ступінь енциклопедизації словників і в тому числі тлумачних.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПИТАНЬ-РЕПРЕЗЕНТАТИВІВ У ЖАНРАХ
ІНТИМНОГО СПІЛКУВАННЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено комунікативним значенням питань-репрезентативів у межах мовленнєвих жанрів інтимного спілкування. Проведено аналіз лексико-граматичних
властивостей питань-репрезентативів. Визначено комунікативні тактики, що реалізовуються питаннями-репрезентативами у мовленнєвих жанрах інтимного спілкування.
Ключові слова: мовленнєвий жанр, комунікативна тактика, питання- репрезентативи.
В статье рассматриваются коммуникативные значения вопросов-репрезентативов
в рамках речевых жанров интимного общения. Проводится анализ лексико-грамма© Кіт Л. С., 2010
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тических свойств вопросов-репрезентативов. Установлены коммуникативные тактики, выражаемые вопросами-репрезентативами в речевых жанрах интимного общения.
Ключевые слова: речевой жанр, коммуникативная тактика, вопрос-репрезентатив.
The article deals with communicative meanings of representative interrogatives within the
genres of intimate interaction. Lexico-grammatical features of representative interrogatives
are analyzed. Communicative tactics, realized by representative interrogatives, are defined.
Key words: speech genre, соmmunicative tactic, representative interrogatives.
У лінгвістиці сучасної доби важливе місце посідають дослідження питань –
мовленнєвих висловлень, у яких адресант запитує адресата про що-небудь. Вони характеризуються наступними мовними особливостями: питальною інтонацією, наявністю
питальних займенників або прислівників, непрямим порядком слів та деякими іншими.
На письмі питання позначаються знаком питання. Кожне питальне висловлення має
одночасно одну або більше таких ознак. У теорії мовленнєвих актів висловлення з вищезгаданими формальними експонентами, з допомогою яких запитують про що-небудь,
прийнято називати квеситивними [1], інтерогативними [2], еротативними [3], або ж рогативними [4] мовленнєвими актами (МА).
Проте, питання можуть виражати й інші МА. C. Вєртлєвський зауважує, що, «хоча
Дж. Серль і зараховує питання до директивних МА, зважаючи на функції, які питання
виконують, їх можна віднести і до репрезентативів, і комісивів, і експресивів» [5: 64].
У пропонованому дослідженні для позначення питальних висловлень, що виражають мовленнєві акти з директивною, репрезентативною, комісивною, експресивною,
метакомунікативною та інтрасуб’єктивною ілокутивними силами, використовуємо
термін питання вторинної функції. Питання-репрезентативи складають 15 % серед
усіх інших (питання – метакомунікативи (5.5%), питання – директиви (4,8%), питаннякомісиви (3.2%), питання-експресиви (32,2%) та питання- інтрасуб’єктиви (39,3%)).
У питаннях вторинної функції спостерігається розбіжність між аспектом поверхневої
структури (непрямий порядок слів, питальні слова, оформленість знаком питання) та
їхнім комунікативним смислом (передають різноманітні емоції, експресивну інформацію,
наказ та інше). Комунікативні смисли питальних висловлень вторинної функції ще недостатньо вивчені.
При визначенні значень, що виражаються питаннями вторинної функції, важко обмежитись лише аналізом формальних властивостей. Здебільшого значення питань можна визначити лише при аналізі текстових відрізків, що виходять за межі речень. Аналіз
функціонування питань вторинної функції опирається на набір факторів, зокрема таких,
як соціальні ролі співрозмовників, їхні комунікативні ролі, мовні та позамовні фактори.
Важливим для правильного тлумачення значень питальних висловлень також є контекстуальні та ситуативні контури. Інакше кажучи, питальні висловлення вторинної функції
у комунікації є складовими ширших комунікативних категорій. Цими категоріями визнаються мовленнєві жанри (МЖ).
Питальні висловлення вторинної функції вживаються у різних мовленнєвих жанрах,
однак у МЖ інтимного спілкування вони виступають комунікативно-смисловим ядром.
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Комунікативне спрямування питань вторинної функції у МЖ інтимного спілкування ще
не було об’єктом окремого дослідження. Зважаючи на антропоцентричність, яка домінує
у мовознавстві початку ХХІ століття, таке дослідження є особливо актуальним. Досліджуючи інтимне спілкування, можна виявити весь зміст інтелектуально-мисленнєвої,
чуттєво-емоційної та вольової діяльності (і здібностей) людини, весь складний комплекс
її психіки, морально-етичні і релігійні помисли, переживання.
Інтимне спілкування характеризується стратегією інтимності, яка полягає у намірі
мовця встановити і/ або розвинути інтимність, розкрити внутрішній світ співрозмовників. Тональність такого спілкування – це задушевність, взаємне прийняття, дружелюбність, серйозне відношення до теми з рівними правами співбесідників на мовленнєву активність. Для інтимного спілкування важливим є не стільки наявність інтимних взаємин
учасників спілкування, скільки ступінь їх духовної близькості, спільності міжособистісного, соціально-групового, інтелектуального і національно-культурного досвіду. До
жанрів, що реалізовують інтимне міжособистісне спілкування зараховуємо: «ІНТИМНУ
БЕСІДУ», «ПОВІРЯННЯ», «ЗІЗНАННЯ», «ВИЯСНЕННЯ СТОСУНКІВ» та «ФЛІРТ».
Комунікативна мета інтимної бесіди – РОЗМОВЛЯТИ [ ‘обговорювати особистісне, потаємне’], мовленнєвого жанру повіряння –ДІЛИТИСЯ [‘говорити про незвичні переживання, думки’], зізнання –ПРИЗНАВАТИСЯ [ ‘говорити про щось особисто потаємне’],
вияснення стосунків – З’ЯСОВУВАТИ [‘говорити про стосунки, які склалися’], флірту –
РОЗМОВЛЯТИ [‘говорити про симпатію, почуття, тощо’].
МЖ інтимного спілкування реалізовуються різними мовленнєвими актами, серед
яких є і репрезентативи, виражені питаннями вторинної функції. Метою даної статті
є аналіз функціонування питань-репрезентативів у межах МЖ інтимного спілкування.
Репрезентативи, згідно Дж. Р. Серлю (6: 81), служать для того, щоб «зафіксувати
(різною мірою) відповідальність за повідомлення, що стосується певного стану речей, за
істинність судження, що виражається». Відповідно питання-репрезентативи визначаємо
як ствердження, що мають різну ілокутивну силу і виражаються питаннями вторинної
функції. Це моделі з: прислівниками surely, certainly, so, then, of course та емфатичним do,
дієсловами з семантикою інтелектуальної діяльності be aware, know, believe, think, have
an/any idea, tell, remember, recall, remind, ідіомами, елементами заперечної дистрибуції
a damn thing, a fig, even, оцінковою лексикою wonderful, nice, awful, incongruous у складі
незайменникових та роздільних питань (tag questions).
У мовознавчій літературі виокремлюють такі різновиди репрезентативів (констативів [1;2]): повідомлення, ствердження, описи, констатації, звіти, пояснення, завірення
[7:99]; нагадування, зізнання, повторення, спростування [2:57]; тести, аргументації, міркування, відмови, виправдання, заперечення [8: 138-160].
Аналіз функціонування питань-репрезентативів дозволяє виділити наступні комунікативно-прагматичні підтипи: питання-констатації, питання-заперечення, питанняінформативи, питання-нагадування, питання- підтвердження, питання-предиктиви, дескриптивні питання, питання- оцінки та питання-виправдання.
У МЖ інтимного спілкування питання-репрезентативи проходять певну переакцентуалізацію, що можна спостерігати на модифікаторах ілокутивної сили таких питань:
ask softly, whisper the words, said quietly, та інші. Ставлення адресанта до адресата можна
207

виявити звернувши увагу на адресатний аспект питань - репрезентативів: old boy, Mrs.C.,
Mr Adams (She deliberately avoided his rank) – регламентовані звернення зникають і дозволяється використання дружелюбних, товариських, ласкавих та пестливих. Причому,
навіть коли офіційні звернення і використовуються, вони вносять у спілкування відтінок
полюбовності, жартівливості, дружелюбності.
Питання – репрезентативи втілюють наступні комунікативні тактики в інтимному
спілкуванні:
1. експресивної констатації особистого:
- Why, didn’t I marry him?… (O’Henry, 100 Selected Stories).
2. відвертого вираження ставлення до думки сформульованої у попередньому
висловленні :
а) Their eyes met.
– Would it be so very difficult? – she asked softly.
– You know it would. Do you think Leni is a complete fool? Don’t you think she would
notice eventually?
– Notice? Notice what? – She whispered the words.
– The way we look at each other. The resemblance between Lara and myself (E.Townsend,
In love and war);
б) – I have no patience with you. Do you think if you were ill he would stir a finger to
help you?
– But what does that matter? (S.Maugham, Moon and Sixpence);
в) – In fact, I'd go as far as to say that when it comes to women, you can keep your blondes
and brunettes – red is my favourite colour!
Lara looked up at him. For downright condescension the man was hard to beat!
– Really, Mr Adams? – She deliberately avoided his rank. – Not the wisest of choices,
I would have thought. Aren’t you aware that in any circumstances red means stop? (E.Townsend,
In love and war);
3. відвертого вираження ставлення до певного факту:
а) – I know the comrades think we…Daddy and me…are not…are not serious, but so
what? (D. Roberts, Sweet Poison)
б) – Who says that because someone went through a marriage ceremony they have the
monopoly on being hurt, or on really deep feelings for the other person? (E.Townsend, In Love
and War);
4. вираження симпатії:
–Will you come to the hop with me if I call around for you?
–With you, Dempsy? Say, - will the duck swim? (O’Henry,100 Selected Stories);
5. спонукання співбесідника до відвертості:
а) –There is such a thing as imagination, old boy. There’s no reason to suppose the whole
thing isn’t made up.
– Look here, Henry, we’ve known one another all our lives. We’ve had all sorts of good
times together. Be honest with me. Can you look me in the face and tell me you believe it’s
a made-up story? (S. Maugham, Colonel’s wife);
б) – Ho-hum! A Brylcreem Boy, huh? Stationed far from here?
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– Well, I’m not really supposed to say…
Oh, for Chrissake, Mrs Cameron, girl, who do you think you’re working for – Hermann
Goering and Co.? This is the American Embassy. We’re on your side, remember?
– I’m sorry. You get used to being careful, that’s all. Careless talk costs lives and all that
(E.Townsend, In love and war).
6. нагадування про особистісне, інтимне:
– Too true it wouldn’t be right. But it was hardly right when we did the dirty on him out
there in North Africa, was it? It was hardly right then…(E.Townsend, In love and war).
7. вираження наболілого:
а) – It’ s been a helluva evening one way or another, hasn’t it, Mrs C.? – he said quietly.
She nodded, barely trusting herself to speak.
–A helluva evening, General, – she answered softly, then opened the car door and disappered
out into the night (E.Townsend, In love and war);
б) He was silent for a moment, then looked straight at her.
– What if I said, No? What if I forgot all about playing it straight and putting your husband
first? What if I forgot the fact he’s one of your ‘boys in blue’ and all that? What if I said to hell
with accepting your resignation, I’m going to fight this one out? ‘All is fair in love and war’,
Mrs Cameron - and this is both!(E.Townsend, In Love and War);
8. вираження унісонності:
а) Mr.Toomey retained Miss Purdy’s hand on the steps.
– Think of that dear little babe – said Miss Purdy, – lost from his mother’s side - perhaps
already fallen beneath the iron hoofs of galloping steeds - oh, isn’t it dreadful?
– Ain’t that right? agreed Mr. Toomey, squeezing her hand. Say I start out and help look for
um! (O’Henry, 100 Selected Short Stories);
б) – As he turned to leave the place, – he added, –Amy Pageant - she’s something special.
Where did you find her?’
– She is good, isn’t she? …(D.Roberts, Sweet Poison);
9. зізнання в коханні:
а) – Nan, – said Tim, –I do love you, you know that, don’t you? (I. Murdoch, The
Sandcastle);
б) – How do you know that I don’t love you ten times more than your Scotsman? I believe
I do- do you?’» (E.Townsend, In Love and War);
в) – Sandra, don’t you know that you mean all the world to me? (A.Christie, Sparkling
Cyanid);
10. вираження припущення щодо розвитку стосунків у майбутньому:
– Surely there won’t be too many more goodbyes? Surely this war can’t go on forever?
(E.Townsend, In love and war).
11. запобігання розриву стосунків:
Philip, don’t be silly. I’m quick-tempered too and I can understand that I hurt
you, but it’s so stupid to sulk over it. What’s the good of making us both unhappy?
It’s been so jolly, our friendship (S. Maugham, Of Human Bondage).
Отже, питання-репрезентативи у МЖ інтимного спілкування спрямовані на: формулювання / заперечення (експресивне) приватної інформації, потаємних, інтимних
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переживань, почуття, ставлення; нагадування, передбачення, опису та підтвердження
особистісного. З цією метою вживаються питання-констатації та питання заперечення
у формі питань вторинної функції з емфатичним do; питань вторинної функції з дієсловами з семантикою інтелектуальної діяльності (be aware, know, believe, think, have an/
any idea, tell), у яких запитати чи хтось знає/ усвідомлює/ має уявлення/ думає про щось
означає констатувати/ ствердити що-небуд ; ідіоми та фразеологізовані питання вторинної функції та інтенційно-імпліцитні питання вторинної функції. А також питання нагадування з дієсловами з семантикою інтелектуальної діяльності ( remember, recall,
remind) та інші.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ТВОРЕННЯ СЛІВ У МОВІ ХОРВАТСЬКИХ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ
(90-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)
На матеріалі лексики засобів масової інформації та комунікації розглядаються моделі творення нових слів на основі питомого та запозиченого матеріалу, аналізуються
закономірності засвоєння засобами хорватської мови новітніх запозичень, насамперед
англіцизмів (американізмів).
Ключові слова: неологізм, похідне слово, деривація, словотвірна модель, суфікс.
На материале лексики средств массовой информации и коммуникации рассматриваются модели образования новых слов с использованием исконного и заимствованного
материала, анализируются закономерности усвоения средствами хорватского языка
новых заимствований, в первую очередь, англицизмов (американизмов).
Ключевые слова: неологизм, производное слово, деривация, словообразовательная
модель, суффикс.
The article, based on the language of Croatian mass-media, is aimed to research the main
models of new word formation based on native and borrowed material and to analyze the main
features of English (American) words adaptation in Croatian language.
Key words: neologism, derived word, derivation, word-formation model, suffix.
Мовознавці виділяють загалом три шляхи поповнення словникового складу будьякої мови: 1) творення нових слів з елементів, які давно існують у мові; 2) зовнішнє чи
внутрішнє запозичення лексем; 3) додавання до слів, що тривалий час функціонують
у мові, нових значень [1: 83].
Протягом історичного розвитку хорватської мови, незважаючи на численні несприятливі соціолінгвальні чинники, пріоритетним для неї залишався перший спосіб
поповнення словникового складу, тобто творення нових слів на основі питомих чи давно засвоєних словотвірних елементів: «Хорватська літературна мова характеризувалася
схильністю до мовної чистоти від своїх початків і аж до сьогодення, а це означає, що вона
прагнула до вживання власних слів і до творення нових слів для нових потреб на ґрунті
власного словникового блага», зазначає хорватський мовознавець С. Бабич [2: 109].
Проте сьогодні, на межі ХХ і ХХІ століть, ми, як і більшість дослідників хорватської
лексики, помічаємо значне послаблення пуристичних тенденцій у мові та, з огляду на
це, зростання ролі запозичених елементів. Таким чином, словотворення цього періоду
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відображає не лише потребу в номінації нових реалій життя, а й необхідність засвоєння
засобами хорватської мови численних запозичень, насамперед з англійської мови.
Інтернаціональні тенденції в розвитку лексичного складу хорватської мови визначають
і відповідний характер досліджень науковців, які спрямовують свою увагу насамперед
на проблему словотвірної адаптації запозичень [3: 4], а також розглядають питання
поповнення національної лексичної скарбниці питомим матеріалом. У хорватському
мовознавстві проблему творення нових лексичних одиниць на основі власних мовних
елементів вже багато років досліджує С. Бабич [5: 6], до питання творення питомої лексики зверталися також дослідниці М. Міхалевич та Е. Рамаданович [7].
Зважаючи на описані вище напрями досліджень хорватських мовознавців у галузі
словотвору, мета нашої статті – розглянути моделі творення нових слів на основі
питомого та запозиченого матеріалу та проаналізувати закономірності засвоєння засобами
хорватської мови новітніх запозичень, насамперед англіцизмів (американізмів).
Питомі новотвори у хорватській мові на сучасному етапі становлять лише невелику
частку нових слів, і їх використання у мові засобів масової інформації є доволі обмеженим. Особливістю таких лексем у цій мові є те, що більшість із них мають
конкретного автора, адже такі лексичні одиниці здебільшого є результатом пуристичних
прагнень окремих хорватських мовознавців на чолі зі С. Бабичем. Проте, як зазначає
дослідниця В. Мухвич-Димановськи, запропоновані чи спеціальними інституціями, чи
окремими науковцями питомі заміни іншомовних слів не завжди стають вдалими [8: 69],
що може бути спричиненим невдалою формою, звучанням слова або його невиразністю
чи негативними конотаціями, які можуть виникати у носіїв мови, як зокрема, у таких,
зафіксованих нами, прикладах з лексемою očvrsje (hardver): «Dok mi je recimo očvrsje za
hardware izraz od kojeg bole uši» (http://www.forum.hr/archive/index.php/t-74793-p-3.html);
«Mа meni to očvrsje malo… Kad nešto očvrsne.. dođe kao sinonim za erekciju» (http://www.
sarajevo-x.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=50016&p=1837348).
Проаналізований нами матеріал засвідчив невелику кількість новотворів, що з’явилися на межі ХХ і ХХІ століть, утворених на основі питомого чи давно засвоєного мовного матеріалу. Усі зафіксовані нами слова – новотвори-іменники, що позначають реалії
життя хорватського суспільства, жаргонна лексика, що функціонує у розмовній мові
та мові засобів масової інформації та комунікації, зокрема, в мережі Інтернет, а також
лексеми-відповідники до запозичень з інших мов.
Ми виявили у межах досліджуваного періоду активність та продуктивність іменникової словотвірної моделі з суфіксами – ic(a)/ – nic(a), – onic(a), що означають
«предмет, засіб, пристрій» і додаються до прикметникових, дієслівних та іменникових
основ. Щодо похідних іменників, які закінчуються на – nic(a) стверджувати, що вони
утворені від прикметникової основи на – n за допомогою суфікса – іса, чи від іншої –
іменникової або дієслівної основи – за допомогою суфікса – nica – складно. Для того,
щоб визначити твірну основу та суфікс, які утворюють дериват, С. Бабич пропонує
описати похідні слова, «розклавши» їх на словосполучення, якщо це можливо, й у такий
спосіб визначити твірну основу деривата [��������������������������������������������
9: 158]. Отже, беручи до уваги метод, запропонований хорватським лінгвістом, робимо спробу визначити способи творення деяких
іменників-новотворів та актуалізованих лексем (з огляду на те, що форма цих слів є но212

вою, незнайомою для пересічного хорватського мовця) у сучасній хорватській мові: završnica → završna igra; dopusnica → dopusno pismo; potvrdnica → potvrdno pismo; uspješnica → uspješna/i knjiga, film, predstava; najavnica → najavna pjesma, glazba; bojišnjica →
bojišna linija; domovnica → ono, sto potvrđuje pripadnost domovini.
Таким чином, після проведеного аналізу можемо дійти висновку, що більшість наведених дериватів на – nic(a) утворені від прикметникових основ за допомогою суфікса –
іса (за винятком іменника domovnica, який утворений від скороченої іменникової основи
за допомогою суфікса – nica): završnica ← završn(i) + ic(a), dopusnica ← dopusn(i) + ic(a),
potvrdnica ← potvrdn(i) + ic(a), uspješnica ← uspješn(i) + ic(a), najavnica ← najavn(i) +
+ ic(a), bojišnica ← bojišn(i) + ic(a), domovnica ← domov(ina) + nic(a):
За допомогою продуктивного питомого суфікса – onica, який додається до дієслівних
основ, у сучасній хорватській мові утворено іменники pričaonica← priča(ti) + onic(a),
brblajonica ← brbljati + onica, blebetaonica ← blebetati + onica, blogovaonica ← blogovati +
+ onica (іменник blogovaonica є прикладом мішаного способу творення лексики, оскільки питомий суфікс додається до іншомовної основи) тощо. Усі наведені іменникові деривати із суфіксом – onica відповідають структурно-семантичному типу «місце, де відбувається дія».
Серед інших суфіксів зі складовою – іса продуктивними у сучасному хорватському
словотворенні є також суфікси – lica / – іlica, що додаються до дієслівних основ. За їх
допомогою у хорватській мові з’явилися іменники perilica ← pr(ati) + іlica, tražilica ←
← traži(ti) + lica тощо.
Щодо творення іменникових дериватів на – nik знову постає проблема розмежування
похідних слів від прикметникових основ на – n із суфіксом – ik та дериватів від дієслівних та іменникових основ із суфіксом – nik. Застосовуючи зазначений вище описовий
спосіб визначення мотивуючих слів, спробуємо виявити, які твірні основи та афікси брали участь у творенні таких неологізмів: dlanovnik → dlanovno računalo; straničnik → ono,
što označuje stranicu; prilagodnik → onaj, koji prilagođuje (inf. prilagoditi); prijenosnik →
pijenosno računalo; pretražnik → ono, uz pomoć čega se pretražuje; ročnik → onaj, koji služi
na određeni rok; preglednik → ono, uz pomoć čega se pregleda; uspješnik → uspješni čovjek;
običnik → obični čovjek; predočnik → onaj, koji je pred očima.
Отже, наш аналіз виявив, що похідні іменники на – nik у сучасній хорватській мові
утворюються від різних – іменникових, дієслівних та прикметникових основ за допомогою суфіксів – ik та – nik:
• прикметникова основа: dlanovnik ← dlanovni + ik, prijenosnik ← prijenosni + ik,
uspješnik ← uspješni + ik, obični + ik;
• іменникова основа: straničnik ← stranic/č(a) + nik, ročnik ← rok + nik;
• дієслівна основа: prilagodnik ← prilagoditi + nik, pretražnik ← pretražiti + nik,
preglednik ← pregledati + nik;
• іменник predočnik утворений суфіксально-префіксальним способом від іменника
oko: predočnik ← pred + ok/č(o) + nik:
«Alat omogućuje preglednik vrijednosnica, preglednik regionalnih indeksa i aktivnosti
na tržištima, preglednik grafikona – tehnička analiza određene dionice (...)» (Vjesnik,
13.03.2009).
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Через шалений темп проникнення запозичень хорватська мова часто не встигає
одразу «запропонувати» відповідники, утворені на основі питомих мовних ресурсів,
а тому не маючи змоги засвоїти саму предметну реалію намагається засвоїти її
іншомовну назву [10]. Словотвірна адаптація іншомовних слів, насамперед англійського
походження, пов’язана передусім з вторинною адаптацією, морфологічним засвоєнням
лексем (завдяки питомим чи давно засвоєним афіксам, які додаються до іншомовного
кореня, формуються граматичне значення роду та числа (в іменниках та прикметниках),
граматичне значення виду (у дієсловах)).
На входження слова у словотвірну систему вказує його здатність ставати центром
словотвірного гнізда. Проведене нами дослідження виявило, що багато запозичених
лексем пройшло словотвірну адаптацію у хорватській мові і має здатність формувати
словотвірні гнізда, утворюючи деривати за допомогою питомих та запозичених з класичних та англійської мов суфіксів та префіксів.
Адаптації запозичених іменників у хорватській мові сприяють питомі, давно засвоєні
та нові, запозичені з англійської мови суфікси.
За нашими спостереженнями, найбільша кількість іменникових новотворів, насамперед з комп’ютерної, економічної та музичної галузей, у хорватській мові твориться
за допомогою суфікса – nj(e) зі значенням опредметненої дії. Такі віддієслівні іменники
є ланками словотвірних гнізд, мотивуючою основою для яких є запозичені, насамперед
з англійської, дієслівні основи, попередньо адаптовані в хорватській мові за допомогою
питомих суфіксів: blogiranje ← blog-ira-(ti) + nj(e), skeniranje ← sken-ira-(ti) + nj(e), formatiranje ← format-ira-(ti) + nj(e), printanje ← print-a-(ti) + nj(e), bildanje ← bild-a-(ti) +
+ nj(e), džeziranje ← džez –ira-(ti) + nj(e), bluziranje ← bluz-ira-(ti) + nj(e), kreditiranje ←
← kredit-ira-(ti) + nj(e), marketiranje ← marketirati + nj(e)/marketingiranje ← marketingira-(ti) + nj(e), pilingiranje ← piling-ira-(ti) + nj(e), snowboardanje ← snowboard-a-(ti) +
nj(e): «Osnovna djelatnost ECS-a je marketiranje, prodaja, održavanje i podrška informatičkih
proizvoda і projekata» (http://www.hiz.hr/fileadmin/bilteni/bilten2.html);
Проаналізований матеріал дозволяє погодитися з думкою польської дослідниці
А. Вежбицької, що «в багатьох слов’янських і германських мовах експресивне словотворення відіграє роль, яку важко переоцінити. Зокрема, просто величезне функціональне навантаження мають так звані пестливі суфікси» [11: 89]. Демінутивні назви
є виразниками експресивності в мові. Зберігаючи особливе емоційне навантаження,
вони найчастіше залишаються частиною жаргонної лексики і функціонують насамперед у розмовній мові та мові засобів масової інформації, рідко потрапляючи в поле
зору лексикографів. У хорватській мові іменники-демінутиви творяться за допомогою суфіксів – ić (чоловічий рід) та – ic(a) (жіночий рід), які додаються до питомих чи
запозичених з англійської мови іменникових та прикметникових основ, часто усічених:
smajlić ← smajl + ić, poručica ← poruk/č(a) + ic(a), sandučić ← sanduk/č + ić, djutić (від
duty free shop) ← dut(y) + ić, mikrić ← mikr(okompjutor) + ić, hambić ← hamb(urger) + ić:
«Dok su neki od sretnih dobitnika, ako ih možemo tako nazvati, u potpunom šoku, neki su pak
mislili da je riječ o spamu koji im je pristigao u sandučić» (http://www.tportal.hr/showtime/
estrada/27587/Podijeljene-ulaznice-za-Jacksonovu-komemoraciju.html).
Менш продуктивним, проте доволі активним на сучасному етапі, залишається префіксоїдний спосіб творення іменників. Найбільше слів у наш час утворено за допомо214

гою запозичених префіксоїдів: art –, eko –, euro –, geo –, foto –. Принагідно зазначимо,
що більшість із цих формантів у межах досліджуваного періоду активізували своє
вживання і в інших мовах, оскільки лексеми, утворені з їх допомогою, називають
предмети/процеси/явища, які стосуються не лише хорватської, а й загалом світової
спільноти:
1) art –: art-direktor, art-film, art-festival:
«Bio je art-direktor časopisa Time i Op-ED stranica u New York Timesu« (Vjesnik,
29.05.2000);
2) eko –: ekoturizam, ekooprema, eko-projekt:
«Jer i Istrani su uporno bili protiv njene gradnje unatoč uvjeravanjima stručnjaka da će im
njena ekooprema rješiti postojeće probleme« (Vjesnik, 02.04.2002).
3) euro –: euroideologija, eurointegracija, euroskepticizam:
«Hrvatski premjer je ocijenio da bi najnoviji događaji mogli utjecati na rast euroskepticizma
u Hrvatskoj I Europi I na eurointegracije u cjelini» (Vjesnik, 24.04.2009).
4) geo –: geoekologija, geopolitika, geoekonomija:
«Geopolitika i geoekonomija natjerale su donedavne neprijatelje Indiju i Kinu na pomirenje
pa i suradnju» (Vjesnik, 11.04.2005);
5) foto –: fotopisač, fotoprinter:
«Novi digitalni fotoaparati i kompaktni fotopisači« (Globus, Br. 461, 08.10.1999).
Проведений нами аналіз виявив у мові електронних хорватських мас-медіа
функціонування невеликої кількості утворених усіченням іменників з галузі комп’ютерних
технологій, що вживаються на рівні розмовної мови і є складовою молодіжного сленгу:
komp ← komp(juter), soft ← soft(ver), hard ← hard(ver): «Imala sam dva dana viška (uvijek se
pakiram u zadnji tren), sređivala sam komp i pomislila kako bi file koji se zove «moja majica»,
mogao konačno i zaživjeti» (http://www.moda.hr/5097.asp).
Дослідження мовного матеріалу сучасних хорватських мас-медіа засвідчило функціонування великої кількості дієслів, утворених від іменників іншомовного походження.
Засвоєння іншомовних дієслів у хорватській мові відбувається двома способами: 1) додаванням питомого суфікса до запозиченого іменника та 2) додаванням питомого суфікса
до запозиченої дієслівної основи.
Найпродуктивнішим при адаптації дієслів англійського походження виявився суфікс
–a-ti. Він часто використовується для творення від іншомовних основ неологізмів,
зафіксованих у лексикографічних працях, та оказіоналізмів, які наразі функціонують
лише у розмовній мові та мові ЗМІ: mejlati, bildati, fajlati, guglati, chatati (četati) та ін.:
«(…) mogli bi se igrat ovim, možda bi najbolje bilo da nađes taj spajver (…) i mi ga mejlaš»
(http://mjesec.ffzg.hr:800/?date=2006-10-19); «Išla sam guglati i naletjela sam na forum gdje
se ljudi sa 30 i nešto već bore s klimavim zubima» (forum.net.hr/forums/p/208633/5971151.
aspx).
Інша частина дієслів із суфіксом – a-ti в хорватській мові є непохідними (хоча при
морфемному аналізі відповідний суфікс виділяємо), оскільки при їхньому творенні
питомий суфікс додається до запозиченої дієслівної основи. Для таких слів, відповідно,
у хорватській мові не існує мотивуючого іменника: sejvati, spikati, printati, downlodati/
daunlodat, apdejtati.
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Дієслова sejvati, spikatі, downlodati/daunlodati, apdejtati утворилися шляхом додавання до запозичених, але фонетично та графічно адаптованих дієслівних основ sejv, spik,
daunlod, apdejt питомого суфікса – a-ti: «Slučajno sam se vratio na ovo jer sam htio fotku
sejvati i poslati kolegi u Milano» (Jutarnji list, 30.01.2008); «Gdje se mogu downlodati domace
stvari, osim na nostalgiji?» (www.forum.hr/showthread.php?t=81049).
Друге місце за продуктивністю творення нових дієслів від запозичених з англійської
мови іменників займає суфікс – ira-ti. За допомогою цього суфікса в хорватській мові
від запозиченої іменникової основи утворені дієслова: blogirati ← blog + ira-ti – вести
блог, Інтернет-щоденник, bluzirati ← bluz + ira-ti – виконувати блюз, džezirati ← džez +
+ ira-ti – виконувати джаз, marketirati ← market(ing) + ira-ti/marketingirati ← marketing +
+ ira-ti – досліджувати ринок заради продажу, купівлі, обміну товару, rejtaingirati ←
← rejting + ira-ti – займати певне місце в рейтингу, šopingirati ← šoping + ira-ti, pilingirati ←
← piling + ira-ti та ін.: «Lego je bio suoćen s oslabljenom potražnjom za plastičnim kockicama te je pokušavao marketirati svoje proizvode zajedno s filmovima i knjigama» (Vjesnik,
24.03.2004).
З допомогою суфікса – ira-ti в хорватській мові з’явилися непохідні дієслова, при
творенні яких питомий суфікс додається до запозиченої дієслівної основи. Це, зокрема,
комп’ютерні терміни: skenirati, instalirati, formatirati: «Koliko često se skenira kompjuter od
virusa i crva?«(http://www.tutorijali.net/forum/koliko-cesto-skenirati-t-671.html).
Зберігає продуктивність при засвоєнні іншомовних елементів у межах досліджуваного
періоду і дієслівний суфікс – ova-ti, який додається до основи запозиченого іменника:
guglovati ← gugl + ova-ti, šopingovati ← šoping + ova-ti: «Žena koja nije mogla prestati
šopingovati uspjela je provesti tri dana unutar jedne od prodavaonica Wal-Mart« (Globus, Br.
549, 15.06.2001).
Досліджений матеріал засвідчив активне розширення словотвірних гнізд завдяки
додаванню до запозичених з англійської мови дієслів, адаптованих уже в хорватській
мові, питомих та запозичених з класичних мов префіксів. Найпродуктивнішими при
творенні похідних дієслів є префікси: iz-/-is, pre-, od-, re-, які мають об’єктно-просторове
значення. За допомогою цих префіксів творяться дієслова: izguglati, izbildati, izmarketirati, isprintati preformatirati, preinstalirati/reinstalirati, odskenirati та ін.: «Garant da ti neki
bb da program nećeš se izbildati kao on uz normalnu zdravu prehranu» (http://www.forum.hr/
showthread.php?p=20524661).
Про адаптацію в хорватській мові іменників та дієслів іншомовного походження
свідчить їхня здатність розширювати словотвірні гнізда через утворення за допомогою
питомих суфіксів похідних прикметників. Похідні прикметники творяться від іншомовних основ за допомогою суфіксів:
– sk(i) зі значення відношення: lazerski ← lazer + sk(i), serverski ← server + sk(i), modemski ← modem + sk(i), onlinski← onlin(e) + sk(i), internetski ← internt + sk(i), hakerski ←
← haker + sk(i), tranzicijski ← tranzicij(a) + sk(i), bilderski ← bilder + sk(i): «Koristim XP
i ako sam dobro informiran to je izvedivo jer i XP ima serversku komponentu» (http://www.
forum.hr/archive/index.php/t-99526.html);
– an(i) зі значенням наявності ознаки та стосунку до дії: instaliran ← instalir-a-(ti) +
+ an, skeniran ← skenir-a-(ti) + an, apdejtan ← apdejt-a-(ti) + an, glamurozan ←glamuroz +
+ an, krejzan ← krejz(y) + an.
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Прикметники instaliran, skeniran, apdejtan творяться від основ іншомовних дієслів,
адаптованих засобами хорватської мови: instaliran ← instalir-a-(ti) + an, skeniran ← skenir-a-(ti) + an, apdejtan ← apdejt-a-(ti) + an: «Prije mi je radio al otkad je apdejtan forum
nema mi autologina» (http://dizajn.grf.hr/rasprava/viewtopic.php?t=282).
Прикметник krejzan зафіксований у межах нашого дослідження лише раз, тому, без
сумніву, може вважатися оказіональним утворенням, яке виникло в хорватській мові
в результаті заміни англійського суфікса – у у прикметнику crazy питомим суфіксом – an:
«Terorizam je kreizan; on nije ljudska priroda» (http://www.psihijatrija-ubija.info/psihijatrijaterorizam).
Серед інших продуктивних способів творення нових лексичних одиниць слід виділити слово- та основоскладання: e- (базовий прикметник – elektronički): e-trgovina, e-poslovanje, e-knjižnica, e-tržište web-: web-knjižara, web-trgovina: «No, ne zadovoljava primjena
Interneta u e-poslovanju, ����������������������������������������������������������������
po��������������������������������������������������������������
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�����������������
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(Vjesnik, 23.06.2002); «Domaća web trgovina nije velika ni kada se usporedi s onom u ostalim
europskim zemljama« (Vjesnik, 13.02.2005).
Ще один продуктивний спосіб творення нових лексичних одиниць на сучасному
етапі – абревіація. Наявні:
звукові абревіатури: REGOS, HAMAG, HINA, MUP: «REGOS će imati bazu podataka
svih kandidata i osiguranika drugog stupa te svih Obveznih mirovinskih fondova (OMF)
«(Jutarnji list 16.06.2001).
буквені абревіатури: SDP, HSLS, HDS, HNS (Hrvatska narodna stranka), HSS, HGK:
«HSS će biti zadnja stranka koja će izaći iz šestorice« (Vjesnik, 25.08.1999).
Незважаючи на існування в хорватській мові явища пуризму, сучасні надшвидкі темпи запозичення, насамперед з англійської мови, не дозволяють негайно знайти питомий
відповідник до іншомовної лексичної одиниці чи принаймні адаптувати її засобами хорватської мови. Тому чимало зафіксованих нами лексем пройшли лише нульову трансморфемізацію і, продовжуючи зберігати форму іншомовної моделі, вони не утворюють
похідних. Найбільше лексики з нульовою трансморфемізацією функціонує сьогодні
у галузі комп’ютерних технологій (firewall), спортивній галузі (taekwondo, aikido), галузі
моди і косметики (look), музичній галузі (techno, house) тощо.
Таким чином, до найважливіших тенденцій сучасного творення слів у хорватській
мові зараховуємо: 1) активізацію питомого матеріалу як словотвірної бази для творення
нових назв та витіснення запозичень, насамперед англіцизмів (tuđmanizam, pričaonica);
2) активізацію однослівних дериватів на місці словосполучень (uspješnica); 3) тенденцію
до творення абревіатур (SDP); 4) активізацію творення за допомогою питомих чи давно
засвоєних формантів дериватів від запозичених основ (bildanje, hakerski) тощо.
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РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ
У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Статтю присвячено розгляду вербальних та невербальних особливостей журнальної
реклами, а також виконуваних нею функцій. Автор аналізує роль ергонімів та прагмонімів
в організації рекламного тексту, визначаючи його специфіку в залежності від сфери
діяльності суб’єкта рекламування.
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Статья посвящена рассмотрению вербальных и невербальных особенностей журнальной рекламы, а также выполняемых ею функций. Автор анализирует роль эргонимов и прагмонимов в организации рекламного текста, определяя его специфику в зависимости от области деятельности субъекта рекламирования.
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The article focuses on the analysis of verbal and nonverbal characteristics of advertisements
in magazines, as well as their functions. The author specifies the role of businesses and products
names in the advertisement text organization and outlines its special features, which are subject
to the area of the business activities.
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Реклама являє собою специфічний вид діяльності людини, яка своїми початками
сягає ще античності. Значення цього жанру в комунікації значно зросло в ХХ столітті
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з огляду на дію цілої низки позамовних чинників, насамперед, зокрема на швидкий розвиток товарного виробництва та конкуренції, що зумовило посилення інтенції виробників (адресантів рекламного повідомлення) впливати на кінцевих споживачів (адресатів).
Вербальні та невербальні аспекти жанру реклами стали предметом аналізу в цілому ряді
досліджень [2; 3; 4; 5]. Реклама як окремий різновид життєдіяльності, а, отже, й міжособистісного спілкування, розпадається на цілу низку різноманітних малих, середніх
та великих за обсягом піджанрів: товарний знак, слоган, оголошення, листівка, буклет,
стаття, рецензія тощо (докладніше про це див. [3: 55-56]). Об’єктом даного дослідження
є реклама в журналі «Кореспондент» за 2009-2010 роки.
Жанр реклами, на нашу думку, відзначається підвищеною іллокутивною спрямованістю, що й визначає його структурні та прагматичні особливості порівняно до інших
типів текстів. Як відомо, мовленнєвий акт складається із адресанта, адресата, контексту,
самого повідомлення, контакту та коду [8], вага яких є різною в залежності від виду
комунікації. Конкретна конфігурація рекламного тексту визначається тими завданнями,
які ставить перед собою в комунікації адресант, вирішуючи їх із врахуванням специфіки
інших складових мовленнєвого акту. Ми вважаємо, що основними макрофункціями реклами є інформативна та персуазивна, які, в свою чергу, об’єднують декілька первинних.
Перша із зазначених макрофункцій полягає в інформуванні потенційного адресата про
ту продукцію або послуги, які виробляє суб’єкт, а також повідомленні реквізитних даних стосовно самого суб’єкта. Фактично, інформативна мегафункція реалізується через
фатичну та референту. Персуазивна функція, натомість, полягає в тому, щоб привабити,
зацікавити адресата, тобто потенційного клієнта, розпадаючись на експресивну, емотивну, апелитявну та естетичну. Поєднання інформативності та персуазивності визначає одночасну присутність у текстах даного типу відмінних за модальною характеристикою
мовних засобів. З одного боку, реклама містить значну кількість фактичної інформації,
оптимальним способом передачі якої є нейтральні ресурси. З іншого боку, адресант повідомлення ставить за мету привернути увагу саме до своєї реклами, що можливо зробити
завдяки широкому використанню емоційно забарвленої та оцінної лексики, суб’єктивної
модальності, невербальних елементів тощо. Виділення інформації в рекламних текстах
відбувається за допомогою тієї або іншої видозміни шрифтів (жирний шрифт, курсив,
збільшення розмірів, колір). Основними невербальними компонентами виступають різні
зображення (картинки, фотокартки, логотипи тощо) у всій сукупності своїх ознак. Як
відомо, такі тексти відносять до креолізованого типу [1]. Їхньою особливістю є поєднання двох планів повідомлення, а саме вербального та невербального, які перебувають у тісному зв’язку, доповнюючи один одного. Саме таке сплетіння зазначених планів
створює можливість вільної інтерпретації повідомлення. Гетерогенний у семіотичному
плані характер рекламного тексту створює передумови для його перцепції не як лінійної,
а як блокової сукупності, де послідовність прочитання повідомлення визначає не лише
адресант, але й адресат, хоча певний порядок розташування елементів, безумовно, є істотним чинником, який примушує адресата звертати увагу на ті елементи повідомлення,
які несуть логічний наголос.
Дві вищезазначені мегафункції реклами реалізуються в різних типах мовленнєвих
актів, зокрема інформативна функція здебільшого реалізується в репрезентативах, а пер219

суазивна, натомість, має більший спектр представлення – комісиви, директиви та експресиви.
Рекламний текст складається із трьох блоків, які відповідають компонентам мовленнєвого акту: маркування адресанта, власне рекламне повідомлення та факультативно вказівка на адресата. Кожен із цих елементів може виражатися як вербально, так і невербально. Істотною рисою рекламних текстів є експліцитна вербальна присутність адресанта,
який позначається вербально або невербально, що пов’язане із наявністю сильної перлокутивної інтенції. Вербальним вираженням адресанта є назва відповідної компанії або
підприємства, тобто ергонім у поєднанні з його атрибутами – логотипом, спеціальними
шрифтами тощо. У разі переміщення в фокус рекламного повідомлення виробу або послуги компанії в тексті реклами використовується прагмонім, тобто власна назва продукту діяльності людини. Ергонім виступає як поліфункціональний компонент жанру реклами. Первинною його функцією в розгляданому типі текстів є фатична, тобто вказівка
на адресанта повідомлення, який ініціює комунікацію. Проте з огляду на вищезазначені
особливості розгляданих текстів, стратегія використання ергонімів не обмежується виключно інформуванням, вони виступають також засобом персуазивного впливу.
Референція суб’єкта діяльності здійснюється в рекламному дискурсі не лише за допомогою ергоніма, а й його логотипа, істотним компонентом якого є кольорова гама.
Одна із цілей рекламного тексту полягає в формуванні в адресатів синкретичного образа
суб’єкта, в чому обране поєднання вербальних та невербальних компонентів логотипа
відіграє вирішальну роль, оскільки саме воно забезпечує швидкість ідентифікації адресанта повідомлення. Кольори логотипа в деяких випадках повторюються в рекламному
тексті, метою чого є, насамперед, посилення впізнаваності власної назви та, відповідно,
ідентифікації суб’єкта – адресанта повідомлення. Так, у рекламі «Київстар», як правило,
широко використовується блакитний колір. Компанія «Астеліт» у своїх рекламних матеріалах використовує червоно-білий колір торгової марки «Life:»; МТС – червоний фон із
білими літерами на ньому; mail.bigmir)net – синій фон. Єдина кольорова гама забезпечує
також зв’язок продукції із суб’єктом, що її виробляє, оскільки вся упаковка виконується
в гамі логотипа (наприклад, упаковка продукції компанії Nivea та її рекламні матеріали
виконані в корпоративному синьому кольорі). Метою цієї стратегії є створення у сприйнятті адресата єдиного аудіовізуального комплексу, що позначає суб’єкта діяльності та
його вироби.
Однією із характерних рис реклами є багаторазовий повтор основних компонентів
мовленнєвого акту, що, очевидно, спрямоване на досягнення перлокутивного ефекту.
Використання прийому повтору констатуємо при представленні адресанта та його продукту, що фактично, перетворює їх на основний текстоутворюючий компонент. Ергонім
у рекламному тексті зазначається в реквізитній інформації, а також передається через
відповідний логотип. Тобто, в одному тексті адресант виражається, як правило, двічі,
хоча зустрічаємо також випадки, коли відсилка до компанії закріплюється багаторазовим
повторенням вербальних та невербальних засобів маркування останньої. Наприклад,
у рекламному повідомленні компанії «Росан» адресант експліцитно представлений чотири рази, три з яких є чисто вербальними, а один комбінованим: 1) назва у шапці Міжнародні відправлення від СП «Росан»; 2) у центрі ліворуч логотип, що містить ергонім;
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3) зазначення веб-сторінки, яка відсилає до ергоніма; 4) електронна пошта, яка включає
назву компанії. У деяких випадках ергонім опосередковано передається своїм атрибутом – торговою маркою. Наприклад, адресантом повідомлень ТОВ «Астеліт» виступає
торгова марка Life:). На одній із реклам компанії спостерігаємо чотириразову відсилку
до адресанта: 1) логотипом у правому нижньому кутку; 2) повтором назви марки в тексті самого рекламного повідомлення (0 коп./хв. в мережі life:) Без плати за з’єднання!);
3) зображенням т.зв. смайлика, який є частиною логотипу, 4) невербально біло-червоними
фірмовими кольорами компанії, у яких виконано рекламу.
У розгляданому в даній статті жанрі ергонім у вигляді логотипа композиційно розміщується у верхньому або нижньому сегментах реклами, створюючи певну рамку повідомлення. Можна виділити такі основні місця розміщення логотипу: у верхньому сегменті
ліворуч, у правому та лівому нижніх сегментах. За нашими даними, найпоширенішим
місцем розташування логотипа в журнальній рекламі є нижній правий кут.
Адресантом рекламного тексту в деяких випадках виступає не один суб’єкт, а декілька. У такому разі в рекламі присутні декілька ергонімів та логотипів. Наприклад,
реклама авіатарифів у нижньому сегменті містить два логотипи AeroSvit та Donbassaero,
відповідно ліворуч та праворуч. Над ними розташоване повідомлення англійською мовою з використанням оцінного прикметника The best Tickets. Таке розміщення вказує
на рівноправне положення обох партнерів. Відмінну картину спостерігаємо в рекламі
туристичної компанії Загорье, де логотип займає верхній центральний сегмент, логотипи
партнерів натомість розміщено в нижньому рядку: авіакомпанії Jata, Singapore Airlines,
туристичні компанії Disneyland Resort, Swiss Travel System. У даному разі адресантом виступає лише одна компанія. Логотипи інших компаній не відіграють ролі суб’єкта, а радше виступають у персуазивній функції, наголошуючи на бізнес-зв’язках підприємства.
Адресант також виражається в реквізитному блоці, який має факультативний характер та ніколи не займає центрального місця в тексті реклами. Його типовою позицією
є найбільш нижній сегмент. Цей блок виконує чисто інформативну функцію і містить
такі дані: поштова та електронна адреси, телефони, веб-сторінка тощо. Про підпорядковане місце даного блоку в ієрархії текстової структури свідчить також відсутність засобів невербального впливу – малюнків, використання кольорів, різних шрифтів тощо.
Реклама, предметом якої є конкретний продукт або послуга, іноді взагалі не містить реквізитного блоку.
Такий елемент рекламного тексту, як предмет діяльності, який входить до рекламного
повідомлення, зазвичай, має експліцитне вербальне вираження. Однак наявні поодинокі
приклади, де вербально у складі реклами позначається лише адресант, а інші елементи
виражаються не вербально: у фокусі реклами виробника одягу Brunello Cucinelli знаходяться предмет та адресат, виражені невербально, а саме фотокарткою групи людей, які
йдуть по вулиці в одязі компанії.
Всю рекламу слід поділити на таку, де в центрі стоїть ергонім, і де у фокусі перебуває
прагмонім, при чому другий тип є превалюючим. Слід зазначити, що взагалі рекламу,
за нашими даними, розміщують суб’єкти господарської діяльності, які спеціалізуються на незначній кількості напрямів бізнес-діяльності, насамперед, автомобільні компанії, підприємства, які виробляють техніку, банківські установи, медіа-компанії, а також
у меншій мірі туристичні оператори, організатори виставок, фармацевтичні підприєм221

ства. Подібну тематичну обмеженість пов’язуємо із фактором адресату конкретного джерела – журналу «Кореспондент», спрямованого на молодих освічених професіоналів.
Компанії, які працюють у сфері комунікацій, рекламують зареєстровані торгові
марки, які опосередковано вказують на адресанта. В основному тексті повідомлення
адресант виражається третьою особою однини або першою множини комісивами та
репрезентативами: Повідомляє про регулярне проведення відкритих процедур закупівлі
з метою вибору постачальників товарів та послуг (реклама мобільного оператора МТС);
Доставляємо подорожі додому (компанія Vega, яка спеціалізується на швидкісному Інтернеті). В інших випадках спостерігаємо складніший у семіотичному плані тип тексту.
Зокрема, реклама компанії Київстар містить імперативні компоненти, які є прямими
зверненнями до адресата: Дзвони вдвічі дешевше! Крім того, адресат називається експліцитно далі в тексті: Для підприємців, малого та середнього бізнесу. Слоган виконує
персуазивну функцію за допомогою оцінного мовного засобу: Економія зручна як ніколи!
При чому аргумент зручності знаходить подальше розшифрування в тексті реклами:
Вигідні тарифи від «Київстар Бізнес»
• Найнижчі тарифи серед тарифів «Київстар»
• Плата за з’єднання – 0 грн.
• До 1100 безкоштовних хвилин щомісяця
• Ви можете підключити навіть 1 співробітника!
Аргумент зручності виражається також невербально картинкою: на рекламі розміщено фотокартку офісного працівника в офісі на матраці з написом «Економія».
Логотип банківських установ традиційно займає нижню праву позицію. Основний
рекламний блок при цьому в одних випадках містить лише слоган та його розширене
пояснення. Наприклад, на рекламі UkrEximBank в центрі перебуває слоган-експресив
Класика банківського мистецтва із подальшим розшифруванням його вербальними та
невербальними засобами: Твір стає шедевром після завершального розчерку майстра
(на фоні старовинної пір’яної ручки, яка підписує документ, що корелює із вжитим
у слогані оцінним іменником класика).
Реклама банків у більшості випадків спрямована на просування конкретного продукту, що зумовлює розміщення одночасно двох комерційних назв – ергоніма та прагмоніма.
Наприклад, на рекламі банку VAB у центрі розміщена назва продукту та під ним нижче
рекламний слоган у супроводженні невербального компоненту, а саме зображення самого продукту – кредитної картки:
Активні заощадження
Заощаджуйте з прибутком!
У подальшому тексті експлікується аргументативна частина: Картка «Активні
Заощадження» дозволяє активно знімати гроші, активно поповнювати рахунок та
активно проводити розрахунки. А ще ви можете отримувати щомісяця до 16 %
прибутку!
У поодиноких випадках має місце просування всього банку. Наприклад, на рекламі
Піреус Банк центральне повідомлення складається із вербальної частини (Успіх відображає досвід) та невербальної (фотокартка із таким зображенням: над озером сучасний літак, а в озері відображення старого пропелерного літака), при чому вербальний
і невербальний плани підкріплюють один одного. Крім слогана, дана реклама містить
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мініпрезентацію компанії, що не дуже типово для розгляданого жанру. У граматичному плані слід відзначити одночасне вираження адресанта третьою та першою особою:
Досягнення сучасності неможливі без перевірених часом ідей. Піреус Банк надійний
з 1916 року завдяки тому, що ми добре знаємо, як поєднати досвід із сучасністю заради
вашого фінансового успіху.
Логотипи авіакомпаній розташовуються, як правило, у нижньому сегменті. Центральна частина рекламного тексту містить інформацію про певні продукти, наприклад,
вигідні тарифи: Crazy Fidays (Аеросвіт), конкретні рейси тощо. При цьому експресію
створюють супрасегментні одиниці в поєднанні з аргументативними ресурсами: Відтепер
увесь світ знаходиться ще ближче! (Люфтганза); Море ближче, ніж ти думаєш! (W!zz)
В останньому випадку рекламне повідомлення підкріплюється фотокарткою, на якій зображено море.
Компанії сфери комунікацій та ЗМІ, як правило, просувають свій конкретний продукт. Наприклад, на рекламі радіостанції «Наше радіо» у центрі перебуває назва програми «Європа в серцях українців» на фоні прапору Євросоюзу, що фактично дублює
інформацію, яка міститься в прагмонімі. На рекламі СТБ ергонім розміщений у лівому
верхньому кутку, а поруч великими літерами наведена назва продукту «Україна має талант» на фоні фотографії з учасниками шоу.
У поодиноких випадках спостерігаємо також фокусування рекламного повідомлення
виключно на ергонімі. Наприклад, у центрі реклами «Авто радіо» знаходиться саме логотип компанії, а нижче її слоган: Твоя дорога – твоє радіо!
Для автомобільних компаній характерне просування конкретної продукції, тобто
моделі авто. Фактично спостерігаємо багатосуб’єктність, оскільки у рекламі представлені виробник автомобілів та їхній дилер. Обидва суб’єкта виступають адресантами
повідомлення і представлені на рекламі експліцитно через логотип. Типовою позицією
обох логотипів є нижній сегмент. Іноді спостерігаємо розведення назв цих суб’єктів по
різних сегментах. Наприклад, у рекламі «Мерседес» у нижньому правому куті представлений логотип УкрАвто, у верхньому натомість логотип Мерседес-Бенц. При цьому
реквізитна інформація наводиться лише стосовно дилера. Обов’язковим компонентом
реклами автомобілів є візуальне зображення продукту, тобто автомобіля, та використання прагмоніма – назви конкретної моделі: Range Rover 2010, New SkodaSuperb, Mitsubishi
Galant, Honda Pilot.
У рекламі підприємств, які виробляють побутову техніку також спостерігаємо введення торгової марки до прагмоніма із розширювачами, як правило, цифрового характеру, наприклад монітори Samsung P2070, P2270, P2370. У деяких випадках має місце
подвійна суб’єктність – зазначення в рекламі міжнародної марки та ергоніма її українського дилера. Наприклад, у нижньому сегменті реклами цифрового багатофункціонального пристрою МФУ AR-5316 розміщено логотип продавця «Агатіс», верхній сегмент
натомість займає назва торгової марки Sharp.
Виробники парфумерії, подібно до технічних компаній, рекламу фокусують на торговій марці, яка містить ергонім та різні модифікатори, наприклад, назви тих або інших
інгредієнтів виробу або зазначення цільової групи товару. Так, на рекламі антиперспіранта Nivea for men компанії Beiersdorf центральне місце займає саме зображення потенційного адресата, ергонім при цьому займає лівий верхній кут, а торгова марка – правий.
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Відсутність логотипа компанії характерне для тютюнових та алкогольних компаній.
Така реклама у центральній зоні містить зображення самого продукту, на етикетці якого
розташована торгова марка. Наприклад, на рекламі цигарок Davidoff зображена пачка
та наведений рекламний слоган Life is rich Davidoff. Подібну стратегію спостерігаємо
також у рекламі коньяку Шустов, у центрі якої розміщено пляшку, на етикетці якої зазначено торгову марку, та слоган: Коньяк – це Шустов. Подібна стратегія викликана характеристиками самої продукції, упаковка якої містить ергонім, і, безумовно, є засобом
рекламного впливу.
Розміщення в центральній зоні реклами зображення упаковки товару та прагмоніма
характерне також для фармацевтичних компаній, логотипи при цьому займають нижній
сегмент. Прагмонім також може дублюватися декілька разів. Наприклад, згори на рекламі Boeringer Ingelheim розміщений прагмонім Лазолван, а під ним міститься аргументативний вербальний блок:
Три роки лікування кашлю!
1. Розріджує
2. Видаляє
3. Захищає
Нижній середній сегмент при цьому займає зображення упаковки препарату із зазначенням прагмоніма.
Отже, аналіз вербальних і невербальних особливостей жанру журнальної комерційної реклами засвідчує, що основними її утворюючими елементами виступають адресант
та його повідомлення, спрямоване на кінцевого споживача. Істотним елементом повідомлення є продукт, вербально позначений прагмонімом. При цьому простежуються окремі відмінності у рекламних текстах за тематичною ознакою, що зумовлює необхідність
їх подальшого вивчення.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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Иконникова Л.В.
(Минск, Беларусь)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА О КАССАНДРЕ В УКРАИНСКОЙ
И БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ
(на основе сопоставительного анализа «Кассандры» Леси Украинки
и трагедии Георгия Марчука «Орест и Кассандра»)
Статтю присвячено розгляду проблеми інтерпретації міфу про Кассандру в літературі. На основі порівняльного аналізу драматичної поеми «Кассандра» Лесі Українки
і трагедії Георгія Марчука «Орест і Кассандра» автор простежує ступінь використання міфологічного сюжету в творах, специфіку трактування образу троянської віщунки
в обох авторів.
Ключові слова: міф, деміфологізація, реміфологізація, міфологема, парадигми, драматична колізія, драматична поема, трагедія.
Статья посвящена рассмотрению проблемы интерпретации мифа о Кассандре
в литературе. На основе сопоставительного анализа драматической поэмы «Кассандра» Леси Украинки и трагедии Георгия Марчука «Орест и Кассандра» автор прослеживает степень использования мифологического сюжета в произведениях, специфику
трактовки образа троянской прорицательницы у обоих авторов.
Ключевые слова: миф, демифологизация, ремифологизация, мифологема, парадигмы, драматическая коллизия, драматическая поэма, трагедия.
The article is dedicated to the study of the problem of interpretation of the myth about
Cassandra in literature. The author traces the degree of usage of the mythological plot and the
specificity of interpretation of the character of Trojan prophetess on the basis of comparative
analysis of the dramatic poem «Cassandra» by Lesja Ukrainka and the tragedy «Orest and
Cassandra» by Georgij Marchuk.
Key words: myth, demythologization, remythologization, mythologem, paradigm, dramatic
collision/conflict, dramatic poem, tragedy.
Миф и литература – генетически связанные понятия, так как первый изначально
был универсальным языком литературного творчества. Однако с эпохи Просвещения
начинается процесс демифологизации. Тем не менее, было бы неверным утверждение,
что миф становится изгоем в литературе. Независимо от отношения к нему философов
и писателей память формы оказывается сильнее, вследствие чего мифологические мотивы можно проследить даже в таком направлении как реализм. Неслучайно именно
в «период» демифологизации создаются вечные литературные образы (устойчивые парадигмы), которые рассматриваются некоторыми исследователями (Е.М. Мелетинский [5])
наряду с мифологическими парадигмами. Они обладают огромной обобщающей силой
© Иконникова Л.В., 2010
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и способны моделировать не только социальные характеры своего времени, но и некоторые общечеловеческие типы поведения.
«Реабилитация» мифа романтиками, их тяга к мифотворчеству подготовили расцвет
мифологизма в XX веке. Процесс ремифологизации («возрождение» мифа), однако, меняет свое направление. Если романтики стремились к единству природы и истории и не
видели противоречия между мифологическим и историческим временем, то в начале XX
века преобладающим становится вагнеровский подход: интерес направлен не на текучесть и изменчивость времени, а на константы временного потока.
В XX веке можно говорить о двух волнах мифологизма: в 10-е и в 70-80-е годы
(в белорусской литературе вторая соотносится с 80-90-ми гг.). Особенно активно ремифологизация начинается в первые десятилетия XX века. Этот процесс был обусловлен
тем, что на рубеже XIX-XX вв. назревает кризис исторического сознания, частично
подготовленный эстетикой реализма, новыми научными открытиями и политическими
событиями. Старые, казавшиеся нерушимыми понятия-регуляторы общественной и личной жизни переворачиваются с ног на голову. Остро насущным и злободневным становится вопрос о самоидентификации индивида, его роли в истории, о неких незыблемых
(разрушительных или созидательных) началах в человеке, – чтобы заново осмыслить
эти извечные вопросы, привлекаются мифы и легенды. Миф и история становятся
ключевыми понятиями XX века.
Итак, внимание писателей к мифологическим сюжетам обусловлено их двойственностью. С одной стороны, это обращение к опыту ранних эпох, а с другой, – использование мифа как формы, которая предоставляет авторам интересные неограниченные возможности. Особой характерной чертой интереса литературы к прошлому в переломные
моменты развития общества является внимание к философии истории и к проблеме
ответственности человека за его участие или равнодушие к происходящему. Эта проблематика находит свое выражение в драматической поэме Леси Украинки «Кассандра»
(1907), а особенно ярко представлена в трагедии современного белорусского писателя
Георгия Марчука «Орест и Кассандра».
Уже в начале ХХ века в литературе можно заметить определённую тенденцию: произведения большинства писателей, интерес которых направлен на историческую тематику, не носили сугубо историко-археологический характер, а были средством выражения
умонастроений и потребностей новой эпохи.
Разработка темы Кассандры в мировой литературе имеет богатую традицию. В разное время к этой тематике обращались Гомер, Вергилий, Эсхил, Еврипид, Шекспир,
Шиллер, Л. Украинка, К. Вульф, Г. Марчук. Правда, в их произведениях троянская царевна выступает, за отдельным исключением, лишь в эпизодической роли. Такое положение
И. Журавская в монографии «Леся Украінка і зарубіжні літератури» объясняет тем, что
легенда о Кассандре небогата событиями и не дает данных для драматической коллизии в той мере, в которой её понимали античные трагики [2]. Украинский исследователь
О.И. Белецкий отмечает, что на протяжении нескольких столетий сама легенда о прорицательнице не была наполнена новыми драматическими событиями [1]. Такое положение вещей меняется, когда внешняя ситуация отступает на второй план, а развитие
событий сосредотачивается больше на психологической стороне жизни персонажей.
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На характер разработки мифологической темы в произведении влияют различные
факторы: наслоения на миф в процессе его передачи, собственный взгляд автора на легенду, а также эстетические особенности художественной формы. Поэтическая переработка автором мифологического сюжета предполагает интеграцию в текст мифологемы
(центрального семиотического ядра мифа). При этом эстетическая структура произведения подчиняет себе мифологическую, а сюжет мифа становится дополнительным
элементом содержания. Если он используется только на уровне сюжета, то чаще всего
остается просто моделью, однако в процессе творчества может включаться в текст на
стилистическом и языковом уровне, служить расширению художественного мира произведения, добавляя в него новое измерение.
Проследим, насколько тексты Л. Украинки и Г. Марчука соответствуют мифологической истории, как на них повлияли античные памятники литературы и сочинения
боле позднего времени. Эта проблема в отношении драматической поэмы украинской
поэтессы достаточно широко была освещена О.И. Белецким («Античная драма Леси
Украинки» [1]), а также в диссертационном исследовании Л.А. Кочубей «Драматическая
поэма Леси Украинки «Кассандра» и её место в идейно-эстетической борьбе в украинской литературе нач. ХХ века» [3]. Исследователи, анализируя ряд произведений, так
или иначе касавшихся темы Кассандры, выделяют те моменты в трактовке данного образа, которые могли повлиять на художественный замысел Леси Украинки и отмечают
новаторство автора. Так прослеживается связь с балладой Шиллера (противопоставление Поликсены и Кассандры; пророческий дар мешает последней иметь иллюзии,
в которых так «свободно и легко любят» [1: 366]). Эпилог «Кассандры» перекликается со
сценой первой части трилогии Эсхила «Орестейя», где Кассандра ломает свой пророческий жезл и сбрасывает накидку. У поэтессы героиня снимает с головы диадему и ломает
жезл, бросая все под ноги Клитемнестре в знак отказа от своего дара:
Пророчицей была Кассандра раньше, –
она сгорела на пожаре Трои,
и вещие слова её истлели,
а ветер их унес далеко в море…[6: 257]
В некоторых редакциях эпилог отсутствует по желанию автора, которая пришла
к выводу, что такой конец портит впечатление читателей. Таким образом, готового материала для написания драматического произведения у Леси Украинки не было. «Она
скомбинировала его, договаривая и развивая намёки своих источников, античных преимущественно. Имена действующих лиц её драматической поэмы почти все уже были
там», – отмечает О.И. Белецкий [1: 368].
Георгий Марчук при трактовке образа Кассандры придерживается традиционной легенды, где роль данного персонажа пассивна: одна из причин страдания дочери
Приама в том, что она не может своей волей помешать злу, направить в другое русло
фатальный ход событий. Акцент у автора делается на женском начале героини, что обуславливает схожесть такого толкования образа с романом К. Вольф «Кассандра», которая в своем произведении сосредотачивается на психологической стороне характера
прорицательницы. Первоисточником трагедии являются мифы древней Греции, откуда
заимствована основная коллизия произведения. Однако писатель помимо мифических
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героев вводит в полотно произведения совершенно новых персонажей, которые являются плодом его фантазии и несут определенную смысловую нагрузку (Ламах, кормилица
Электры, кормилица Кассандры).
Драматическая поэма Л.Украинки отличается глубоким психологизмом и историзмом,
романтическим пафосом в сочетании с точностью реалистических характеристик. «Пафос «Кассандры» – в утверждении передовых идеалов. Есть честные, самоотверженные
деятели, певцы-пророки, которые иногда и ошибаются, многого ещё не постигли, но девизом своей жизни считают борьбу против зла и неправды» [3: 19-20]. Такой и является
героиня произведения. Для реализации своего творческого замысла поэтесса берет за
основу события троянской войны, на фоне которых происходит раскрытие моральных
доминант характеров персонажей.
Кассандра Леси Украинки переживает трагедию внутренней несвободы. Содержание
данного произведения составляет не внешний конфликт «пророк – общество», а психологические противоречия в характере героини. Её гибель чем-то напоминает самоубийство
(Кассандра пророчит собственную смерть) – это следствие внутренней раздвоенности,
невозможности счастливого существования. Л.А. Кочубей обращает внимание на то, что
«высокий уровень гражданственности, подвижническое служение благородному идеалу
и вместе с тем определённая пассивность, неспособность активно действовать – источник трагизма образа Кассандры» [3: 14]. Леся Украинка акцентировала внимание на том,
что её героиня сама боится собственного пророчества. Самое трагическое, однако, то,
что троянская царевна сомневается в правдивости собственных слов, она не уверена,
обуславливают ли события её слова, или от слов зависят события. Это приводит к тому,
что Кассандра часто молчит там, где нужно говорить. Все, что она делает, не приносит
нужного результата, так как дела мертвы без веры, которой у героини нет.
Леся Украинка считается основательницей в украинской литературе пьесы-дискуссии, драмы идей. Драматические диалоги в ее произведениях строятся как столкновения разных точек зрения, однако в них отсутствует уравновешивание «двух правд», т.к.
правда может быть только одна. Эта проблематика наиболее ярко проявляется в диалогах
между братом и сестрой, Кассандрой и Геленом:
Гелен:
Ты думаешь – рождает правда слово?
Я думаю, рождает слово правду,
А как же нам назвать такую правду,
Что изо лжи родится? Иль ни разу
Такого ты не видела рожденья? [6: 219]
Кассандра:
Кто скажет то, во что и сам не верит,
То это будет ложь [6: 218].
Гелен:
Что правда? Что неправда? Эту ложь,
Что сбудется, – все правдою зовут [6: 218].
Особый драматизм этой ситуации состоит в том, что и Гелен, и Кассандра обладают пророческим даром, только каждый пользуется им по-своему. Если для Кассандры
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главным является голая, ничем не прикрытая правда (в этом выражается борьба героини с существующим положением вещей, попытка изменить предначертанное), то Гелен
склонен говорить то, что от него хотят услышать. Характер героини раскрывается и посредствам диалогов с Поликсеной и Андромахой. Леся Украинка придает истории о Кассандре новые коннотации, рожденные индивидуальным видением писательницы.
Предопределенность судьбы, фатализм все определяют в образе троянской прорицательницы у Георгия Марчука. Кассандра, изображенная белорусским писателем,
смирилась со своей судьбой, борьба для нее не имеет теперь смысла, так как героиня
на собственном опыте убеждается, что агрессия и ненависть не приносят успокоения
и счастья. Она, внутренне оставаясь сильной, не боится выражать свою слабость. Происходит переосмысление троянской царевной своего отношения к окружающим:
Кассандра:
Я участь поняла
Елены, которую безмерно презирала.
Дано мне пережить такое униженье,
Каким мы в Трое встретили ее [4: 81].
Кассандра прошла путь от ненависти к всепрощению, теперь она ищет женское счастье в любви.
Выше нами акцентировалось внимание, что героиня украинской поэтессы в некоторых моментах сомневается в правдивости собственных слов. Такая интерпретация
отсутствует в трагедии белорусского писателя. Кассандра Георгия Марчука уверена
в своих словах, её не столько интересует, поверят ей или нет, сколько собственная судьба и невозможность предотвратить начертанное свыше. Троянская царевна перестала
бороться, она смирилась со своей судьбой, сейчас она хочет лишь познать немного счастья, поэтому она пассивна в своих действиях и стремится полностью отдаться во власть
сегодняшнего момента. Последнее оказывается сделать очень трудно, так как героиня
продолжает жить прошлым, «в неволе памяти своей», которая «закрыла окна сердца занавесками тоски» [4: 81].
Для развития своих идей Георгий Марчук выбирает время после окончания десятилетней троянской войны, а место действия в его произведении переносится из Трои
в Микены. Этим событиям посвящены несколько страниц эпилога драматической поэмы
Леси Украинки. Различным в произведениях является и вопрос о существовании концепции двух правд. Если украинская поэтесса решает эту проблему на основе противоречия между Кассандрой и Геленом, то белорусский писатель вообще не акцентирует внимания на этом вопросе. Кассандра, главная героиня драматической поэмы Леси
Украинки, у Г.Марчука, несмотря на то, что в названии указываются имена двух героев,
прорицательница не занимает лидирующих позиций в трагедии, хотя и несет важную
смысловую нагрузку. В произведении белорусского автора образ дочери Приама вводится с целью показа бессмысленности агрессии и мести, которые полностью овладели
сознанием Ореста.
Таким образом, интерпретация мифа в литературе является различной. Античная
тема – материал для художественного воплощения актуальных идей как в драматической поэме «Кассандра» Леси Украинки, так и в трагедии «Кассандра и Орест» Георгия Марчука. В обоих произведения наблюдается специфический мифологизированный
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принцип изображения действительности, стремление осмыслить художественную реальность, как миф, изобразить в ней глобальные вопросы человеческого бытия. Разница
между героинями писателей обусловлена историческими реалиями времени написания
произведений, а также заложенными в них идеями. Один и тот же миф о Кассандре
перерабатывается мастерами слова по-своему, в зависимости от концепции произведения
и тех задач, которые ставят перед собой авторы. В начале ХХ столетия насущными являлись идеи самоидентификации народов и борьбы за нее, а также проблемы пророка в обществе. Все это находит своё отражение в драматической поэме Леси Украинки и решается при помощи образа Кассандры. На рубеже нового столетия наиболее волнующими
общество становятся вопросы войны и мира, преодоление последствий военных действий, как в материальном положении, так и в духовной сфере жизни человека. Именно
такая проблематика затрагивается в трагедии Георгия Марчука. Из всего выше сказанного, становится очевидным, что мифологический сюжет в каждом отдельном случае
направлен не столько на констатацию последовательности развития событий, сколько на
решение актуальных проблем современного писателям общества.
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ЗБІРКА ПОЛЯ ВЕРЛЕНА «СПОГАДИ ВДІВЦЯ»:
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ

У статті досліджується жанрово-стильова специфіка маловідомої збірки Поля
Верлена «Спогади вдівця». Аналізується тематична палітра, образи, мотиви, символіка
та імпресіоністичні засоби у прозі французького митця.
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Ключові слова: поезія в прозі, жанр, тематика, імпресіоністичні засоби, символіка,
Поль Верлен.
В статье исследуются жанрово-стилистические особенности стихотворений
в прозе Поля Верлена из сборника «Записки вдовца». Анализируются тематика, мотивы,
образы, символика, импрессионистическая техника произведений французского поэта.
Ключевые слова: стихотворения в прозе, жанр, тематика, импрессионистическая
техника, символика, Поль Верлен.
The article highlights the genre and stylistic peculiarities of the collection «Les mémoires
d’un veuf» by Paul Verlaine. The thematic range as well as images, motifs, symbols, impressionistic devices of the poems in prose by the French artist are analyzed.
Key words: genre, poems in prose, topics, impressionistic devices, Paul Verlaine.
Для багатьох читачів творчість французького митця Поля Верлена�������������������
(1844–1896) зазвичай асоціюється з поезією. Для широкого загалу практично невідома його проза, у якій
поетичне мисленння, вивільнене з-під залізних сплетів римування, творить шедевральні
зразки унікального жанру поезії в прозі. Прозові мініатюри поета ще й досі не перекладались українською мовою та залишались поза увагою вітчизняних літературознавчих
досліджень. Отже, актуальність нашої статті зумовлена важливістю комплексного
підходу до вивчення творчості П. Верлена, доповненою його прозовими творами. Метою статті є висвітлення жанрово-стильових особливостей поезій у прозі з маловідомої
збірки «Спогади вдівця» (1886) французького митця.
Жанр поезії в прозі – доволі складне й неординарне явище на європейських
літературних теренах кінця ХІХ ст., і саме у французьких поетів цей жанр знаходить широке застосування. Доволі часто до поезій у прозі зверталися Ш. Бодлер, Т. де Банвіль,
П. Верлен, Ш. Кро, С. Малларме, А. Рембо, Лотреамон (Ізидор Дюкас) та ін. Для
з’ясування причин активного використання саме такого штибу поетично-прозових
мініатюр французькими митцями звернімося до зауваг Д. Наливайка, який зазначає,
що література Франції другої половини ХІХ ст. відділяє поезію та прозу від спільної
художньої парадигми: «У прозі настає епоха реалізму та спорідненого з ним натуралізму
(Флобер і Гонкури, Золя і Мопассан). Поезія пішла іншим шляхом: виходячи переважно
з романтичних традицій, вона розширювала й інтенсифікувала художні пошуки зовсім
в іншому напрямі. На тогочасному європейському тлі французька поезія виділяється
тим, що в ній пошуки нових засобів і форм вислову, творення нової поетичної метамови
відбуваються найбільш масштабно та інтенсивно» [1: 23].
До спостережень щодо популярності жанру поезії в прозі додамо зауваги І. Денисюка, який вважає, що «поезія в прозі була реакцією на канони віршування, ілюзорним
виявом поетичної свободи, бо, визволившись з-під залізних сплетів вірша, рими, автор
попадав під інші правила організації художнього тексту... Тенденція до деструкції зустрілась тут з супротивною течією – організацією, мобілізацією поетичних засобів для
виразу спонтанності почуттів, інтенсифікацією образності, підвищеним емоційним, патетичним, «романтичним» тонусом поетичного стилю, загальним настроєм, «кліматом»
витонченості, гармонійності, ритмічністю та мелодійністю іншого, ніж у віршах, «вільнішого», спонтаннішого характеру» [2: 219]. А. Підпалий вважає, що поезія в прозі «до231

зволяє практично необмежену формальну свободу для витворення складних поетичних
образів. Отже, є вільною щодо регламентованості вірша і нерегламентованості прози»
[3: 34].
Отже, популярність нового синтетичного жанру на межі ХІХ – ХХ ст. була спричинена
антипозитивістичною суб’єктивністю модерної естетики, потребою вираження почуттів
у вільній та пластичній жанровій формі, процесами зближення та міграції суміжних видів
мистецтва. Характеристики жанрової структури поезії в прозі, суб’єктивізація художнього дискурсу, наближення до суміжних видів мистецтва стали суголосними естетичним поглядам актуального на той час модернізму. Вивільнення модусу поетичного з-під
канонів метру та ритму в творах сформувало виняткову модель ліричності, орієнтовану
на внутрішній світ людини з найтоншими душевними порухами.
Незважаючи на той факт, що першим зразком поезії в прозі вважають збірку мініатюр
«Гаспар з Пітьми, або фантазії у манері Рембрандта чи Калло» (1842) Алоїзіюса Бертрана, поштовхом та зразком для наслідування у цьому жанрі стає збірка Шарля Бодлера
«Паризький сплін, або Маленькі поезії в прозі» (1869). Ц. Тодоров зауважує, що «не
він (Ш. Бодлер. – О. Б.) «винайшов» цю форму, але саме він видав їй вірчі грамоти,
ввів її в горизонт своїх сучасників і наступників, зробив з неї модель письма: жанр –
в історичному розумінні слова...» [4: 59]. Поезія в прозі Ш. Бодлера змінює яскраво
виражені романтичні риси свого попередника, натомість сугестія, гра зображення та метамова стають основними складовими для подальшого розвитку поезії в прозі.
У словниковій статті «Вірш у прозі» останнього академічного видання «Літературознавчої енциклопедії» міститься сумнівний, на наш погляд, факт листування Ш. Бодлера та А. Бертрана. Власне, тут цитують відому фразу Ш. Бодлера про появу поетичної
прози, яку, на думку укладачів, можна відшукати в його листі до А. Бертрана [5: 190].
Насправді ж ці слова адресовані Арсену Уссе, французькому поету, видавцю, до речі,
другу Шарля Бодлера. У 1862 році А. Уссе опублікував декілька поезій у прозі Ш. Бодлера, у вступному слові до яких написані відомі бодлерівські слова: «Хто з нас у хвилини
честолюбства не мріяв про чудо поетичної прози, музичної без ритму і рими, досить
гнучкої і водночас настільки нерівної, щоб вона могла прямувати за ліричними порухами
душі, хвилями мрій та поривами совісті» [6: 11].
Зважаючи на надзвичайну цікавість мистецького середовища до поезій у прозі,
припустімо, що Поль Верлен був безпосередньо знайомий з бодлеровими мініатюрами.
На думку французького вченого Жака Бореля, твори П. Верлена – це «достойна
верленівська репліка на «Маленькі поезії в прозі» Ш. Бодлера» [7: 8].
Збірка «Спогади вдівця» була видана в 1886 році, однак до неї увійшли мініатюри,
написані ще у 1883–1884 роках. Аналізуючи твори, можна розгледіти в них цілу історію
душевних мук, здатність тихо тішитися чи емоційно радіти, сумувати чи розкривати душу, і все це залежить від віку, ступеня розчарувань, зневіри тощо. Більшість мініатюр
відносяться до пізнього періоду творчості, коли, як зауважує А. Гелескул, «поет не згасав, а лиш змінювався, і це його віддаляло від тих, кому він видавався таким звичним.
<…> Адже Верлен був не тільки великим поетом і великим беззаконником, але ще багато ким: французьким патріотом і запізнілим романтиком, переконаним демократом
і мало не анархістом, врешті затятим язичником і католицьким проповідником. І все це
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поспішало в ньому висловитись. Звідси пістрява палітра його пізньої лірики, її падіння
та злети» [8: 196]. Тематика поезій у прозі Поля Верлена, які увійшли до збірки «Спогади
вдівця», підтверджує зауваги літературознавця: це замальовки Парижа («Деякі мої сни»,
«Безсонна ніч»), лірико-філософські роздуми («З вікна», «Штучні квіти»), соціальна тематика («Темна ніч», «Добрі буржуа»), мініатюри лірико-інтимного забарвлення («Померла», «Пам’яті мого друга»). Автор вдається до відтворення атмосфери снів, марень
(«Деякі мої сни», «Моя донька»), використовуючи для цього часові зміщення, поєднання,
а манера фантазійного викладу сприяє ефективному відтворенню вражень у читача
(«Милий куточок», «В селі»). П. Верлен використовує іронію, гротеск, якщо торкається
політичних, соціальних, мистецьких тем («Собаки», «Безсонна ніч», «Добрі буржуа»).
Використання кольору вказує на особливу мальовничість стилю поета. Г. Косіков
зауважує, що «творчість Верлена імпресіоністична тому, що, руйнуючи межі між суб’єктивним і об’єктивним, духом та плоттю, піднесеним і буденним, відмовляючись від
раціонального ставлення до дійсності, вона цілком віддається фіксації безпосередніх,
миттєвих вражень... Поезія Верлена – це поезія «тишком-нишком», поезія, що вперше у Франції зробила ставку не на зображально-виражальні («малярські») можливості
ліричного слова, а на його сугестивну силу: слово Верлена продукує не стільки своє
пряме предметне значення, скільки смисловий ореол, що виникає як результат фонікосинтаксичного зв’язку і «навіює», «підказує» ті чи інші настрої» [9: 7].
Тема похорону, смерті, що характерна для багатьох мініатюр П. Верлена («Заповіт»,
«Мономан», «Дитячі ігри», «Галоп катафалка»), виростає до символу, абстрагує, посилює відчуття тонкої межі між життям та смертю. Лейтмотив смерті часто вривається несподівано у розвиток сюжету, як-от, наприклад, у творі «З вікна». Буденна місцевість, що
відкривається перед поглядом ліричного героя, привертає увагу несподіваними деталями: маленький садочок зі стежиною, самотнім деревом і шнурівкою для білизни, кумедна китайська фігурка з барвистого заліза над крихітною альтанкою, асфальт, що міцно
стискає підніжжя дерева, добре підгноєні грядки. Здається, що цей трохи наївний пейзаж
існує завжди, він ніби поруч і до нього всі звикли. Та раптом буденна картина стає тлом
для страшної трагедії. Драматизм цієї сцени саме у тому, що смерть людини, її прощання
з цим світом відбувається у такий тривіальний спосіб: «З альтанки вийшов простоволосий чоловік з бакенбардами, одягнутий у фрак, у цератовому капелюсі, натужно підтримуючи домовину, очевидно, не порожню. <…> Ще один чоловік у такому ж капелюсі,
заливаючись потом, підтримував інший кут домовини. Обидва рушили вузькою стежиною між трильяжами; якась старенька у сорочці, плачучи, вилила воду на підгноєні
грядки…» [10: 39] (тут і далі переклад з французької мій. – О. Б.). І раптом всі предмети,
перераховані вище, набувають символічного значення: маленький сад (середовище, де
існує людина), стежина (дорога життя), дах над головою (крихітна альтанка), жива природа у місті (дерево, затиснуте у кільце асфальту), добре підгноєні грядки (своєрідна
нива праці, від якої, приклавши зусиль, очікуєш на врожай). Образ кумедної китайської
фігурки асоціюється із долею, а може й зі смислом людського існування. Не випадково
поет завершує твір так: «а китайська фігурка, поскрипуючи, показала нам язика, однак
цього разу у нас не було бажання сміятися над чимось іще, окрім цього жалюгідного
людського життя, яке завжди приховує у кишені якийсь жарт, і, мов найвправніший
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актор, завжди готове на несподівані ефекти без зайвого красномовства» [11: 40].
Символіка П. Верлена у цьому творі наповнена філософським звучанням, однак у поета спостерігається цікавий прийом, яким підсилюється ефект «прозріння» фінальних
рядків мініатюри, – це наповнення «змістом» кожного предмета, який з’являється двічі
в мініатюрі, таким чином сприяючи переосмисленню довколишнього світу, реалій тощо.
Зауважимо, що ця мініатюра має певні автобіографічні риси. Як відомо, останні роки
П. Верлена мучили численні хвороби. Ймовірно, поет страждав від наслідків своєї пристрасті до бурлакування. Упродовж майже десяти останніх років життя він іноді не міг
і поворухнутись від болю в суглобах, його ноги вкривались язвами, боліло серце, проявлявся діабет. Досліджуючи життєвий та творчий шлях П. Верлена, А. Гелескул наводить
такий факт: «Коли взимку 1886 року померла мати – єдина в світі людина, яка любила
його таким яким він є, – прикутий до ліжка хворобою Верлен мовчки дивився з вікна, як
виносять домовину. Це все, що він міг зробити» [12: 196]. Отож, зіставивши дати, приходимо до жахливого висновку: чи то поет «напророкував» подібну ситуацію у поезії
в прозі «З вікна», чи передав власні емоції та переживання.
У збірці простежується паралельне співіснування мотивів міста (майже у всіх мініатюрах цього спрямування – це Париж) і села. Як відомо з автобіографії, ні там, ні там для
Верлена не знайшлось надійного прихистку. Він тікав з села, стомлений самотністю та
нерозумінням, однак місто не надто привітно приймало його у свої обійми. Проте описи
міських пейзажів у поета виплекані з такою любов’ю, ніби поет зачудовано споглядав за
красою природи, а не за натовпом перехожих чи обрисами фабричних дахів на околицях:
«Я бачу його (Париж. – О. Б.) оточеним глибокою вузенькою річкою, що тече між двома
рядами незвичайних дерев. Червоні дахи виблискують серед молодої зелені. Задушлива
літня пора з важкими, надзвичайно темними візерунчастими хмарами, як це прийнято
в історичних пейзажах, а поміж них пробивається надзвичайно яскраве сонце. Як бачите – сільська картина» [13: 17] .
Образ міста переслідував митця навіть у снах, стаючи певною оніричною дійсністю,
в якій виявляються фантазії, мрії, асоціації. Наприклад, поезія в прозі «Деякі мої сни»
стає своєрідною мандрівкою Парижем, у якій урбаністичні фрагменти переплітаються
з рефлексіями уяви поета. Місто одномоментно постає таким, до якого звикла свідомість, і таким, яким людина бачить його вперше: «Я часто бачу Париж. Ніколи таким,
яким він є. Це незнайоме місто, абсурдне та розмаїте» [14: 17]. Відтак, поет намагається передати свіжість та неповторність перших вражень, які виникають при зустрічі
з цим містом. Ці враження не завжди позитивні: «Але коли звертаю свій погляд на місто
з іншого боку річки, я бачу будинки, двори, де сушать білизну і звідки долинають голоси;
жахливі, заштукатурені хижі справжнього суперурбаністичного Парижа. Це нагадує
Сен-Уенську рівнину і всю військову Північну вулицю з численними вирвами. Мені там
завжди страшнувато, там можна очікувати нічних нападів, і не тільки» [15: 17-18].
Далі автор віддає належне мотиву смерті. У творі змальовується похоронна хода, у
якій поет зустрічається з рідним батьком. У результаті неймовірної чудернацької містифікації вони опиняються на цвинтарі, атмосфера якого відтворюється вражаючими
віртуозними імпресіоністичними засобами: «Широкі вирви в глинястому ґрунті оголюють зелені та жовті шари. Грабарі, спершись на лопати, спостерігають, як ми
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з мерцями пропливаємо повз них. Вони мають сіруватий вигляд на сіруватому повітрі.
Холодно. Здається, це листопад» [16: 20].
Раптовий контраст змінює сумну картину на опис велелюдного яскравого ринку,
у якому автор передає звукові, тактильні, зорові враження, де «запах полонить нас, тягнеться за нами, в’ється й опускається, нудкий і масний запах ковбасних часів Облоги,
тістечок і англійських кондитерських виробів, рожевих та жовтих пудингів, розкладених на прилавках, шарів червоних напіврозтоплених льодяників, поштриканих половинками погірклого мигдалю, фіолетових гір невідомого желе і дивних студенців, запилених
згромаджень дещо попсованих French-rocks,
������������������������������������������������������������
tea and coffee cakes і muffins, – все це кружляє, тане, щезає, примножуючи веселість у далечині та в туманах вислизаючого сну»
[17: 21]. Зауважимо, що Верлен тут використовує фрагментарний принцип компонування, який надає твору ефекту відтворення уявних картин, що виникають у свідомості людини під час сну. Це призводить до концентрації уваги на незвичних ракурсах і вимагає
таких засобів, як штриховість та фрагментарність, втілених періодичним повторенням
картин, образів, часів, граматичних форм, що вносить ефект певної циклічної форми,
додаючи смислового та емоційного наповнення.
Узагальнюючи все вищесказане, можна зробити висновок, що в поетичній будові
мініатюр П. Верлена відмічаємо ознаки рефлексійно-психологічних студій доповнені
художньо-стилістичними засобами імпресіонізму, особливо ефектом кольору, який від
опису зовнішніх деталей переходить до відтворення внутрішніх рефлексій. Ефективне
використання кольору підкреслює особливу мальовничість стилю поета, який продукує
певну асоціацію, враження, настрій. Органічно й самобутньо автор застосовує такий прийом, як алегорія. Низка поезій у прозі відзначена засобами уособлення та персоніфікації,
наприклад, в мініатюрі «Лад» з’являються образи Жертви, Наклепника, в поезії «Мономан» – образи Кирпатої, Трибуна, Поета, в мініатюрі «Дитячі ігри» – образи Поета,
Випадку, Невідомого. Специфіка такого роду поезій у прозі полягала в концентрації
філософсько-образного змісту.
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КУЛЬТУРНІ КОДИ ТА СЛОВА-КЛЮЧІ У РОМАНІ
Дж. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ»
Статтю присвячено розгляду культурних кодів у романі Дж.Д. Селінджера «Над
прірвою у житі». Автор розглядає роман з точки зору міфологічної критики і виявляє
у творі американського письменника історичні, релігійні, міфологічні та інші символи,
значення яких підлягає детальній розшифровці.
Ключові слова: культурний код, знак культури, культурний простір, символ.
Статья посвящена рассмотрению культурных кодов в Романе Дж.Д.Сэлинджера
«Над пропастью во ржи». Автор рассматривает роман с точки зрения мифологической
критики и выявляет в произведении американского писателя историческое, религиозные,
мифологические и др. коды, значение которых подвергается детальной расшифровке.
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The article is deals with the meaning of cultural codes and structure research in the novel
by J.D. Salinger «The Catcher in the Rye». Having read the novel from the point of view
of mythological criticism, the author comes to the conclusion that it is possible to allocate
historical, religious, myth and other symbols, the meaning of which is exposed to detailed
decoding in this novel.
Key words: сultural code, sign of culture, сultural space, symbol.
У сучасній філософії культури намічається розробка методології аналізу культурного простору як цілісного явища. Серед відомих нам авторів, що працюють у цьому напрямку можемо назвати А.В. Бабаєву, А.Н. Бистрову, А.Г. Букіна [1; 5; 4 ]. Дослідження
простору культур як окреме явище також є новою стороною вивчення цього культурного
феномена. Заглиблюючись у структуру просторів культур, можемо припустити, що складовою частиною цього явища є культурні коди.
Метою нашого дослідження є розшифрування культурних кодів у романі Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі». На нашу думку, саме культурні коди, присутні у романі,
і роблять роман культовим, який не втратив значення через десятиліття після його написання, змушують читача замислитися, допомагають нам відкрити зміст твору, роблять
думку автора зрозумілішою читачеві. І це не дивно. Як пише Ю. Борєв: «Знаки, що несуть
зміст твору, передають рецепієнту систему ідей або цілісну художню концепцію світу
й особистості» [3: 21]. До того ж, не викликає сумнівів, що кожен твір, який ми читаємо,
ми повинні читати і з точки зору того часу і тієї культури, коли він був написаний.
Нашим завданням є моделювання концепції культурних кодів у романі «Над прірвою у житі» як елементів простору культури середини ХХ століття. Адже «митець, як
«дитина» свого часу вкладає в стиль творчості і в твір всю естетичну міць загального
світобачення, світоглядні ідеї, переживання,... з естетичної точки зору це наочний образ
духу епохи» [8 : 37].
Актуальність дослідження обумовлена, насамперед, недостатньою вивченістю цього аспекту відомого твору. При величезній кількості робіт, присвячених Селінджеру, як
в американському, так і в російському та українському літературознавстві, очевидним
залишається той факт, що питання культурологічного аспекту роману виявляються висвітленими лише частково. На сьогодні немає спеціальних робіт, присвячених вище зазначеному питаню.
Перш ніж говорити про культурні коди, варто визначитися з одним з фундаментальних і необхідних для розгляду понять - культурою. На сьогоднішній день існує безліч
підходів до визначення цього явища. Нам найбільш близька інформаційно-семіотична
теорія культури, детально розроблена А. С. Карміним. Відповідно до цього підходу, культура розуміється як: «...фактор, що визначає специфіку людського способу життя. Культура виникає завдяки тому, що розум людини дає їй можливість особливими, невідомими
природі способами добувати, накопичувати, обробляти й використати інформацію. Ці
способи пов'язані зі створенням спеціальних знакових засобів, за допомогою яких інформація кодується й транслюється в соціумі... Таким чином, людина живе в створеному
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нею самою інформаційному середовищу – у світі предметів й явищ, що є знаками, у яких
закодована різноманітна інформація. Це середовище і є культура» [7: 55].
Таке розуміння культури дозволило нам ввести поняття культурного коду, мова про
яке піде нижче. Культура - це феномен людського буття, заснований на принципі системності. Це означає, що будь-яке розглянуте явище культури може виступати одночасно і як
система, і як елемент системи. Отже, у свідомості конкретної людини культура формує
деякий простір культури, що включає в себе досвід минулих років, усвідомлення буття
сьогодення й прогнозування майбутнього. У свою чергу, цей простір культури складається з якихось елементів, через які відбувається усвідомлення культури. У нашому випадку
роль цих елементів грають культурні коди.
Культурний код – це інформація, закодована в певній формі, що дозволяє ідентифікувати культуру. Основними труднощами у визначенні цього поняття є ймовірність
підміни цього терміна іншими складовими семіотичного плану. Тому варто підкреслити,
що культурний код – це «метарівень» для семіотичного простору (сукупність символів
і знаків культури).
Дана модель культурного коду може бути застосована до будь-якого явища культури,
при дотриманні двох зазначених умов. Розгляд культурного коду як елемента простору
культури дає можливість нового осмислення проблем філософії культури, зокрема дослідження культурного простору.
Основною відмінною рисою композиції роману є принцип кільцевої побудови:
Голден-оповідач приводить читача на те ж саме місце, з якого він починає свою розповідь, - в лікарню (санаторій для психічно хворих?), де він перебуває в очікуванні приїзду
брата Д.Б., котрий повинен відвезти його додому. Отже, коло замкнулося. А коло, як
відомо, у всіх народів є символом досконалості, довершеності. Взагалі, головний герой твору Голден Колфілд постійно у русі. Цей рух у романі проходить три стадії: втеча,
поневіряння, повернення. Взяті разом, вони надають йому форми кругообігу.
Як вважає О.Єременко, «аналізувати твір найдоцільніше через основні тематичні
мотиви, втілені у конкретних наскрізних образах» [6 : 57]. Таких наскрізних яскравих
символів-образів у романі декілька. І «читаються» вони досить легко.
Духовні пошуки Голдена позначені і визначені центральними символами романа:
Смерть, пов'язана з образом Аллі, і Любов, пов’язана з образом Фібі.
Голден весь час щось втрачає. Так, будучи капітаном команди фехтувальників Пенсі,
він загубив у метро «ті проклятущі рапіри з усім причандаллям» (I left the goddam foils
and stuff on the subway). Рапіри, шпаги – символ шляхетності та високородності. Чи не
тому й залишив їх Голден (мабуть, підсвідомо) у підземці, що розуміє: чесності, шляхетності й порядності в його товаришів по команді – обмаль. Саме тоді, під час поїздки до
Нью-Йорка, коли через його, капітана, недбалість, команда втратила можливість виступити на змаганнях, Голден купив собі червону мисливську шапку. Мисливська (словники
трактують слово «hunter» - «мисливець» - , також як «ловець» – ще один вельми прозорий натяк, всім зрозумілий асоціативний зв’язок), з великим козирком і навушниками
шапка, на наш погляд, символізує виклик, який Колфілд кидає всім – ровесникам, дорослим, життю. Саме завдяки їй Голден жартома символізує сліпоту, насуваючи шапку
на очі (жест цей, як нам здається, є ключем до розгадки розгалуженої сюжетної лінії
зіткнень головного героя з іншими персонажами).
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Мисливська шапка – яскраво-червона. Червоний, як відомо, означає активний чоловічій початок, колір життя, вогню, війни, енергії, агресії, небезпеки, імпульсу, емоцій,
пристрасті, кохання, молодості. Проте у червоному є й негативний аспект – у египетській
міфології, наприклад, червоний був кольором бога Сета й змієподібного бога Хаоса –
Апепа. У кельтській традиції смерть виглядає як червоний вершник. В алхіміків червоний означає сірку й очищаючий вогонь. Мабуть, така полярна суміш почуттів і була
в душі Голдена у ті різдвяні дні 1949 року, коли хлопчик, який почав дорослішати, залишив позаду дитинство, де все було чорно-білим, таким логічним і зрозумілим, а попереду – таке складне різнобарвне життя, і що чекає там, за новим поворотом, невідомо.
І такий настрій охопив тодішню Америку: адже позаду – найстрашніша в історії людства
Друга світова – попереду розбудова нового світу, який після сорок п’ятого був поділений
на два протилежних табору, один з яких очолювала саме ця велика заокеанська держава?.. Недаремно не хоче Голден заходити до музею – той символізує минуле, до якого
хлопець повертатися не хоче.
Хлопець, що називається, «не від світу цього». І тому питання його цікавлять зовсім
не такі, як інших. Чому його так хвилює, «куди діваються взимку качки з парку?» Проте, інтерес цей не такий вже безглуздий, яким здається на перший погляд. Навпаки, він
сповнений глибокого змісту – у символічному плані качці (птаху) уподібнений він сам,
Голден, оскільки птах здавна вважається символом людської душі, людського щастя (згадаємо хоча б «Синій птах» Меттерлінка).
І ще один символ просто не можна не помітити. З самого моменту втечі Голдена
з Пенсі його супроводить пітьма, яка поступово все більш наростає і досягає свого апогею у сцені в парку. Свого найвищого напруження досягає і емоційний стан Голдена,
у нього навіть з'являються думки про самогубство. Символічним видається і саме місце
цієї сцени - парк, в якому Голден шукає качок. Темрява і морок, які оточують Голдена
в парку, у символічному плані означають темряву і морок його життя. А виходу з тупику,
в якому він опинився, підліток знайти не може. Темрява супроводжує його навіть тоді,
коли він йде по темних сходах, по темній квартирі, пробираючись в кімнату Фібі. З сестрою він розмовляє, також знаходячись по іншу сторону її ліжка, і тут знову виникає
вже відзначений нами раніше образ-символ «оn the other side», так Голден бачить поступово всіх навколишніх.
Символ Каруселі є знаком того кругообігу, який стався з ним, Голденом, і одночасно
він символічно розкриває для його свідомості думку про нерозривність протилежних
світів (знов таки – оn the other side).
Звичайно, не можна не провести паралелі між дорослішанням Голдена і «дорослішанням» Сполучених Штатів cорокових – п’ятдесятих років. Відчувши свою силу,
значно випередивши «старушку-Європу», що тоді щойно починала оговтуватися після
кривавої бійні, а тому маючи можливість впливати на її життя (взяти хоча б відомий
план Маршалла, боротьбу з соціалістичним табором та комунізмом взагалі, подолання,
вперше за багато років, кризи в економіці, коли Велика депресія залишилася позаду),
Америка йшла до своєї мети - стати однією з наймогутніших держав світу. І на цьому
шляху були не тільки знахідки, а й втрати, були важкі роздуми, й відчай, були поразки
і були перемоги. Все, як у Голдена Колфілда. І це не дивно. Адже «приймається за аксіому зумовленість твору дійсністю» [2 : 418].
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Отже, названі символи – качки в Центральному парку як символ сподівань та устремлінь людської душі, Аллі та Фібі – символи Смерті та любові, червона мисливська шапка – символ виклику життю, втрата Голденом рапір як втрата ровесниками Голдена шляхетності та ін. є характеристикою перших повоєнних років – років складних, епохи надій
і сподівань, коли Сполучені Штати зміцніли настільки, що стали однією з ведучих країн
світу, епохи розчарувань, коли люди помітили, що втрачають доброту, щиросердя й милосердя, коли в минулому залишилася любов до ближнього та бажання підтримати й допомогти, коли скрізь проповідувався егоцентризм та епохи появи нової масової культури
з її прагматизмом і спрощеністю, епохи, коли тисячі таких самотніх підлітків як Голден
Колфілд ставлять собі питання «для чого я живу?».
Роман «Над прірвою у житі» є для нас своєрідною енциклопедією життя Америки
кінця сорокових років ХХ століття. Життя нічим не прикрашеного, але й не гіперболічно
зафарбованого у чорний колір. Читаючи твір, ми раз у раз натикаємося на прикмети часу.
Дія відбувається на Різдво 1949 року. Для чого така точність? Сорок дев'ятий рік ввійшов
в Американську історію, як рік, коли почався післявоєнний підйом американської економіки. Як повідомляється у нарисі, присвяченому економічному та фінансовому розвитку
Сполучених Штатів, виданому у Відні кілька років тому, «економіка США повоєнного
періоду розвивалася стрімкими темпами. Валовий національний продукт зріс від приблизно 200 млрд. доларів у 1940 році до 300 млрд. доларів у 1950 році» [9: 40].
У цьому можна переконатися і з розповіді Голдена, з якої ми починаємо розуміти, що
Америка, яку безпосередньо не торкнулися жахи Другої Світової, вже остаточно «оговталася» від жахливих наслідків того, що відбувалося в Європі. Молодь там практично не
думає про війну. Війна, як показує Селінджер (котрий, до речі, у війні брав безпосередню
участь як офіцер контррозвідки), на підлітків Америки, на відміну від їх європейських
ровесників, не мала великого впливу.
У розумінні цього складного й дуже важливого питання хлопцеві міг би допомогти
старший брат, котрий безпосередньо брав участь у висадці союзних військ в Нормандії.
Але Д.Б., ненавидить армійську службу ( he hated the Army worse than the war (армію він,
здається, ненавидів більше, ніж саму війну) [11 :148], і навпаки, поспішає розчарувати
підлітка, всіляко підкреслюючи, що нічого романтичного, героїчного у війні немає і що
солдати будь-якої армії (американці – не виняток), далекі від ідеалу. Не може прищепити
хлопцеві патріотизм і зізнання старшого брата, мовляв, « the Army was practically as full
of bastards as the Nazis were» (в нашій армії не менше наволочі, ніж у фашистів) [11: 148].
Цікаво, що в жодному творі про війну європейських авторів таких шокуючи одкровень ми не зустрічаємо. І це теж яскраво виражена американська особливість мислення
того часу, мислення людей, які у безпеці жили у відносно ситій Америці, а на війні якщо
й були, то возили «товстих генералів». Отже, на наш погляд, це теж суто американські
реалії життя. Для жителів Старого Світу, особливо ж для мешканців України та й всього
колишнього Радянського Союзу, котрі жахи фашизму пізнали на власному страшному
досвіді, така точка зору ситої та благополучної, навіть під час Другої Світової, Америки,
звучить різким дисонансом.
Одне з найголовніших, з нашої точки зору, питань, які ставить Селінджер у своєму
творі, і яке чомусь пройшло повз увагу критиків, це питання співвідношення і співісну240

вання в повоєнній Америці культури масової та культури елітарної. І перемога, як чітко
дає нам зрозуміти автор, аж ніяк не на боці культури «справжньої», глибокої, створеної
талановитими митцями, яка повинна будоражити душі, торкатися складних та нагальних
проблем сьогодення. Колись, розповідає Голден, Д.Б. був чудовим письменником, написав книжку оповідань «The Secret Goldfish» (Прихована золота рибка). Юнака вразив
сюжет однойменного твору, який і дав назву збірці, – хлопчик не дозволяв дивитися на
рибку, адже купив її на власні гроші. Але потім талановитий письменник-початківець
«продався Голівуду», а значить, втратив свою майстерність, обрав гроші, а не радість
творчості. І Селінджер, протягом всього роману вустами шістнадцятирічного хлопчика висміює вульгарність та бездуховність американського кіно. «Ненавиджу кіно,зізнається Голден. Він згадує, що йому, як і його сестрі Фібі, подобаються переважно
комедії, розповідає про відому французьку стрічку «Дружина пекаря» з популярним
у тридцяті роки актором Раймю та «Тридцять дев'ять щаблів» з Робертом Донатом,
згадує популярних у сорокових роках Кері Гранта, Гарі Купера, Альфреда Ланта та його
дружину Лінн Фонтанн, Лоренса Олів'є.
Та Голден – дитя свого часу, і він, можливо підсвідомо, теж отруєний «маскультом».
Згадаємо, як, ображений ліфтером – сутенером у готелі, розчарований після невдалої
спроби провести час з жінкою легкої поведінки, він уявляє себе героєм щось на зразок
ковбоя з вестерну, важко пораненим у живіт.
Не можна не згадати також про танці, що їх танцюють молоді люди того часу. «Do
you feel like jutterbugging?» (Хочете танцювати джиттербаг?),- запитує Голден дівчину
в барі. Джиттербаг – модний наприкінці сорокових танець, елементи якого ввійшли в
рок-н-ролл. Не втратив тоді своєї принадності й джаз – про співачку в барі Голден говорить, що вона співає з надривом, на манер джазу «Диксиленд» .
І хоча музику, за його зізнанням, він любить не дуже, Голден часто згадує популярні
пісні того часу : «Крихітка Ширлі Бінз», «Індійська пісня», «Вбивство на Десятій Авеню», «Дим закриває очі», «О, Мері», «Не бажаєте чогось французького?» (Vooly Voo
Fransay?). Символічним здається нам також той факт, що, купивши платівку зі старими
піснями Естелли Флетчер, Голден не зумів зберегти її та віддати своїй сестрі Фібі, про
що так мріяв. Недаремно ж вважають, що музика приносить з собою цілий світ щирих
яскравих почуттів, світ гармонії, добра та злагоди. У душі юнака немає місце цим почуттям, отже, музика там жити не може, а значить, і передати її іншим він не спроможний.
Важливо й те, що Селінджер показує реальне життя американських підлітків, котрі
ведуть розмови, користуючись висловленнями того ж таки Голдена Колфілда, «про випивку, дівчат та секс». Щодо сексу хлопець досить закомплексований – згадаймо його
невдалу спробу провести час з повією в готелі - чудово знає, що на той час в Америці вже досить поширений гомосексуалізм (теж риса, характерна для культури середини
ХХ ст. Недаремно ж він, запідозривши вчителя Антоліні у чомусь подібному, майже тікає з його дому вночі.
Проблема, поставлена у pомані Селiнджера, набагато ширша, нiж iндивiдуальна проблема юнака типу Голдена Колфiлда. Це водночас i проблема соцiального i морального типу життя всього американського суспiльства. Не випадково Голдена вiдштовхують
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«найвищi», здавалось би, американські iдеали - успiх у суспiльствi i забезпечене життя.
Не випадково, i зовсiм не через свою хворобливicть, тягнеться Голден до дитинства, заперечуючи «дорослicть», вбачаючи у нiй обов'язкову моральну деградацiю людини.
«3алишаючи Голдена caмотнім у своїй кімнатi в психiатричнiй клiнiцi, ми вiдчуваємо
останнє iронiзування автора книги. Не Голдена потрiбно лiкувати вiд захворювання мозку, а той світ, у якому він змушений жити i вiдчувати себе чужим. Щоб «вилiкувати» Голдена, його треба заразити загальною iнфекцiйною хворобою брехливої дорослостi, його
треба перештовхнути через оце «дурне провалля» – так визначає проблему героя роману
Селiнджера літературознавець Хассан Іхаб [10 : 69]. Селiнджер пiдкреслював, що саме
умови американського суспiльства спричиняються до кризи цiнностей, до поступової
зневiри Голдена Колфiлда в життi.
Письменник, як ми вже говорили, чудово розуміється на шляхах розвитку тогочасної
культури. Саме тому, на нашу думку, свого Голдена, хлопця порядного й чистого, він
відправляє блукати не по музеях та виставках, а по нічних клубах та кабаре, замовляти
в барах не сік, а віскі з содовою, не просто знайомитись з дівчиною, а запросити до ліжка
повію. При всій своїй порядності Голден, як не банально це звучить, продукт свого часу
й своєї епохи - епохи маскульту. Тоді, наприкінці сорокових, ця масова культура тільки
почала народжуватися, але певні характерні її особливості - і досить точно - Селінджер зумів «зловити». Чого варті згадки про модні «товсті» журнали, «пусті» таблоїди,
«жовті» газети, що торкаються тривіальних тем, шукають дрібних сенсацій – «Сетердей
Івнінг Пост», «Атлантік Мансли» (Atlantic Monthly). Саме тому Голден зізнається, що
не може без відрази (хіба що подорожуючи у вагоні) читати ідіотські оповідання про
всяких типів з квадратними щелепами на ім'я Девід, і красунь, яких звуть Лінда і Марсія,
котрі завжди запалюють цим Девідам їх трубки. Саме такі оповідання й комікси були
популярними в Америці 30-40 років. І недаремно Голден називає «Клуб кращої книги
місяця», який розсилає читачам-передплатникам кращі бестселери, визнані спеціальним
журі, «дурацькими».
Символічно й те, що як прикмети епохи, автор майже не називає пам’ятників культури та мистецтва, якими подорожує у Нью-Йорку наш герой. Натомість, знов-таки як
символ часу, як символ морального зубожіння (адже крім як відвідувати ці заклади, їх
більше нічого не вміють та нічим не цікавляться) – перед нами бари, кафе та кабаре
та шоу Нью-Йорка – знамените щорічне Бродвейське музичне шоу «Зігфельд фол ліс»
(Ziegfeld Follies), «Сторк клаб» (Stork Club), «Ель Марокко» (El Morocco), мюзік-холл
у Радіо-сіті (Radio City Music Hall.
До кінця осягнути і епоху, і настрій головного героя допомагають і своєрідні словаключі. Голден постійно повторює: Це липа, показуха, дурня, фальш. Таким бачить він
оточуючий світ дорослих. І навіть одяг, описаний Селінджером у романі, відповідний –
теж символ і прикмета епохи. Так, наприклад, falsie – бюстгалтер з підкладними чашечками, згідно Енциклопедії моди, з’явився наприкінці тридцятих-початку сорокових,
Lastix – cорт нейлону (знов-таки штучного, «несправжнього» матеріалу, винайденого
приблизно у ті ж часи). Модними тоді були й пальта з накладеними плечима (бажання
здаватися кремезнішими, аніж насправді. Як бачимо, провідний мотив – мотив суцільної
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фальші (phoney) – «звучить» навіть в одязі – все «підкладне», «підставне», лицемірне.
Отже, культурні коди роману допомагають зрозуміти його ідейно-філософський задум: показ переходу героя від мрії про втечу від дійсності до проникнення, завдяки почуттю Любові, в саму серцевину життя, в її довічну проблему: про відносини між людьми і Богом або про втрату самого символу Бога в свідомості сучасної людини, без якої
саме життя людини приречене на безглуздий кругообіг.
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«ЧАЙКА НА ІМ’Я ДЖОНАТАН ЛІВІНГСТОН» РІЧАРДА БАХА –
ЗРАЗОК МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЧИ КЛАСИЧНОЇ?
У даній статті автор робить спробу проаналізувати тематику та проблематику
повісті-притчі Річарда Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон» з метою визначення ймовірності її віднесення до світових зразків класичної літератури та сприяння для
подальшого більш детального й глибокого вивчення твору.
Ключові слова: повість-притча, алегорія, масова культура, утопія, філософська
казка.
В данной статье автор осуществляет попытку более детального и глубокого изучения и анализа тематики и проблематики повести-притчи Ричарда Баха «Чайка по
имени Джонатан Ливингстон» как образца мировой классической литературы.
Ключевые слова: повесть-притча, аллегория, массовая культура, утопия, философская сказка.
In this article the author makes an attempt to analyze the thematic and problematic variety
of the parable by Richard Bach «Jonathan Livingston seagull» in order to find out whether it
may be referred to the world classical literary patterns for the further detailed and deep study
of the work.
Key words: parable, allegory, mass culture, utopia, philosophic tale.
Як свідчить літературний процес, з історією розвитку цивілізації змінюються
літературні жанри, проблематика, способи та засоби її передачі. ХХІ століття принесло
великі зміни у науково-технічній сфері, максимально спростило життя суспільства та
розкрило неймовірні можливості перед людиною. І, здається, що кожен має повною
мірою насолоджуватись перевагами даної епохи, проте неуникно виринають на поверхню
проблеми духовного та морального характеру, а саме: індивідуалізм, задоволення
першочергових фізичних потреб та віддаленість від бажань духовного розвитку, загостреність стосунків між людьми, напруга у спілкуванні, черствість, байдужість, егоїзм та ін.
З одного боку людина має все, а з іншого вона ніби зависла у просторі і кидається
з боку в бік від невизначеності та духовної пустоти.
Саме такі реалії диктують сюжет сучасних творів та визначають їх жанр та
проблематику. Все більше і більше з’являється утопій, повістей-притч побудованих на
алегоріях, глибокому філософському підтексті (Пауло Коельйо, Річард Бах та ін). Проте,
постає питання чи можна назвати ці твори зразком класичної літератури? Саме це
і визначає мету та актуальність даної статті, оскільки творчість Річарда Баха, приміром,
є мало дослідженою.
Так, повість-притча американського письменника Річарда Баха «Чайка на ім’я
Джонатан Лівінгстон» �����������������������������������������������������������������
(англ. «Jonathan Livingston Seagull – a story») є гімном людсько© Білоус І.М., 2010
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му жагучому прагненню до самопізнання та самореалізації, проповіддю до самовдосконалення та самопожертви. Твір присвячений «Джонатану-Чайці, який живе у кожному
з нас».
Р. Бах стверджував, що твір написаний під враженнями реальних польотів «неймовірного» пілота Джона Лівінгстона з 1920 по 1930.
Легенда про Джона Лівінгстона, оточена іншими легендами. Вже неодноразово переказана на шпальтах періодичних видань історія про те, як молодий чоловік романтично
натури – нащадок Іоганна Себастіана Баха, пілот, одержимий своєю професією, проте не
зовсім успішний на літературній ниві, такий собі американський варіант Сент-Екзюпері, –
прогулюючись якось по туманному берегу каналу Белмонт Шор у штаті Каліфорнія, почув Голос, який промовив загадкові слова: «Чайка Джонатан Лівінгстон». Підкоряючись
Голосу, він сів за письмовий стіл і закарбував видіння.
Проте історія дивної чайки обірвалась так само неочікувано, як і почалась. Скільки
не намагався Бах закінчити історію своїми силами, нічого не виходило, поки років вісім
потому, одного чудового дня йому таким самим чином не примарилось видіння.
Згодом на багаточисельні листи та питання читачів та шанувальників, які намагались
осягнути метафізичну суть «Джонатана», Річард Бах завжди відповідав, що на відміну
від романів, які він сам створив, нічого до написаного про чайку Джонатана додати він
не може. У цьому випадку він виконував роль не стільки автора, скільки медіума, й ідея
«Чайки» йому не належить [3].
Ставлення до повісті-притчі Річарда Баха виявилось неоднозначним – з одного боку
її сприйняли як містифікацію, а з іншого, як феномен «масової культури».
Церковна влада в США, приміром, лишились невдоволені притчею, побачивши в ній
«гріх гордині».
Так чи інакше, але жанр «Чайки» не є традиційним для американскої літератури,
і – при всій тривіальності авторских прийомів – не є тривіальним для масової літератури.
Притча, філософська казка, вірніше всього, поема в прозі звернена автором до тих
«небагатьох обраних», хто готовий віддати перевагу безкорисній досконалості польоту
замість щоденної бійки за рибу.
Можна окреслити кілька сфер для глибшого усвідомлення твору, зовсім несхожого на
звичайну популярну літературу
Першу з цих сфер, можна було б назвати «історія тварин» [1].
На сьогоднішній день з виникненням поняття «екологія», людина, яка виділилась із
природи, і ще не так давно відштовхувалась від концепції корінного та негайного її перетворення, знову намагатиметься відчути себе її частиною. У цьому пункті, як ні в якому
іншому наука зіткнулась з белетристикою, і опис поведінки тварин (етології) став улюбленим для читання великою кількістю людей. Романтизація однобою з природою змінилась пафосом єднання з нею. На зміну мисливським звершенням прийшли досягнення
дослідників природи, які займаються спасінням рідкісних видів тварин; замість рушниці
з’явилась фотокамера, і нині жоден з ілюстрованих масових журналів не обходиться без
фоторозповідей про представників фауни різноманітних куточків землі.
Усе це, звісно має мало спільного з Джонатаном, який опановує техніку вищого пілотажу і досягає безсмертя. Але, коли етологія, біоніка, психологія тварин стають на
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порядок денний, то здається природнім, що слідом за науковими пошуками Джона Ліллі
виникає фантастичний роман Лео Сцилларда «Голос дельфінів», що автори «Хроніки
Хеллстрьома» – науково-популярної плівки про життя комах – не задоволені звичайною
демонстрацією дивовижних зйомок природи, але прагнуть надати своєму фільму рис
своєрідної «антиутопії», протиставляючи нерозумності людської цивілізації суперраціональну «цивілизацію» мурах та бджіл [2].
Філософська казка Баха повністю відходить до одвічної області алегорій. Проте, не
дивно, що видавництво та автор відмовились від першопочаткових мальованих ілюстрацій до «Чайки» і визнали їх надто літературними. Не випадковістю є й те, що вони звернулись до «документального жанру» – фотографії. Справжність землі, моря і неба, польоту чайок не лише не протирічила притчі, але навіть надала історії незвичайної чайки
якоїсь ілюзорної достовірності – подібно Голосу, який підштовхнув Баха до написання
твору – тієї дивної двоякості вражень, яка знаходиться на межі неможливого і можливого, яка до «психології тварин» навряд чи могла існувати.
Слід зазначити, що ставлення до притчі про Джонатана зі звичним сучасній людині
документалізмом цим не вичерпуються, і ілюзорна достовірність виникає не лише від
поєднання легендарної структури сюжету з реальною фактурою фотографії. Подібною
документальністю аранжована й сама історія [5].
Тренування Джонатана, детальний і кваліфікований опис техніки польоту та фігур
вищого пілотажу подібно репортажності «нового журналізму». І, якщо притча дотична
області «психології тварин» то не менш дотичною вона є й до флаїнгу (мистецтву польоту).
Не треба нагадувати про той шлях, який подолала авіація – від подолання звукового
бар’єру до виходу в космос, – щоб пояснити чарівний і полемічний зміст вічного питання
«навіщо?» і безкорисного прагнення до досконалості.
Простіше і природніше всього пояснити успіх «Джонатана» мінус–факторами», як
сказали б прибічники структурного методу. Дійсно, на фоні зростаючого насильства, узаконеної порнографії і грубого споживацького матеріалізму, які стали modus vivendi сучасної масової культури, безкорисне і відчужене прагнення дивної чайки на ім’я Джонатан
Лівінгстон до досконалості стає чимось на зразок віросповідання.
Очевидною є й євангельська структура сюжету: вигнання та обрання, смерть й воскресіння, проповідь, чудеса, апостоли [3].
Не менш очевидною є і його свідома модифікація «відсторонення» шляхом перенесення до іншої, вже алегоричної дійсності.
І те, й інше – наслідування євангельських мотивів та їх видозміна – виявляють спільність самотньої за жанром та матеріалу «Чайки» зі значно ширшим колом явищ на всіх
рівнях західної культури, які отримали назву неоромантичної хвилі.
«Мінус-фактори» якщо й не прямо вдихнули в неї життя, то принаймні принесли їй
комерційний успіх і загальну увагу – від романів та кінофільмів до побутової моди: старомодне стало не лише модним, але й модерним [1].
Проте, особливістю неoромантичної хвилі, з одного боку є повна очевидність самого
її існування, з іншого – повна невизначеність, несхожість та нерівнозначність явищ та
величин, які є її складовими.
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Тому в цій неоромантичній, сентиментальній хвилі, яка знову відкрила приправлену ностальгією і підправлену іронією симпатію до давно розвінчаних добрих почуттів
та простих істин, «Джонатан» може існувати, лишаючись ні на що не схожим, самим
по собі. Звісно, за пістрявістю цих пошуків загубленого раю помітні соціальні процеси,
в тому числі і криза офіційної церкви, яка для багатьох перестає бути носієм та символом
навіть власних християнських ідеалів. Відсторонення західної молоді від усіх офіційних
церков – католицької, протестантської – давно стало статистичним фактом. Але парадокс
в тому, що криза християнської церкви співпала з посиленням духовної спраги і в цьому
зв’язку з модернізацією деяких християнських ідеалів у молодіжних рухах [4] .
Парадокс в тому, що повернення до євангельських заповідей відбулося не в лоні церкви, а на вулиці і в театрі, в маскарадних термінах масової культури, в формах поп-арта.
У неоромантичній хвилі на всіх її рівнях очевидним є гіркий присмак нездоланих
розчарувань і, як наслідок, іронії. Вона не знає інших шляхів вперед, лише рух назад. Її
повернення до моралі ненаполегливий і позбавлений пафосу, тому вона віддає перевагу загальнодоступному сентименталізму жорстокому реалізму. Навіть проповідницький
жанр «Джонатана» не позбавляє його необхідності в захисниій іронії. Повторення відомих євангельських ситуацій не здається нестерпною банальністю лише завдяки пародії
та самопародії.
Обриси традиційного євангельського міфу оновлені й підправлені в історії незвичайної чайки також за рахунок буддизму, та дзен-буддизму зокрема. Але ж приєднання Сходу до Заходу, деяких істотних положень буддизму до стержня християнської культури –
також одна із помітних особливостей повстання молоді проти прагматизму «суспільства
споживання». Й самотня чайка, яка прагне складним шляхом безкорисного вдосконалення до подолання часу, простору й смерті, як виявляється, не є самотньою.
Дивна історія притчі про чайку на ім’я Джонатан Лівінгстон виявляє, таким чином,
деякі спільні риси з тією неоромантичною хвилею, яка з окремих сплесків ніяк не може
злитися в дев’ятий вал, тому що її ідеалізм підірваний, затьмарений уроками історії
і оточуючої дійсності. Він представлений чимось на зразок ілюзії, яка усвідомлює свою
ілюзорність.
Ймовірним є те, що пройде час, і «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон» займе місце
серед книжок для юнацтва, як до неї часто траплялось з багатьма бестселерами, починаючи з безсмертного «Робінзона Крузо». І тоді, можливо, почнеться її четверте життя.
А поки що жанр притчі виявився, вочевидь, зручною формулою, яка об’ємно увібрала
деякі істотні настрої і пошуки західної молоді і її розчарування у буржуазному порядку
речей. Проте, не може бути ніяких сумнівів стосовно її глибокого філософського змісту,
актуальності її проблематики, щоб з упевненістю віднести її до найяскравіших постмодерністських зразків світової літератури.
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Образ святого у книзі «Алфавит собранный,
риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича»
як відображення барокової антропології
У статті аналізується образ святого, представлений у поетичній книзі «Алфавит
собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича як відображення барокової
антропології. Поет-агіограф презентує читачеві різні типи святих (мученики, чудотворці, аскети). Визначальну роль у справі духовного виховання людства відведено двом
образам старця – самітника та авви у кіновіяльному монастиреві.
Ключові слова: бароко, антропологія, образ святого, старець, авва.
В статье анализируется образ святого, представленный в книге «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Иоанна Максимовича как отображение барочной
антропологии. Поэт-агиограф знакомит читателя с разными типами святых (мученики, чудотворцы, аскеты). Определяющую роль в духовном наставлении человечества
отведено двум образам старца – затворника и аввы в киновиальном монастыре.
Ключевые слова: барокко, антропология, образ святого, старец, авва.
The image of Saint is analyzed in the article from the book «The Alphabet Gathered and
Arranged with the Rhyme…» written by archbishop Joan Maksymovych as the reflection
of Baroque anthropology. The poet-hagiographer illustrates to a reader different types of
saints – martyrs, wonderworkers, ascetics. The most prominent role in the spiritual affairs of
edifying mankind is devoted to two images of an elder – a hermit and an Abba in the coenobitic
abbeys.
Key words: baroque, anthropology, image of Saint, elder, devotee, abba.
Для творчості митців Чернігівського літературно-філософського кола ХVІІ – початку ХVІІІ ст. (архієпископ Лазар Баранович, митрополит Варлаам Ясинський, свтт. Іоан
Максимович і Димитрій Туптало та ін.) визначальною є антропологічна проблематика.
культура українського бароко розвивається в контексті роздумів про цінність людини як
особистості, в якій гармонійно поєднано духовне і тілесне, про її призначення у світі.
Ключовою для барокових мислителів стає концепція «нового Адама» – особистості, яка
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у пошуках Бога проходить тернистий шлях очищення і завдяки зусиллям, насамперед
моральним, постає перед дверима Царства Небесного.
За спостереженням О. Чорного, «основною екзистенціальною ознакою» барокової людини є свобода, підґрунтя якої – «морально і раціонально умотивований вибір»
[1: 10]. Наслідком цього вибору стає доброчесне життя й освіченість, що усвідомлюються як найпевніші шляхи оновлення образу людини, витлумаченого в біблійному сенсі:
«І Бог на свій образ людину створив…» (1 М. 1:27). актуалізується ідея обоження, входження людини в життя Бога [3: 37]. Водночас потрясіння на соціально-політичному та
релігійному рівнях спонукають її до аналізу свого життєвого шляху. Людина усвідомлює
дочасність земного життя на противагу вічності буття небесного.
Взірцем для людини, яка прагне стати учасницею Божої природи, є образ святого,
презентований корпусом агіографічних творів на вербальному рівні та іконами – на візуальному. Барокове бачення праведника зумовлене переглядом пріоритетів, змінами
у світоглядній зорієнтованості людини, яка прагне віднайти своє місце в неосяжному
космосі, оскільки відчуває власну значимість, та готова беззастережно підкоритися волі
Творця. Втіленням найвищого ідеалу – Христа – в житіях виступає Його послідовник,
який віддаляється від світу й, простуючи шляхом праведності, реалізує найважливіше
завдання – обоження. Агіографічний персонаж стає словесною іконою Сина Божого.
Парадоксальні суперечності барокової антропології певною мірою накладають відбиток на образ подвижника, наділяючи його іконічними рисами. Агіографічний персонаж
стає яскравим репрезентантом духовних орієнтирів української людини ХVІІ – початку
ХVІІІ ст. й одночасно абсолютним взірцем на шляху наслідування ідеалу – Ісуса Христа.
За доби бароко «святість постає головним змістом національного життя» [4: 57], що безпосередньо позначається на концепції «внутрішньої» людини. Образ праведника декларує підпорядкування «зовнішнього», тілесного образу людини її духовному наповненню.
Перед «внутрішньою» людиною постають суворі аскетичні випробування, подолавши
які, вона досягає найвищого рівня досконалості, відновлює втрачений стан чистоти.
у національному літературознавстві відсутні розвідки, метою яких була б комплексна характеристика персонажа житійних творів. Принагідні звернення до цієї проблеми простежуємо у працях Р. Радишевського, Г. Павленко, архієпископа Ігоря Ісіченка,
І. Савченко. Отже, метою нашою розвідки аналіз особливостей творення образу святого
у книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича як одного
з виявів культури української агіографії ХVІІ – початку ХVІІІ ст.
Ознаками святості в агіографічній поезії свт. Іоана Максимовича традиційно виступають послух, терпіння, добровільне відречення від світських турбот і спокус, безперервна молитва, постування, любов до ближнього, сила волі, байдужість до смерті, повсякчасна пам’ять про Христову жертву заради спасіння людства: «Єдно Тѣло Христово,
в яслех положенно, / Не премѣнно на Крестѣ тож бѣ пригвожденно» [5: 56]. Святі Отці
зреалізували головну життєву мету християнина – відкрили для себе обоження через наслідування Христа. традиційним для агіографії стає прийом imitatio Christi, що вимагає
уподібнення: людина через своє гріхопадіння вже не є образом і подобою Божою, однак,
наслідуючи найдосконаліший взірець – Сина Божого, вона може знову уподібнитися Богові. Свт. Іоан Максимович, як і агіографи-попередники, зосереджений на зображенні
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духовного подвигу святого, що постає поетичним втіленням Первообразу: «Готов тѣло
на раны за Єдина дати, / На подобіє первым вся муки страдати» [5: 101].
Оскільки з часом добровільне прийняття смертних мук за віру втрачає свою актуальність, послідовники Христа обирають інший шлях до обоження – аскезу як духовне мучеництво (свідоме зречення світських втіх, втечу до пустелі, самітництво, суворе постування, приборкування тіла тощо). «Мученія вся сія в мірѣ суть временна, / По
смерти безконечна неопредѣленна. / Лучше убо зде мало чловеку страдати, / О намо
с лики святых вѣчне пребывати. / Тщимся зде муки пріять кратким терпѣнієм, / Да насладимся вѣчных благ воздержанієм» [5: 5]. святий протягом свого страдницького шляху неодноразово змагається зі спокусами силою посту, молитви й смирення, втілюючи
у життя христологічну модель духовної боротьби: «Потому Ісус був поведений Духом
у пустиню, щоб диявол Його спокушав» (Мт. 4:1). «Видѣ бѣса аки дим от него изшедшій,
/ Неизнеможе в трудех чрез весь день прешедшій. / Бѣгаєт бѣсовская лесть воздержанія,
Не хощет терпѣть посту, яко моленія» [5: 70].
У книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича постають різні типи святих: мученики, чудотворці, аскети. Кожен із них, з погляду митця,
є досконалим взірцем для наслідування пересічною людиною, оскільки їх житія «сполучають міцну єдність молитовного життя і богослов’я, літургіки й аскетики» [6: 115].
Однак найважливішу дидактичну функцію у творі виконує образ старця, визначальний
для православного чернецтва: старець-самітник, який дає поради зневіреним ченцям, та
старець-авва у кіновіяльному монастирі, який повчає братію праведності й послуху.
До першого типу належать образи прп. Антонія Великого [5: 5 зв.–8 зв.], прп. Аммона [5: 5 зв.], прп. Макарія Великого [5: 61 зв.–64 зв.], прп. Єфрема Сирійського
[5: 27 зв.–31], прп. Марка Скитського [5: 65], прп. Іоана Синайського [5: 40–40 зв., 42 зв., 43]
та інших. Автор підкреслює, що преподобні пройшли тернистий шлях випробування
власної віри; отже, на запитання розгублених вірян можуть «нелицемѣрно кождому»
[5: 42 зв.] відповідати: «Почто на мя день и нощ бѣсове воюют?» [5: 1 зв.]; «Что сотворю? Да буду Богови угоден…» [5: 6 зв.]; «Проси нѣкто старца, что творю да спасуся? /
И кійми трудами всегда подвигнуся?» [5: 17] тощо.
Образ старця-авви передусім презентовано віршами, що присвячені прпп. Пахомію Великому [5: 86 зв.–87], Євагрію Понтійському [5: 26–26 зв.], Іоану Дамаскину
[5: 44-46]. Митець характеризує ці персонажі через оповідь про їхнє духовне становлення
у стінах монастиря та здійснений ними внесок у справу вдосконалення кіновії.
За цим взірцем безіменні старці, означені автором як «неизвѣстный» [5: 67 зв.–78] чи
«иный» («ин») [5: 10 зв.–14], наставляють своїх учнів у боротьбі проти спокус, дотриманні правил кіновіяльного устрою, відкривають їм рятівну силу молитви й покаяння.
У вірші «Віссаріон» свт. Іоан Максимович узагальнює вимоги до ченця: «Рек: тако подобаєт монахові быти, / От всѣх пристрастей мірских себе обнажити. / Распяти себе против
бѣд и искушеній, / Против скорбей, напастей, і всѣх поношеній. / Так сотворши удобнѣ
брате спасешися, / На небеси, на земли, благ насладишися» [5: 17].
За визначенням єпископа Калліста (Уера), духовний отець (старець) вирізняється
трьома дарами: прозорливістю, здатністю любити ближніх і співпереживати їхнім стражданням та силою «перетворювати людські умови» [7: 140–143]. Ці риси є визначальними
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для концепції образу святого, пропонованої свт. Іоаном Максимовичем. Так, о. Аммон
повчає брата, як подолати щоденні темні помисли й пробудити світлий бік душі: «Аще
брате по всяк дни так помышляєши, / Помощію Божію душу си спасеши. / Полезно єст
суд страшный всегда помышляти, / Коє добро сотворих? что имам пріяти?» [5: 5 зв.].
керуючись милосердям і любов’ю, о. Агафон, зцілює «…нѣкоєго страннаго лежаща, /
Премного изможденна и зѣло боляща» [5: 3 зв.]. З любові до ближнього прп. Макарій
відмовляється від дарованої їжі та не шкодує про вкрадені речі, уславлюючи Господа:
«Нѣкто сему святому яблоко принесе, / Он любов творя брату, угаждая несе…» [5: 62 зв.];
«Господь даде, и Господь благоволи взяти, / Єго святая воля к иному преслати» [5: 61 зв.].
невідомі старці нагадують братам про чесноту безкорисливої любові, заповідану Сином
Божим: «Дающаго бо рука всѣм не оскудѣєт, / Во всяком добром дѣлѣ зѣло преуспѣєт»
[5: 67а]; «Любов добріє дѣла всегда превосходит, / Умножаєт все добро, до Неба возводит» [5: 68 зв.].
святий в архієпископа Іоана Максимовича постійно молиться за свою паству, перебираючи на себе роль посередника: «Услыши и дай тако нам, Господи Боже, / Вся тебѣ
возможна суть, не презри Госпоже. / О сем всѣ непрестанно к Богу воздыхаєм, / Милость
приять, спастися всегда уповаєм. / Надежда не посрамит от чловек никого, / На земли, на
небеси, дасть добра премного. / Точію уповайте, творя милостиню, / От земних, и от горних дасть вам благостиню» [5: 67]. кожен авва, посилаючись на власний досвід, прагне
відкрити учням «присутність Творця в усьому творінні» [7: 143] і закликає їх постійно
пам’ятати про хресну жертву Сина Божого: «Глаголю же ти нынѣ; се ми єст пріятно, /
Аще кто страсти моя поминаєт внятно. / И крест ми доброхотнѣ носить помагаєт, / Язвы
же моя в сердцу своєм полагаєт» [5: 69].
Свт. Іоан Максимович не надає перевагу конкретній формі подвижництва – відлюдницькій чи кіновіяльній. Покора ігуменові, повсякденна праця в монастирі в його розумінні є таким же певним шляхом до обоження, як і анахоретство. Майбутній подвижник має вільно обирати дорогу, зважаючи на власні переконання й уподобання. Обидві
форми дозволяють практикувати молитовне мовчання як важливий крок до містичного
споглядання й поєднання з Богом: «Добро єст молчанієм кратку пріобрѣсти, / На земли
любов, в Небѣ одесную сѣсти» [5: 12 зв.].
Святий власним життям виправдовує слова св. апостола Павла: «…хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день-у-день відновляється внутрішній» (2 Кор. 4:16). відродження «внутрішньої» людини свт. Іоан Максимович пов’язує з декларованим Святими
Отцями гаслом «Пізнай себе!»: «Представлю тя самаго пред тебе в зерцалѣ, / Помысли,
и разсмотри сам твои забралѣ» [5: 117]. Людина, яка розпізнала й випробувала закладену
в неї Творцем сутність, подолає двонатурність своєї природи й увійде у трансцендентний простір Бога: «Крест водрузи яко мост, тако устроенный, / Благополучно пойдеш,
и будеш спасенный» [5: 117]; «Познай себе первѣє, что сам внутр носиши? / Тогда Богови хвалу добру возложиши» [5: 129 зв.].
Перевагу «внутрішньої» людини над «зовнішньою» увиразнює й відсутність в агіографічній поезії свт. Іоана Максимовича портретного зображення персонажів. Змалювання зовнішнього вигляду подвижників обмежується короткими висловлюваннями на
зразок «в рубища нищих одѣяся» [5: 31 зв.], «плоть єго зморенну» [5: 55 зв.]. Натомість
251

духовний світ людини тлумачиться в контексті біблійної алегорії «засвіченого світильника», якого не можна приховати (Лк. 11:33): «…єсте вы свѣтилник, / Или ясная свѣща
вложенна во свѣщник. / Свѣтилник всѣх во дому сущих просвѣщаєт, / А самую храмину
в пепел сожигаєт» [5: 13].
Свт. Іоан Максимович ставить святого перед антитезою «життя / смерть». На перший
погляд, тема всевладдя смерті домінує в агіографічних віршах поета. Однак більш уважне прочитання відкриває іншу перспективу – тема смерті поступається місцем вічності
життя: «Смерть не отъємлет жизни, в лучшу претворяєт, / По временной бо смерти неба
сподобляєт» [5: 100 зв.]. Смерть є кінцевим етапом на шляху до обоження, оскільки вона
остаточно вивільняє людину з полону земних пристрастей і спокус, стає символічним
містком між реальним та трансцендентним світами: «От привременнѣх союз плотских
разлучити, / В безконечном житіи лучшом водворити» [5: 100 зв.].
Образ святого постає яскравим прикладом того, як людина-Альфа (початок), створена за подобою Божою, пройшовши земне життя, переходить у стан людини-Омеги (кінця) і постає перед Страшним Судом: «Рек, створѣм по образу и по подобію, / Дал память,
разум, волю, прекланяєм выю <…> Человек Алфа, от Бога єст предувѣдѣнный, / Будет
Омеґа, на суд Страшный представленный» [5: 1 зв.]; «Грѣшным Праведный Суд Твой
дозѣла явственный, / От всѣх дѣл твоих вездѣ єси прославленный» [5: 132].
в агіографічній поезії свт. Іоана Максимовича, як і загалом у житійній літературі,
не простежується «напруження між категоріями життя і смерті» [8: 48]. Аввине життя
є постійним очікуванням смерті й Останнього Суду: «Потщимся Суд ужасный всегда
поминати, / Избавит нас от грѣха, даст одесну стати» [109: 67а зв.]. свт. Іоан Максимович закликає читача наслідувати Святих Отців у сприйнятті смерті й позбутися остраху
перед нею: «Умилнѣ ожидаяй смерти на всяк день…» [109: 11 зв.]. Отже, в поезії митця
поглиблюється сприйняття категорій смирення й розчулення на рівні «їх христологічного фундаменту» [6: 115].
Л. Софронова підкреслює, що у давньоруській літературі «не відводилося значного місця зображенню внутрішнього світу персонажа» [9: 746]. Це відповідає загальноєвропейській антропологічній моделі, властивій Середньовіччю. свт. Іоан Максимович
у книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» відходить від цієї традиції. Оскільки барокова людина перебуває в постійному пошуку істини і гармонії, поет прагне долучити читача до її переживань, духовної боротьби. З цією метою автор використовує один
із видів прийому ампліфікації – нагромадження. Зокрема, цей прийом сприяє детальнішому відтворенню аскези старців-самітників та їхнього протистояння спокусам.
Свт. Іоан Максимович дозволяє читачеві внутрішнім поглядом простежити всі етапи
боротьби аскетів за чистоту своїх помислів: «Нѣкій старец от утра пребысть алчен зѣло,
/ Противися неясти, но творити дѣло / До нелѣ совершится третяя година, / Бывшей третей, восхотѣ, да єще єдина / Шестая прійдет, тогда прійму себѣ пищу, / Влія води, хлѣб
прієм паки ненасищу. / Рек: пребуду к девятой годинѣ неядши, / В девятом часѣ молись,
на колѣни падши» [5: 71]. Ця особливість поетики житійних віршів митця підкреслює
традиційний для агіографії «яскраво виражений психологізм зображення героїв, що виник як результат підвищеного інтересу до духовно-емоціонального життя подвижників»
[10: 33]. Отже, зберігаючи сюжетну канву житійного епізоду й помітно деталізуючи
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розповідь, що стає, за спостереженням Г. Павленко, характерною ознакою української
барокової агіографії [10: 64], свт. Іоан Максимович усю увагу зосереджує на внутрішніх переживаннях подвижника, посилює індивідуальне начало житія, дозволяє читачеві
співпереживати зображувані події.
відзначимо, що у книзі «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана
Максимовича інтерес до відтворення повної біографії святого (від моменту його народження до упокоєння) поступається місцем, за виключенням декількох віршів («Герасим Іорданскій», «Діонисій Ареопагіт», «Святый великомученик Христов Димитрій»,
«Зѣновій», «Житіє Алексія человѣка Божія», «Святый апостол Петр» [5: 18–19 зв., 22–24,
24–25 зв., 31–35 зв., 87 зв.–93]), виокремленню певних етапів його подвижницького шляху. Поет увиразнює окремі риси характеру персонажа, їхній прояв у складній ситуації,
діє за настановами тогочасних поетик: розробляє те, що, за словами Феофана Прокоповича, «може дати користь у людському житті» і намагається «так вести виклад, щоб дати
читачеві насолоду» (переклад наш. – С. Ж.) [11: 347].
Варте уваги і часте використання поетом нейтральних епітетів на позначення святого: «иный» («ин»), «неизвѣстный». Такими означеннями, зокрема, наділено персонажів віршових циклів, що презентують літеру «Б», відсутню у грецькій абетці (14 віршів
із назвою «иный» («ин» [5: 10 зв.–14]), та «Н» (30 віршів із назвою «Неизвѣстный»
[5: 67 зв.–78]). На перший погляд здається, що ці означення не несуть ніякого стилістичного чи семантичного навантаження. Однак автор не лише прагне змалювати для читача
якомога більше образів святих.
думається, свт. Іоан Максимович свідомо уникає вказівок на ім’я подвижника, тим
самим спонукаючи реципієнта не лише встановити ідентичність, але й відкрити можливість ототожнення свого шляху із життєвим прикладом безіменного аскета: «Кто книжнопремудр, имен себѣ да снискаєт, / Наш же скудный знати ум недоумѣваєт. / Ибо як
небесных звѣзд не удоб счислити, / Так на земли имена всѣх святіх явити. / Имена их на
Небѣ вся суть написанна, / Гдѣ безпрестанно духи спѣвают осанна» [5: 10 зв.]. Невідомий святий не чинить чогось кардинально нового у царині аскези. Він повторює подвиги, здійснені Святими Отцями. Отже, свт. Іоан Максимович наголошує сучасникові:
праведне життя на землі, завдяки якому відкриваються двері раю, доступне кожному
вірянинові.
антропологія барокового поета є абсолютно христологічною, ґрунтується на біблійних джерелах, вбирає в себе духовний досвід святого і враховує потреби сучасності. Син
Божий є для свт. Іоана Максимовича безумовним морально-етичним ідеалом, тим «новим Адамом», чий приклад має наслідувати кожна людина у земному житті: «Слыша
глас свышше, что зде нерадив сѣдиши? / Спасенію своєму ни мало внемлиши. / Востани вскорѣ страсти прилежно помышляяй, / Печаль твою з моими болестьи соравняй.
/ Сей глас в сердце пріємши твори веленіє, / Страстем своим обрѣте всѣм исцѣленіє»
[5: 54].
Отже, агіографічний персонаж книги «Алфавит собранный, риθмами сложенный…»
свт. Іоана Максимовича презентує модель поведінки, орієнтовану «на трансцендентний
християнський ідеал, найповніше втілений у євангельському сюжеті про Ісуса Христа»
[12: 94]. Центральною онтологічною й моральною категорією агіографічної поезії мит253

ця стає категорія святості. Свт. Іоан Максимович розглядає образ святого крізь призму
опозицій «внутрішнє / зовнішнє», «життя / смерть», «сакральне / світське». Праведника
переповнюють відчуття ілюзорності земного світу, прагнення стерти межу між реальним, позбавленим гармонії світом та омріяним Царством Небесним. В образі святого
відбувається сакралізація особи людини як носія християнських чеснот. Святий постає
ідеальною людиною, яка дійшла цього стану завдяки внутрішній здатності до самопізнання і самовдосконалення, любові до всього сотвореного Богом; його душа і тіло ще на
землі стають домом Господнім.
Образ подвижника служить ідеї поширення аскетичного досвіду серед пересічних
вірян барокової доби і не втрачає оптимістичного звучання навіть тоді, коли йдеться про
смерть. Мученик, чудотворець, аскет-самітник, чернець або навіть послушник готові добровільно прийняти смерть і сповнені надії на дароване Богом усепрощення й благодать, сходження до Фаворського світла. свт. Іоан Максимович переосмислює образну
систему ранньохристиянської агіографії, надаючи їй нового змістового наповнення. Зазначені вище художні нововведення (на рівні часопростору, портретної характеристики,
використання тропів) свідчать про намагання агіографа унаочнити ідейне навантаження
книги, полегшити сучасному читачеві прочитання житія й презентованого у ньому оновленого образу святого.
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОДИФІКАЦІЇ РОМАНУ «ДОН КІХОТ»
У ТВОРАХ М. ЙОГАНСЕНА ТА Г.К. ЧЕСТЕРТОНА
У статті розглядаються особливості рецепції роману «Дон Кіхот» М. Сервантеса
у «Подорожі…» М. Йогансена та «Поверненні Дон Кіхота» Г.К. Честертона. Відзначаються типологічні паралелі між творами українського та англійського письменників.
Ключові слова: модифікація, роман, хронотоп, рецепція, образ, мотив.
В статье рассматриваются особенности рецепции романа «Дон Кихот» М. Сервантеса в «Путешествии…» М. Йогансена и «Возвращении Дон Кихота» Г.К. Честертона.
Отмечаются параллели между произведениями украинского и английского писателей.
Ключевые слова: модификация, роман, хронотоп, рецепція, образ, мотив.
The article deals with the analysis of the M. Cervantes’ novel «Don Quixote» reception in
M. Yogansen’s «Traveling…» and G.K. Chesterton’s «The Return of Don Quixote».
Key words: transformation, reception, image, novel, khronotop, motive.
Довготривала традиція інтерпретації та реінтерпретації роману «Дон Кіхот» М. Сервантеса засвідчує його актуальність у минулому та на сучасному етапі літературного розвитку. Прикладами творчого засвоєння іспанського твору є «Подорож ученого доктора
Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію»
М. Йогансена та «Повернення Дон Кіхота» Г.К. Честертона, автори яких настільки за© Школа І.В., 2010
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хоплювалися твором М. Сервантеса, що порівнювали себе з головним героєм роману
іспанського митця, і це не могло не відбитися у їх творчості. На нашу думку, аналіз цих
творів в аспекті творчої модифікації роману «Дон Кіхот» допоможе глибше розкрити закладений у них потенціал.
Літературознавці досліджували «Подорож…» М. Йогансена в плані аналізу елементів комічного (В. Денисенко, Л. Кавун), в контексті розвитку українського роману
(Н. Бернадська), модернізму (О. Журенко, С. Павличко), авангарду (Я. Цимбал) або експериментальної прози 20-30-х років (О. Боярчук). Про вплив М. Сервантеса на творчість
М. Йогансена літературознавці (В. Денисенко, О. Журенко, Н. Берковський) згадували
лише побіжно, і це не стало предметом спеціальної наукової розвідки.
Творчість Г.К. Честертона, не зважаючи на досить вагомий внесок у літературу, розглядалася досить однобічно. Більшість дослідників (С. Аверінцев, Д. Бавін, Г. Кукса,
С. Льовін, Д. Томпсон, Н. Трауберг) та письменників (Х.Л. Борхес, Б. Райнов) приділяла
увагу біографії митця та його детективним творам. Досить побіжно, в рамках дослідження впливу М. Сервантеса на британську літературу, проблемою рецепції Г.К. Честертоном роману «Дон Кіхот» займалися Д. Фернандез-Морера та Дж. Ардайла.
На сьогодні існує потреба детального аналізу особливостей художньої модифікації
роману «Дон Кіхот» у «Подорожі…» М. Йогансена та «Поверненні Дон Кіхота» Г.К. Честертона, що й є метою нашої статті. Насамперед простежимо своєрідність дискурсів,
мотивів, образів, композиційних та стильових особливостей, що мають концептуальне
значення для розкриття зазначеної теми.
Твір М. Йогансена «Подорож…» друкувався в альманасі «Літературний ярмарок»
протягом 1928-1929 років як дві окремі повісті: основна частина про доктора Леонардо
й Альчесту та окремо пролог, який мав назву «Неймовірні авантури Дона Хозе Перейра
в Херсонськім степу», й повністю був надрукований тільки у 1930 р. На жаль, більшість
рецензій, що з’явилися після появи обох частин (С. Антонюка, В. Василенка, Б. Коваленка), мали негативний характер. Критики закидали авторові надмірну штучність та
антирадянськість.
М. Доленго, аналізуючи твір М. Йогансена, був розважливішим. Поряд із романтичністю та декоративністю «Подрожі…» він вказав на те, що вона «являє собою цікаву композицію з літературницьких мотивів та літературних ремінісценцій» [2: 119]. Цю характеристику продовжила Л. Старинкевич, побачивши у творі риси стернової «Подорожі»,
натуралістичність «салдата Швейка» та пародійну романтику «Дон Кіхота» [6: 15].
Вже у назві твору, на нашу думку, автором закладено глибокий підтекст, у якому
відображено своєрідний культурологічний і психологічний феномен, причиною виникнення якого є географічне розташування України на перехресті культур Сходу і Заходу
(свій/чужий). Назва певною мірою зумовлює наявність іноземців у художній тканині
твору (іспанський тираноборець благородного походження Дон Хозе Перейра, італієць
доктор Леонардо Пацці, ірландський сетер Родольфо та італійка Альчеста) і дає вихід у
європейський контекст.
Саме використання героїв-іноземців допомагає автору глибше розкрити українські
національні особливості. Один з іноземців М. Йогансена – іспанець Дон Хозе Перейра, присутність та ім’я якого одразу наводять на думку про роман М. Сервантеса.
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С. Крижанівський навіть називає йогансенівського героя «сучасною варіацією Дон
Кіхота» [3: 698], хоча, на нашу думку, з цим можна погодитися лише частково, якщо
говорити про код Дон Кіхота в образі іспанського тираноборця. Однак твір українського
митця, на що неодноразово звертав увагу В. Пронкевич, глибоко насичений іспанськими
топосами.
Якщо говорити про жанр «Подорожі …» М. Йогансена, то його складно чітко
визначити. Цей твір в українському літературознавстві зазвичай зараховують до розряду повістей, йдучи за визначенням автора. Проте структура твору, його сюжетнокомпозиційна будова дає можливість стверджувати, що йдеться про синтетичний жанр.
На думку Н. Бернадської, письменник «майстерно обігрує жанрові домінанти різних романних різновидів, спочатку відштовхуючись від них, а потім пародіюючи, ігноруючи їх»
[1: 141]. У «Подорожі…» гармонійно співіснують елементи кількох жанрів – подорожі,
фантастики та пародії на лицарський роман, який, на нашу думку, є головним у творі.
Останнє набуває особливого значення в контексті нашої роботи. «Дон Кіхот» – пародія
на лицарські романи, за допомогою якої автор висміює реалії сучасної йому Іспанії, а
М. Йогансен – українську дійсність 20-х років XX ст. як «нульовий цикл» порівняно з
первісними цінностями.
Вітчизняні літературознавці (Н. Бернадська, О. Журенко, Л. Кавун), аналізуючи «Подорож…» М. Йогансена, цілком справедливо зараховують її до романного жанру. Як
зауважує Н. Бернадська, «…в межах повісті український письменник створює романпародію. Сама структура «Подорожі…» – це дотепне пародіювання багатосторінкових
романів» [1: 141]. Достатньо поглянути на архітектоніку твору М. Йогансена, щоб побачити спародійовану схему класичного роману, що нагадує структуру «Дон Кіхота»
М. Сервантеса. Він складається з трьох частин: перша становить собою 16 невеликих
розділів, своєрідний пролог і ще два розділи, теж невеликі, але з претензійною назвою
«Книга перша» і «Книга друга», також з епілогом і навіть післямовою.
Цю думку підтримують В. Денисенко та О. Журенко, стверджуючи, що М. Йогансен
вдався до пародійного обігравання основних принципів побудови роману М. Сервантеса,
зокрема головного для історії подорожі хронотопу дороги. Сам мотив подорожі містить
алюзію до відомого сюжету іспанського письменника. Звісно, ще й до автора «Дон
Кіхота» можна знайти чимало творів, де мандрівка є основою для розгортання сюжету,
проте, з позиції О. Свєтлакової, хронотоп дороги в більш ранніх творах існував лише як
фон та не був ідейно завантаженим. У творі М. Сервантеса, за словами дослідниці, він
має надзвичайну смислову глибину і, не зважаючи на те, що події відбуваються в місцях,
далеких від екзотики, й не виходять за межі прозаїчних місцевостей Іспанії, «хронотоп
дороги в «Дон Кіхоті» «олюденний», збагачений усіма формами людського часу (…) –
біологічного, біографічного, психологічного, соціального» [5: 120].
Відверто апелюючи до М. Сервантеса та залишаючи незмінною ознаку «олюдненості» традиційного хронотопу, М. Йогансен вдається до творчої модифікації. Перед читачем розгортається «дивовижний світ надзвичайних пригод, де діють екзотичні персонажі
в екзотичному середовищі, де вгадуються українські типи, українська земля, охоплена
ореолом естетизованої Слобожанщини» [4: 117]. Однак наприкінці твору стає відомо,
що автор увесь час містифікував читача. Прагнучи змалювати «рухливе життя приро257

ди», він замість реальних діючих осіб, водив картонних ляльок по «живих і соковитих
краєвидах».
Дон Кіхот М. Сервантеса подорожує просторами Іспанії, віддавшись на волю випадку, тобто Росинанта, який мусив сам вирішувати, куди їхати. Герой М. Йогансена, іспанець за походженням, потрапляє на терени України довірившись своєму собаці: «Щоб
не рискувати самому вибором місця, Дон Хозе покликав свого друга Родольфо і показав
йому мапу. Родольфо, який не раз уже виявляв дивовижну інтуїцію в мисливських справах, ткнув носом простісінько в далекі степи» [3: 397]. Отже, як і Дон Кіхот М. Сервантеса, іспанський тираноборець Дон Хозе Перейра М. Йогансена відправляється з «Іспанії»
у таврійські степи, тому що так вирішила доля, точніше, рудий собака Родольфо.
Модифікуючи хронотоп М. Сервантеса, М. Йогансен надає «Подорожі…» глибоко
національного колориту. Ми спостерігаємо постійне переміщення хронотопів то у далеку «Еспанію», то в широкі українські степи, то на терени всієї України. Основні події відбуваються в українському степу, який є у творі персоніфікацією національної свідомості
українців. Степові пейзажі, змальовані автором, розкривають особливості національної
етнопсихології (стихійність української вдачі, ірраціональність, емоційність).
Аналізуючи часопросторові особливості творів українського та іспанського авторів,
необхідно згадати про таку особливість, як перенесення чужого хронотопу до художньої
тканини твору. Так, у М.Сервантеса чарівні перенесення Санчо в Тобосо і назад – це
свідома пародія на чужий хронотоп. Подібне ми бачимо і в «Подорожі…» М.Йогансена,
зокрема в останній частині, де перенесено гоголівський хронотоп на сучасний ґрунт.
У «Дон Кіхоті» М. Сервантеса та «Подорожі…» М. Йогансена простежуються численні ліричні відступи на літературні теми, заголовки, епіграфи, авторські передмови,
післямови, алюзії та ремінісценції. Обом письменникам властиве звертання до читача в
рецептивному трикутнику (автор-герой-читач). На думку літературознавців (О. Журенко, Я. Цимбал), «Подорож…» – це роман про роман, де автор навмисне оголює прийоми
та розмірковує про особливості будови твору, ділиться з читачем мистецькими секретами. У такому випадку своєрідна розмова з читачем підкреслює умовність літературної
форми. Художній твір як факт історії літератури стає джерелом інформації про неї саму.
Цікавим прийомом є також створення авторами жанрових двійників: у М. Сервантеса Еухеньо перетворюється з простого козопаса на літературного, а у М. Йогансена
лінивий тираноборець стає доктором Леонардо. М. Сервантес звільняє свого героя від
вузьких рамок жанру. Автор знаходить оригінальне рішення: він дозволяє Дон Кіхоту
вільно змінювати жанрові парадигми твору. З власної волі головний герой створює міф
про свою приналежність до лицарського ордену. Ця трансформація реальної людини в
ідеального лицаря відбувається на очах у читача: худа шкапа перетворюється на бойового коня, старий таз для гоління – в лицарський шолом, а ім’я Кіхана – в гордовите Дон
Кіхот Ламанчський. Подібні мотиви спостерігаються й у М. Йогансена, який повсякчас
переходить від реалізму до пасторальних тонів, а від них – до фантастики. Тільки М. Йогансен, на відміну від М. Сервантеса, постійно тримаючи читача в напрузі очікування
наступної зміни жанру, змінює його самостійно.
Потрібно згадати й про мотив двійництва, вперше застосований М. Сервантесом
у «Дон Кіхоті». Існування сервантесівського лицаря неможливе без його джури Санчо
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Панси. Ці образи доповнюють один одного, оскільки вони герої діалогічні, покликані
автором для розкриття його задуму. У цьому подвійному образі поєднується бінарна
опозиція «верх»-«низ» (високий/низький, вчений/невчений, худий/товстий та ін.), що є
однією з рис карнавальної культури.
Персонажі «Подорожі…» М. Йогансена, як слушно зауважує О. Боярчук, також
діалогічні (можна легко побачити пари Перейра-Родольфо, доктор Леонардо-Альчеста
чи Альчеста й студент Перебийніс) й нагадують славнозвісну пару М. Сервантеса.
Опозиція верх-низ найяскравіше простежується в парі доктор Леонардо – Альчеста. Леонардо (верх) уособлює інтелігентність, вченість, духовність, у той час як Альчеста (низ),
роль якої запрограмована вже назвою твору, – тілесне кохання та невченість.
Взагалi питання рецепцiї є важливими для М. Йогансена. Його твір, як неодноразово згадували літературознавці, насичений романтикою пригод Дон Кіхота. Запозичуючи
елементи композиції сервантесівського роману, окремі мотиви, прийоми та образи, застосовуючи іронію та гротеск, М. Йогансен модифікує їх та переносить на український
ґрунт, надаючи глибоко національних рис, що розкривають особливості вітчизняної національної етнопсихології.
На відміну від М. Йогансена, Г.К. Честертон прочитує «Дон Кіхота» зовсім в
іншому контексті. Письменника більше хвилює образ головного героя М. Сервантеса та
функціонування поняття кіхотизм. Англієць протягом усього життя намагався осмислити сутність цього явища у своїх творах. Проте саме «Повернення Дон Кіхота» (останній
роман письменника, який автор написав перебуваючи практично у віці головного героя М. Сервантеса), на нашу думку, є найяскравішою творчою рецепцією роману «Дон
Кіхот». Г.К. Честертон неодноразово посилається на М. Сервантеса, часто згадує Дон
Кихота і навіть намагається аналізувати роман іспанського митця.
Повернення ідеального лицаря, відродження загубленої (ніколи не існуючої) традиції
– не Г.К. Честертоном придуманий сюжет, це ідея, що переслідує самого Дон Кіхота.
Англієць лише творчо її переосмислює, переносячи дію на англійський ґрунт 20-х років.
Саме в цей час, за переконанням автора, суспільство, держава, релігія потребують захисту та відродження. У трансформацію класичного сюжету Г.К. Честертон вносить суттєву
особливість. Його твір – це рефлексії на тему «Дон Кіхота», у яких відображаються надії
письменника на відновлення гармонії людського існування, перемогу духовності, досягнення внутрішньої свободи. Реалізація останнього, на думку англійського письменника, можлива лише через служіння християнським ідеалам. Християнству, за словами
письменника, протипоказана перебільшена серйозність [8]. Саме тому його твори, як
зазначають дослідники (С. Аверінцев, Н. Трауберг, Д. Фернандез-Мерера), наповнені
численними парадоксами та пронизані тонким гумором.
Парадокс для Г.К. Честертона – літературний та психологічний прийом, потрібний
для того, щоб змусити читача відкинути упередженість у сприйнятті навколишнього
світу. Герої письменника поводять себе як божевільні, щоб довести, що світ з’їхав з глузду, а суспільство розвивається неправильно: втрачається віра в Бога, загальнолюдські
цінності та ідеали, а найважливішими цінностями стають влада та гроші. Єдиним порятунком англієць вважає повернення сервантесівського лицаря. Кіхотичний герой
Г.К. Честертона, створений за зразком Дон Кіхота М. Сервантеса, також має ідею про
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якусь псевдоісторичну реальність, представлену в літературі як «золоте століття», і, як
справжній лицар, розпочинає боротьбу заради загальнолюдського добра. Сам автор, який
задумав повернути Дон Кіхота через триста років заради втрачених суспільством духовних цінностей та боротьби з індустріалізацією в Англії 20-х років XX ст., провокує
читача на асоціації зі славетним лицарем.
Натяки, алюзії, прямі порівняння з Дон Кихотом розсипані по тексту романа Г.К. Честертона Як і багато інших творів прозаїка, «Повернення Дон Кіхота» відрізняється винятковою ексцентричністю, іронією та парадоксами, що пов’язує його зі світоглядом
М. Йогансена. Англійському письменнику також часто закидали надмірну штучність та
схильність до експериментаторства. У творі Г.К. Честертона також гармонійно поєднано
риси різних жанрів: лицарського роману, наукової фантастики, казки, п’єси (численні
діалоги майже за відсутністю розвитку дії) та політичної сатири.
У «Поверненні Дон Кіхота» автор проводить експеримент з реконструкції Середніх
віків у Англії початку XX ст. Саме бібліотекар Майкл Херн, якого письменник називає
англійським Дон Кіхотом, зігравши у п’єсі роль короля, стає ним насправді. Він, як і Дон
Кіхот М. Сервантеса, живе у своїй власній реальності за законами лицарського кодексу. Складається враження, що герой, розпочинаючи виставу, не вдягає маску, а навпаки,
скидає її, позбавляючись тієї ролі, яку грав усе життя. «Актором мене зробили ви, –
зауважує герой Г.К. Честертона, – але п’єса виявилася більшою за життя» [8: 136]. Майкл
Херн вважає свій старий одяг тісним та обмежуючим вільний рух. Сучасний світ також
тісний. Він стримує та обмежує волю. Тільки звернення до минулого дає змогу зрозуміти
це. За допомогою цього прийому Г.К. Честертон досягає надзвичайного ефекту контрасту у трактуванні минулого: він дає можливість минулому прокоментувати сучасність.
Не зважаючи на те, що бібліотекар – знаковий герой роману Г.К. Честертона, він
не головний персонаж, так само як Дон Кіхот, на думку Д. Алквіста, не є головним
героєм історії М. Сервантеса [9]. Алонсо Кіхана – це ідеал, навіть більше, він – символ цього ідеалу. Він навіть не людина. Людське уособлює в собі Санчо Панса, який
вірить в ідеал, захищає його, але живе в реальному світі. Роман М. Сервантеса, на думку
літературознавця, – це історія Санчо, роль якого Г.К. Честертон віддав Дугласу Меррелу.
Меррел – ерудит, людина широкої культури. Однак, як зазначає Г.К. Честертон, «він
знав багато, але не досяг успіхів ні в чому» [10: 7]. Фігуру цього героя не можна назвати
однозначною. Саме він одержує найважливіші перемоги у книзі англійця. Герой називає
себе Санчо Пансою і здебільшого проводить себе як вірний зброєносець, але він є носієм
коду Дон Кіхота, про що свідчать слова Херна: «Ви не Санчо Панса. Ви той, інший (…).
Ви – повернувшийся лицар» [8: 212]. Отже, образ Дугласа Меррела, на прізвисько Мартишка, має подвійне навантаження, він втілює в собі риси двох персонажів М. Сервантеса – Дон Кіхота і Санчо Панси.
Мотив подорожі, невід’ємну складову роману «Дон Кіхот», Г.К. Честертон також піддає творчому переосмисленню. Читач бачить дві окремих подорожі. Подорож
честертонівського Дон Кіхота переплітається з мандрівкою Дугласа Мерела у пошуках
червоної фарби, причому остання є алюзією до казкових випробувань лицарів, які заради
коханої повинні здобути чарівні предмети.
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У романі Г.К. Честертона відбувається своєрідна гра з читачем, як і український
письменник, англійський митець повсякчас тримає читача у напрузі. Парадоксальність
простежується у конфронтації реальних та ідеальних, словесних та візуальних знаків.
За словами Д. Фернандеза-Морери, безпорадність лицаря беззаперечна, але візуальна
боротьба перетворюється на модель власної філософії англійського митця [9: 172]. Часові плани часто змінюються, залишаючи у читача відчуття спантеличеності. Однак Дон
Кіхот Г.К. Честертона традиційно існує на межі реальності й літератури.
У романі «Повернення Дон Кихота» письменник багато говорить про донкіхотство
та його необхідність у світі. Твір англійського письменника відрізняється гострим відчуттям часу, хоча по суті – це повчальна історія уявних подій, що не потребують життєвої
правдоподібності та легко вписуються в ту чи іншу ігрову умовну дійсність, яку розгортає перед читачем письменник. Він наполягає на істинності чарівної казки та правдивості лялькової вистави, а читач, приймаючи запропоновану гру, бере участь у дійстві з
дидактичною основою. Дон Кіхот М. Сервантеса проповідує свої ідеали на дорогах Іспанії, Г.К. Честертон – на сторінках свого роману, а його герої (Дуглас Мегрел та Майкл
Херн) – подорожуючи дорогами Англії.
Отже, роман «Дон Кіхот» виявився близьким українському та англійському письменникам, які творчо переосмислили елементи іспанського твору, надавши їм суто
національних особливостей. Загалом рецепція М. Йогансена стосується здебільшого композиційно-поетикальних елементів «Дон Кіхота» М. Сервантеса, у той час як
Г.К. Честертон прагне осмислити поняття кіхотизм, його необхідність у світі та посвоєму трансформує образи головних героїв іспанського роману.
Проведене дослідження, безумовно, не вичерпує проблеми, оскільки аналіз особливостей художньої модифікації роману «Дон Кіхот» у «Подрожі…» М. Йогансена та «Поверненні Дон Кіхота» Г.К. Честертона вимагає подальших наукових пошуків.
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ГЕНЕЗИС ХАРАКТЕРУ ГЕРОЯ ЛОГІЧНИХ ОПОВІДАНЬ Е. ПО
У статті аналізуються особливості логічних оповідань Е. По у порівнянні з класичними детективними оповіданнями. Особлива увага приділяється дослідженню генезису характеру героїв логічних оповідань. Проводиться класифікація персонажів
у залежності від типу свідомості. Виокремлюються такі романтичні риси героїв як
самотність та ексцентричність.
Ключові слова: логічні оповідання, герой, тривіальна/нетривіальна свідомість.
В статье анализируются особенности логических рассказов Э. По в сравнении с
классическими детективами. Особенное внимание уделяется генезису характера героя
логических рассказов. Проводится классификация персонажей в зависимости от типа
сознания. Выделяются такие романтические черты героев как одиночество и эксцентричность.
Ключевые слова: логические рассказы, герой, тривиальное/нетривиальное сознание.
The peculiarities of logical stories are analyzed in this article in comparison with the
detective stories. The author pays attention to genesis of character of the hero. The classification
of personages was made according the type of consciousness. Such romantic features as
loneliness and eccentricity are underlined.
Key words: logical stories, a hero, trivial/nontrivial consciousness.
Едгар Алан По вважається родоначальником новелістичного жанру та логічного оповідання. Коли критики віддають По право винаходу детективної літератури, вони мають
на увазі його новели «Вбивство на вулиці Морг» («The Murders in the Rue Morgue», 1841),
«Таємниця Марі Роже» («The Mystery of Marie Roget», 1842), «Золотий жук» («The Gold
Bug», 1843), «Викрадений лист» («The Purloined Letter», 1845), «Це ти!» («Thou art the
man», 1844). У цих п’яти оповіданнях Е.По вперше ввів у літературу образ детективааматора, наділеного дивовижними здібностями до логічного аналізу, та заклав основи
класичних сюжетів, що використовуються у детективній літературі й сьогодні, а саме:
© Копач О.О., 2010
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- побутовий конфлікт – «Таємниця Марі Роже», «Це ти! »;
- маніяк-вбивця – «Вбивство на вулиці Морг»;
- шантаж – «Викрадений лист»;
- шпигунські ігри – «Золотий жук».
Творчості Едгара Алана По присвячено чимало дослідницьких робіт Л.Алексєєнко,
В. Братко, Герві Алена, І. Карабутенко, Ю. Ковальова та інших [1]. Літературознавці приділяють увагу таким аспектам його творчості як символізм та метафоричність оповідань,
види (типи) новел, особливості логічних та психологічних оповідань, співвіднесеність
автора з оповідачем. Крім цього, вже не перше десятиліття йдуть критичні дебати про
природу та генезис характеру героя логічних оповідань [2: 84]. Точки зору спеціалістів
концентруються навколо двох полюсів. На одному – впевненість, що Дюпен і Легран
(герої логічних оповідань) – це сам Едгар По, з його схильністю до розгадування шифрів
та загадок, досконалою логічністю мислення, суворим раціоналізмом творчого методу,
точним математичним розрахунком, що використовувався навіть у тих випадках, коли
поет працював над творами, де зображувались речі незбагненні, неможливі, таємничі та
містичні [3: 140]. На іншому полюсі – намагання повністю ототожнити героя логічних
оповідань з героями психологічних, «страшних» оповідань, «розгледіти за зеленими окулярами Дюпена сповненого відчаю погляду Родеріка Ашера («Падіння дому Ашерів»
(«The Fall of the House of Usher»), а у великій увазі героя до «малосуттєвих» фактів – розвиток психічного захворювання Егея («Береніка»)» [4: 15].
Спроба примирити ці крайнощі була зроблена Робертом Даніелом у статті «Детективний бог Едгара По», в якій він припустив, що характер Дюпена являє собою певний «сплав» схильності По до розгадування шифрів та розв’язання задач, прихильності
письменника до парадоксів, що виявляється в його критичних статтях, і «дивних властивостей», характерних для «декадентських» героїв психологічних оповідань – нащадків
старовинних аристократичних прізвищ, що дійшли занепаду [3: 152]. Але навіть у цій
роботі немає чіткого розуміння характеру героя та глибинних соціально-філософських і
моральних ідей, що лежать в його основі. Метою даної статті є спроба пояснити природу
характеру героя логічних оповідань Е.А.По та виокремити його головні риси як героя
романтичного.
Сам Едгар По називав свої новели про детективів «логічними» оповіданнями або
«раціоцінаціями» (tales of ratiocination). Поняття «логічного оповідання» дещо ширше за
поняття «оповідання детективного». Ці два види оповідань поєднує загальний сюжетний
мотив (розслідування злочину або таємниці), але у детективі основною темою є сам злочин, його розкриття та причини скоєння, в той час як у логічному оповіданні атрибутом
злочину виступає таємниця, а акценти зміщені у бік персонажу. І саме детальний опис
особистості героя, особливостей його характеру дав змогу ввести логічні оповідання в
ранг інтелектуальної літератури. На думку Г.К. Честертона, «головна заслуга По як родоначальника детективної літератури – у тому, що він побачив можливість використовувати кримінальне розслідування в якості предмету белетристичної оповіді, у центрі якої
стояв би герой-детектив» [1: 204].
Стійка пара характерів: герой – оповідач з’явилась у детективних оповіданнях саме
завдяки логічним оповіданням Едгара По.
263

Герой логічних оповідань По – людина добре освічена, харизматична, схильна до
спостережень та аналізу, дещо ексцентрична й наділена здатністю до логічного мислення. Це Легран у «Золотому жуку» та Дюпен в інших «раціоцінаціях».
Оповідач – симпатичний, енергійний, дещо простодушний, хоча і благородний. Він
не позбавлений здатності до аналітичного мислення, однак здатність ця значно нижча
за здібності героя. Але герой та оповідач ніби доповнюють один одного. Функція героя – розкривати таємницю, знаходити злочинця; функція оповідача – захоплюватись
спостережливістю, інтелектом, здатністю до дедукції, залізною логікою міркувань героя
та будувати неправильні здогадки, на фоні яких проникливість героя, його гострий розум
здаються геніальними. Такий тандем герой – оповідач виконує чітку функцію: оповідач є
фоном, який дозволяє висвітлити всі позитивні риси головного героя.
Дюпен – нащадок великоможного, нині розореного роду. Щодо імені героя, то слід
зазначити, що ім’я Дюпен було відоме французьким сучасникам Е.По: Андре Дюпен був
головою палати депутатів, Шарль Дюпен – математиком і морським міністром, Филип
Дюпен – видатним юристом. Всі вони належали до одного старовинного аристократичного роду, до якого, очевидно, відноситься і герой оповідань.
Живе Дюпен у паризькому передмісті Сен-Жермен, на вулиці Дюно № 33. Він уникає
контактів з дійсністю, адже веде замкнений, чудернацький спосіб життя у занепалому
старому домі, затнувши занавіски та засвітивши лампу, перетворюючи день на ніч, а ніч
– на день, він віддається читанню, та роздумам в обстановці «романтичної меланхолії»:
«If the world knew the way we lived at this place we should be considered to be madmen. We
kept completely away from others. We admitted no visitors… Early in the morning we closed
all shutters of our old building and lighted a couple of candles… By the light of these candles
we indulged in dreams, reading, writing and speaking. When darkness fell we set out into the
streets, arm in arm, continuing the topics of the day and wandered until a late hour» [5: 54].
Виходячи на вулицю, Дюпен надягає зелені окуляри, з чого можна зробити висновок, що
він наділений підвищеною чутливістю і не полюбляє денне світло.
Герой занурений в академічне студіювання, але це не заважає йому щоденно читати газети, відвідувати театри, цікавитись кримінальною хронікою: «We were looking
over an evening paper, when the following paragraphs attracted our attention: «Extraordinary
Murders»… Dupin seemed very interested in the progress of the investigation – at least his
manner pointed to that because he said nothing» [5: 56], і підтримувати знайомство з широким колом людей, в тому числі й з префектом паризької поліції.
Певна «дивність», притаманна Дюпенові, його пристрасть до нічного життя, темні
окуляри, нестримна схильність до усамітнення, до самоізоляції і, нарешті, властивість
«впадати у транс» під час роздумів, на перший погляд, зближує його з героями психологічних оповідань, але насправді має абсолютно інший зміст.
Одна з причин усіх цих «дивацтв» Дюпена, доволі очевидна: Едгару По був потрібен
незвичайний герой, характер, що відрізняється від тривіального стереотипу, виокремлюється із загального фону як виокремлюються з нього герої психологічних оповідань.
Письменник наділив Дюпена і Леграна екстравагантними звичками та схильностями.
Але ці «дивацтва» Дюпена – не більш ніж зовнішні атрибути образу.
Дюпен може існувати поза атмосферою свого дому. Він спокійно залишає свій притулок на вулиці Дюно, при цьому зовсім не змінюючись. Реальний світ настільки ж від264

критий для нього, як і світ думки, науки, мистецтва, існуючий за закритими шторами та
зачиненими дверима його квартири. Темні окуляри потрібні йому не для того, щоб захищати тонку нервову організацію від зіткнення з дійсністю, з яскравим світлом, різкими
контрастами, потворними формами. Вони потрібні лише для того, щоб мати можливість
спостерігати і розмірковувати потай від оточуючих.
Дюпен відрізняється багатством, химерністю уяви та ерудицією. Але діяльність
його свідомості не лімітована вузьким інтелектуальним простором, межі його окреслені
уявою і абстрактним знанням. Вона має вихід у реальний світ, у повсякденне життя, загадки якого цілком досяжні для розуму Дюпена. Світ реальний і світ уявний існують тут
у повній рівновазі і жоден з аспектів свідомості Дюпена не отримує мономаніакальних
форм. Йому, наприклад, властива підвищена увага до дрібниць: «I saw nothing beyond
the facts described in the paper. But Dupin examined everything – also the bodies of the poor
women…» [5: 71], але це не стає лише засобом до розгадки таємниці. І «транс», в який
він «впадає», – насправді, не більше, ніж видимість «трансу», адже контроль зі сторони
розуму не слабшає ні на секунду, тон мови не позбавляється спокійності, дикція – ясності. Це скоріше особливий стан, в якому сили інтелекту зосереджуються, концентруються на задачі, що підлягає розв’язанню.
З іншим героєм, Леграном, читач знайомиться в оповіданні «Золотий жук». Розповідь починається з історії життя Вільяма Леграна, і одразу стає зрозуміло, що перед нами
людина неординарна, зі своїми талантами, здібностями та дивацтвами: «Many years ago,
I contracted an intimacy with a Mr. William Legrand. He was of an ancient Huguenot family,
and had once been wealthy; but a series of misfortunes had reduced him to want. To avoid the
mortification consequent upon his disasters, he left New Orleans, the city of his forefathers, and
took up his residence at Sullivan’s Island, near Charleston, South Carolina» [5: 33].
Прізвище героя не є вигадкою автора. Легран – досить відоме прізвище в Південній
Кароліні, а острів Саліван, де герой живе, – той самий острів, на якому у форті Моултрі
проходив військову службу Едгар По.
Протягом усієї оповіді автор тримає читача в напрузі, не розкриваючи особистості
свого героя. На перший погляд, перед нами постає образ людини, що зазнала життєве
фіаско і втекла від суспільства на безлюдний острів. Реакція Леграна на «золотого» жука,
знайденого ним для колекції, свідчить про те, що дивацтво цієї людини межує з божевіллям. Ця здогадка знаходить підтвердження й у словах родичів Леграна, які вважають його
психічно неврівноваженим, й у ставленні оповідача та слуги Юпітера до героя, які хоча
і вважають «масу Вілла» не зовсім нормальною людиною, але проявляють максимум
терпіння й поваги до нащадку гугенотів: «I found him well educated, with unusual powers
of mind, but infected with misanthropy, and subject to perverse moods of alternate enthusiasm
and melancholy. He had with him many books, but rarely employed them» [5: 34].
Події, що відбуваються після незвичної знахідки, остаточно переконують оповідача
у тому, що його друг одержимий манією скарбошукацтва, а такі манії легко можуть підштовхнути до божевілля нестійкий розум: «A mind disposed to lunacy would readily be led
away by such suggestions – especially if chiming in with favorite preconceived ideas» [5: 38].
Тільки хвилювання за друга спонукає оповідача разом із Юпітером супроводжувати
Леграна у пошуках скарбів. Подальші дії Леграна викликають у супутників тривогу за
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розумовий стан героя, і тільки після того, як скарб, в існування якого так твердо вірив
Легран, нарешті був знайдений, перед читачем розкривається вся сила характеру героя
Едгара По.
Коли Легран крок за кроком описує шлях, який привів його до успіху, оповідач дивується чіткій послідовності у розшифровці піратського послання і пошукових орієнтирів,
зазначених у ньому. Він розуміє, що непохитна воля до успіху була помилково прийнята
ним за одержимість. Вражає терпіння, проявлене Леграном стосовно скептично налаштованого і надмірно самовпевненого оповідача. Кінцівка оповідання розкриває Леграна з іншого боку: він постає як людина з витонченим почуттям гумору: «Why, to be frank,
I felt somewhat annoyed by your evident suspicions touching my sanity, and so resolved to
punish you quietly, in my own way, by a little bit of sober mystification. For this reason I swung
the beetle, and for this reason I let it fall it from the tree. An observation of yours about its great
weight suggested the latter idea» [5: 40]. У такій м’якій іронічній формі герой вирішує помститися оповідачу за невіру в людську інтуїцію та аналітичну діяльність розуму.
Таким чином, ексцентричність та самотність Дюпена та Леграна впадають у вічі навіть неуважному читачеві. А як відомо, наявність самотнього героя – одна з визначних
рис романтичної літератури. Самотність його може бути абсолютною або відносною,
вимушеною або добровільною, фізичною або духовною. Вона є певною якістю, що
супроводжує романтичний характер, і, одночасно, умовою функціонування романтичної
свідомості. Романтичний герой має нестримну схильність до прогулянок, далеких
мандрівок, до життя в усамітнених місцях, до нічного неспання. Письменники вилучають його зі звичного соціального оточення і відправляють у вигнання, подорож чи
за грати. Схильність до усамітнення є психологічною нормою для романтичного героя.
Таким чином, усамітнення та ексцентричність (тобто незвичність поведінки та способу
життя) в очах сучасників Едгара По були невід’ємними від успішної роботи інтелекту,
від плідної діяльності свідомості, що освоює світ. Введення цих елементів у художню
систему в якості основних характеристик героя, виправдане лише тоді, коли основним
предметом зображення є діяльність його інтелекту, як це відбувається в оповіданнях Едгара По.
На нашу думку, не можна повністю ототожнювати героя логічних оповідань з персонажами його «страшних» новел. Доведено, що Легран та Дюпен – дійсно романтичні
характери, і тільки за цією якістю вони можуть бути об’єднані з героями психологічних
оповідань. Обидва герої – представники заможних, аристократичних, але розорених
родів. Їх приваблює наука, вони схильні до усамітнення, відрізняються ексцентричністю.
Але всі їх дивацтва – просто зовнішні атрибути, що виокремлюють героїв із загального фону. Самотність героїв бере початок у морально-філософських ідеях, притаманних
американській романтичній свідомості XIX століття. Ця риса є ознакою успішної роботи
інтелекту, плідної діяльності розуму.
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«ТЕАТР АБСУРДУ» В УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ МИКОЛИ КУЛІША «НАРОДНИЙ МАЛАХІЙ»)
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординарного жанрового явища літератури ХХ сторіччя під назвою «театр абсурду» у п’єсі
Миколи Куліша «Народний Малахій». Аналіз даного твору в контексті поетики «драми
абсурду» проводиться завдяки використанню таких методів: описового, порівняльного
і філологічного.
Ключові слова: «театр абсурду», «драма абсурду», М. Куліш, «Народний Малахій».
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей сложного и неординарного жанрового явления литературы ХХ века под названием «театр абсурда»
в пьесе Николая Кулиша «Народный Малахий». Анализ данного произведения в контексте поэтики «драмы абсурда» проводится с помощью таких методов: описательного,
сравнительного и филологического.
Ключевые слова: «театр абсурда», «драма абсурда», Н.Кулиш, «Народный Малахий».
The article is devoted to consideration of characteristic features of the difficult and eccentric
genre phenomenon of literature of ХХ century under the title of «theatre of absurdity» in the
play of Mykola Kulish «Narodnyi Malachij». The analysis of this work in the context of poetics
of «drama of absurdity» is conducted due to the use of such methods: descriptive, comparative
and philological.
Keywords: «theatre of absurdity», «drama of absurdity», M. Kulish, «Narodnyi
Malachij».
Одним із досить складних і неординарних жанрових явищ світової літератури ХХ
сторіччя, яке вражає своєю контраверсійністю й особливістю виявлення, є «театр абсурду». Саме цим стилем або лейтмотивом послуговувалися й українські драматурги, одним
із них є Микола Куліш.
© Мукан В.С., 2010
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Дослідженню його творчості присвячені наукові праці: Н.Кузякіної, Ю.Кобилецького,
Д.Вакуленка, Ю.Лавріненка, М.Кудрявцева, Л.Танюка, Г.Семенюка, Н.Бічуя та інших.
Однак ми ставимо собі за мету вдатися до послідовного та комплексного дослідження раніше науково не проштудійованих рис творчості М.Куліша: до розгляду його драми
у контексті «театру абсурду».
Матеріалом для здійснення нашого дослідження слугуватиме п’єса М.Куліша «Народний Малахій». Ця драма виступає насамперед модерним твором, де виявляються
риси стильової течії «театру абсурду», що і є предметом даного дослідження.
Почнемо аналіз твору із двох начал поетики «театру абсурду»: гротеску та парадоксу,
які наявні у драмі.
На сторінках п’єси зустрічаємо такі вияви гротеску: конфлікт; внутрішні
суперечності у головного героя Малахія; гротескно деформовані життєві явища;
образ Малахія. Також варто відмітити найприкметніші ситуативні парадокси, що
трапляються у творі: проповідування ідей революції, не знаючи її сутності; прагнення
Малахія переробити суспільний лад цілої держави та байдуже ставлення до власної сім’ї;
поєднання непоєднуваного: християнської віри (яка засуджує насилля) і комуністичної
ідеології (яка засуджує релігію); ідея оновлення України з духовним центром у Москві;
божевільна людина з об’єктивним сприйняттям дійсності; відсторонений від дійсності Малахій помічає вади суспільства; самотність завжди оточеного людьми
Малахія. Оскільки парадокси та вияви гротеску між собою тісно переплетені, ми
вдамося до розгляду даних явищ всукупності. Аналізуючи фундаментальні риси «театру
абсурду» (гротеск і парадокс) у п’єсі Миколи Куліша «Народний Малахій», торкнемося
і другорядних виявів даної течії в досліджуваному творі: образу героя і персонажів,
проблеми, ідеї, характеристики дій і т.п..
Отож почнемо з першого у вище згаданому списку вияву гротеску: з конфлікту.
Вчорашній листоноша Малахій Стаканчик залишає сім’ю, щоб проповідувати свою
«реформу людини». Цей конфлікт як вияв гротеску реалізується завдяки низці парадоксів:
Малахій, людина, яка свято вірить у могутність комуністичної влади, підносить її до
вершин справедливості й порядності, але у час становлення цієї влади, у революцію, цей
чоловік сидів замурований у чуланчику, читаючи комуністичні агітки, тобто він не мав
уявлення про людей, що робили революцію, про методи, які вони використовували, про
мету її проведення. Парадокс у цій ситуації полягає у тому, що, не знаючи суті влади,
він прихиляється перед нею. Другий парадокс виявляється у прагненні здійснити свій
глобальний задум – змінити людину, зробити світ кращим, але при цьому, сповідуючи
такі високоморальні ідеали, він робить боляче найближчим: його дружина та діти
сумують за ним, хвилюються. Також не можемо оминути засобів, які є прикметними
рисами поетики «театру абсурду»: поєднання комічного та трагічного. Трагічними
бачимо сцени туги дружини та дочок за чоловіком і батьком, який полишає їх заради
«вищої мети». Також трагізм ситуації полягає у «взаємному нерозумінні»: Малахій
«не чує» членів своєї сім’ї, а доньки та дружина навіть не намагаються зрозуміти мети
його відходу, що є теж однією з мовних рис «театру абсурду». Щодо комедії, то вона
виявляється у постановці проблеми, вона є засобом передачі трагічного змісту, тобто
дії персонажів часто є кумедними, однак вияв цих дій носить серйозну мету, яка мусить
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завадити розвитку подій трагедійного характеру. Наприклад, чудовою ілюстрацією даної
особливості може слугувати ситуація, пов’язана із намаганнями не пустити Малахія з
дому шляхом забиття його улюбленої курки.
Наступним виявом гротеску є внутрішні суперечності Малахія, що базуються на
парадоксальній ситуації, яку описує у власній статті літературознавець і режисер Лесь
Танюк: «Внутрішній світ Малахія алогічний з погляду здорового глузду. В його уяві
переплелися релігія й комуністична ідеологія» [6: 4]. Таке поєднання непоєднуваного,
тобто релігії і комуністичної ідеології, дає можливість Малахію з християнського
вчення узяти ідеал людини, а з комуністичного – методи впровадження реформ. І,
як бачимо, ці комуністичні шляхи досягнення мети головний герой використовує,
починаючи з найдрібніших рис більшовицької ідеології. Цим автор вдається до певного
пародіювання зовнішнього вияву радянської влади: «Малахій: «Народний Малахій,
в дужках нарком. Скорочено — Нармах... Ні, Нармахнар»[4: 51]. Чи не схоже це ім’я
(Нармахнар) на спрощення складних абревіатур владних посад правлячої комуністичної
верхівки? Наприклад, раднарком або «начраймил» [4: 13]. Ідея Малахія Стаканчика
здійснити «реформу людини» також є пародією на наміри більшовиків. Варто згадати
і позицію Малахія щодо бажання вірянки Агапії йти до Єрусалиму: «…не до гробу
тепер єрусалимського нам треба йти, а до Ленінового мавзолею, до нового Єрусалиму
плюс до нової Мекки, — до Москви…» [4:30]. У цьому випадку автор також пародіює
комуністичне поняття мавзолею як такого. Тут знову бачимо ще один парадокс: як може
бути оновлення України, якщо українці будуть вважати новою Меккою Москву? Мало
того, Микола Куліш власним твором поставив набагато глобальніше питання, ніж вище
описані: чи може висока мета виправдовувати жертви? Саме це питання є не лише
фундаментальним, не лише однією з рис поетики «театру абсурду» (однією з рис поетики
«театру абсурду» є ставлення питання без відповіді на нього), а цілим пророчим поглядом
на державу, в якій керують комуністи. (Згадаймо мільйони мученицьких смертей під час
голодоморів, кількість невинних жертв під час Другої світової війни, величезні втрати
під час абсурдної війни в Афганістані).
Наступним виявом гротеску є гротескно деформовані життєві явища, що зберігають
точність форм життя, повноту та предметність зображення. Даний вияв гротеску також
можливий завдяки парадоксу людини з божевільною метою і реальним сприйняттям
дійсності. Це може проілюструвати випадок біля церкви, коли Малахій, будучи
засліпленим своєю «високою» метою, все ж помітив антиморальні наміри Аполінари.
Також парадоксальним є цілком адекватне та проукраїнське мислення божевільної і,
здається, комуністично заангажованої людини: Малахій вважає, що потрібно провести
реформу української мови, що столиця має бути у Києві, а не в Харкові. Тобто Микола
Куліш репрезентує Малахія як такого, що не прагне знеособити Україну. Хоча й у цьому
висловленому нами твердженні є амбівалентність: згадаймо ставлення головного героя
до ленінського мавзолею як до певної вершини людської віри. Бачимо в даному разі
знову поєднання непоєднуваного – одну з прикметних рис «драми абсурду».
Перейдемо до наступної особливості досліджуваної нами течії, до схематичності
образів. Ця риса «абсурдної драми» використовується задля передачі певної ідеї
чи символу. Саме такі образи проглядаються у п’єсі «Народний Малахій». Перший
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образ-символ, який постає перед реципієнтом, — це Кум Малахія Стаканчика. Він є
виразником традиційної моралі, усталених цінностей та об’єктивного світосприйняття.
Кум уособлює сильну особистість, оскільки він довго та наполегливо намагався не дати
другові покинути рідне місто. Однак він не належить до тих, що йдуть за лжепророками
(Оля) чи плюндрують повністю власне життя (Любуня). Кум є одним із двох персонажів
у п’єсі, який спромігся не лише на повноцінний діалог із Малахієм, а й навіть піддав
критиці політично-моральні імперативи Стаканчика. Досить завуальованим образомсхемою є пані Аполінара, власниця нелегального будинку розпусти. Вона, за словами
письменника та літературознавця Івана Багряного, представниця панівної нації, тобто
росіянка, яка чітко ілюструє струмінь антикультури та духовної антиестетики, що
швидко розчиняє духовні цінності й культурні надбання українців [8:39]. Продовжуючи
думку Івана Багряного, варто зазначити таку особливість: кожен, хто у п’єсі зазнає фіаско,
потрапляє до її закладу. Спочатку Аполінара заманює туди Олю, але Малахій не дає їй
здійснити антиморального задуму, хоча потім через певну душевну кризу Оля все ж туди
потрапляє. Далі до мадам Аполінари наймається донька Малахія Любуня, що прагне
заробити. Навіть старенька прочанка Агапія, яка не може знайти шляху до Єрусалиму,
йде до закладу Аполінари. Як вона туди потрапила? Чому? Невідомо. Єдине нам стає
зрозумілим: її мрії зазнали деструкції. У кінці драми бачимо у квартирі Аполінари і
Малахія, що має означати те саме: його трагедію, фіаско. До речі, образ згаданої прочанки
Агапії є найменш дослідженим. Ми припускаємо, що вона є частковим антиподом
Малахія. Бабуся, як і Стаканчик, покидає рідне село (продала будинок) і прагне дістатися
до Гробу Господнього, в Єрусалим. І ніхто їй не те що не може, а й навіть не намагається
підказати дороги туди, ніхто її не чує, ніхто, окрім Малахія, що дає їй пораду змінити
курс із Єрусалиму на Москву. У діалогах вчувається гра слів, що тягне за собою зміну
змістового навантаження («Малахій (з оприском): «Раба ти!» Агапія (зраділа): «У лаврі
манахи колись так взивали: раба Божа Агапія». [4: 40]), у більшості реплік прочанки
вчувається лише одна мета, виразником якої вона є (Агапія:»…аби тільки подорожну ви
мені до Єрусалиму виклопотали...» [4: 68]. Агапія є образом, що йде за месією, однак для
неї месія – один. Вона не проміняє його на іншого. У п’єсі Миколи Куліша можна знайти
пояснення тим, хто йде за пророками. Михайло Кудрявцев вважає, що слід визнати чіткі
життєві реалії: «стомлені й змучені будуть сприймати й розуміти бажане, а значить,
і провісників цього бажаного, заради здійснення якого покладуть на карту все, будуть
намагатися випередити час, ігноруватимуть історичні закономірності, морально-етичні
принципи, сутність людської природи, як такої» [3: 25], тобто, починаючи аналізувати
божевільних із Сабурової дачі, за схемою Михайла Кудрявцева, припускаємо, що вони
(божевільні) пішли за Малахієм лише тому, що є хворими, немічними, скривдженими,
їм немає чого втрачати. Проте варто пильніше придивитися до образу хворих. У цьому
випадку ми також натрапимо на явні риси «театру абсурду»: персонажі – образи-схеми,
образи-символи: «прикметно, що це за божевільні: один руками стримує удава, який
може задушити землю, другий розганяє чорних граків, що поклювали сонце, третій бла
гає не смітити святим хлібом. Чи не попередники це Малахія, які прийшли до людей зі
своїми світлими ідеями, доведені до відчаю й ізольовані від суспільства, яке захоплене
ідеалами матеріального накопичення» [5: 83]. Доповнимо дане міркування думкою Івана
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Багряного: ««Сабурова дача» – це протестуюча, а через те репресована Україна, разом
із протестуючим автором, що змусив тих божевільних проголошувати обвинувачення. І
на тій «Сабуровій дачі» найменше божевілля, а найбільше страшної правди, найбільше
сміливої символіки, демаскуючої існуючий лад…» [8: 40]. Отже, навіть послуговуючись
цитатою пана Багряного, бачимо, що риси «театру абсурду» у даному творі широко
заприявлені: це і промовисті символи, і черговий парадокс (у божевільні найменше
божевілля), і неоднозначність образу хворих. Розглянемо символіку «Сабурової дачі»
детальніше: «Не випадково на тій «Сабуровій дачі» немає ні мадам Аполінари, ані кого з
представників панівної нації. Ні, там український народ. І не випадково так говориться
про «птиць, що поклювали сонце», про голод, про страшного удава, який в цілому
контексті, вірніше на тлі всіх інших фраз і образів має символізувати не що інше, як
удава російського імперіалізму» [8: 39].
Тепер перейдемо до головного образу, образу Малахія Стаканчика, який також є
гротескним. Для досягнення гротескності образу використовуються такі парадокси:
відстороненість головного героя від дійсності і в той же час критичне її бачення;
невиправдання жертв заради високої мети. Аналізуючи перший парадокс, варто зазначити,
що у його образі зосередилось чи не найбільше рис, притаманних течії «театру абсурду».
По-перше, не складно помітити ті риси, які «театр абсурду» запозичив у екзистенціалістів:
ізольованість людини від зовнішнього світу, індивідуалізм і замкнутість, недосяжність
для людини поставленої мети, непереможність зла, беззмістовність активних дій.
Ізольованість колишнього листоноші Малахія починається з початком революції, коли
він попросив своїх рідних замурувати себе у чуланчику. В такій ізоляції від суспільства
він пробув два роки, читаючи при цьому більшовицькі книги. Однак після цього
ізоляція головного героя продовжується: він живе десь у царині теорії більшовизму та
помічає лише дрібні прогалини у діяннях влади, так і не осягаючи фундаментальних
антилюдських засад, на яких ця влада ґрунтується. Непереможність зла, що прагне
здолати головний герой, очевидна. Не розуміє цього лише він, адже Стаканчик живе у
двох світах: реальному та ірреальному. В останньому він проводить дедалі більше часу,
це видно зі співвіднесеності головних ситуацій у п’єсі. Отож ситуативно драму можна
умовно розділити на такі частини: перебування вдома; візит до раднаркомів; «Сабурова
дача»; відвідини заводу; перебування у квартирі Аполінари. Завдяки такому розподілу
можемо класифікувати дані пункти, де спинявся Малахій, за способом сприйняття
дійсності головним героєм. Вдома дійсність була для Стаканчика ірреальною. Про це
свідчить велика кількість його реплік, де переважали ідеї, завдяки яким він прагнув
«реформувати людину». «Візит до раднаркомів» характерний ірреальним сприйняттям
сьогодення з елементами чи вкрапленнями реального світосприйняття. Малахій реально
дивився на речі тоді, коли розкрив замисел Аполінари, коли проілюстрував абсурдне
явище із українською мовою, а також тоді, коли вказав представникам влади на їхні
помилки. Перебуваючи у божевільні, головний герой повністю поринув у ірреальність.
Такий хід подій пояснюється здебільшого промовистим образом самої «Сабурової дачі»:
у божевільні не було чого виправляти, там все йшло у потрібному ритмі. На заводі
бачимо Малахія вже іншого. Це спочатку, коли він тільки-но переліз через мур, він
почав говорити із глибин свого ірреального світосприйняття. Однак потім, побачивши
271

ці мури та робітників, він розуміє, що відбувається певний абсурд у державі: робітники
працюють за стіною, яка повністю ізолює їх від зовнішнього світу, наче злочинців, а
вони (робітники), у свою чергу, є морально ницими особистостями, які можуть говорити
про величезні цивілізаційно-технічні перетворення, що чекають людство у майбутньому,
а по-людськи поспівчувати, подумати про більш ближчі цінності не в змозі: «Третій:
«Вже сьогодні Дніпрельстан розбива динамо-моторами очеретяний той сум і дике,
хай воно сказиться, тужіння порогів…» Малахій: «Киньте ваш Дніпрельстан! Тут
ось, чуєте, кричать – ізнасілованіє двох старух, о гегемони! [4: 67]. До речі, в останній
цитаті впадає в око абсурдна ситуація, яка була однією з ознак Радянського Союзу.
Микола Куліш знову зазирнув у майбутнє. Якщо почати відштовхуватися від цитати, то
виникає питання: як може існувати поряд ціла «армія» вчених, інженерів, конструкторів,
фінансистів, робітників, які опосередковано чи безпосередньо роблять все на благо
розвитку чергового заводу, і разом із тим поряд живе півдержави ґвалтівників і морально
низьких людей. Чому так? Знову автор провів паралелі, знову виступив пророком, яким
йому бути, мабуть, найменше хотілося (у СРСР 30-их років більша частина населення
країни помирає від голоду, а керівництво тоталітарного монстра спрямовує всі кошти на
будівництво заводів; у 50-60-х роках ХХ сторіччя у країні відчувається явний дефіцит
всіх видів товарів, у колгоспах панують рабовласницькі порядки, а комуністична верхівка
витрачає всі ресурси на запуск ракет у космос та на нарощення військової міці. Сімдесят
років суцільного абсурду, не у драмах, на жаль, а в житті). Тому має рацію Лесь Танюк,
який зазначає, що п’єса «Народний Малахій» рисами поетики «театру абсурду» виявляє
сильний струмінь пророчої п’єси.
Пославши до закладу Аполінари Малахія, Микола Куліш дає реципієнтам знати, що
головному героєві у цьому абсурдному світі зі своїми абсурдними ідеями ніколи не дійти
до здійснення власної мети, ніколи не викорінити зла. По-друге, якщо окремо виділити
риси головного героя поетики «театру абсурду», зможемо у них побачити Малахія
Стаканчика. Отож головні риси: образ самотньої людини, яка діє в глобальній ситуації
та протистоїть суспільству, головний герой затурканий, морально скалічений, не має
позитивних рис характеру. У Малахія Стаканчика є сім’я, що складається з люблячих
дружини та дочок, є друг – Кум, який завжди зіставляє Малахію компанію, веселиться з
ним і цінує, є сусіди, які поважають Стаканчика, однак знову парадокс – головний герой
самотній. Самотній, насамперед, у своїх починаннях, у ідеях, а в кінці твору і в горі,
якого, на щастя, він не здатен осягнути. Оскільки, як зазначалося вище, головний герой
діє в більшості випадків у ірреальному вимірі, то можна сміливо висувати твердження
про те, що Малахій діє у глобальній ситуації. Також підходить до головного героя драми
«Народний Малахій» риса затурканості та морального каліцтва, адже згадаймо, як його
морально скалічили ті більшовицькі книги, що їх він читав, перебуваючи замурованим у
чуланчику. Однією з рис поетики абсурду є перевантаження змістом і алюзіями певних
образів. Це бачимо і в досліджуваному нами творі навіть на прикладі затурканості
Малахія. Знову спостерігаємо паралелі, проведені автором у майбутнє, адже майже
кожна радянська людина була зачинена, вона жила без вікон і дверей, коли навколо йшло
життя, вона зачитувалася книгами, де майоріла червоним прапором лише одна ідея.
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Отже, п’єса Миколи Куліша «Народний Малахій» є дійсно твором високого рівня.
Саме у цій драмі автор, використовуючи промовисті символи, елементи пророчої п’єси,
форманти модерної драми, критико-аналітичний підхід до розв’язання найважливіших
питань сучасності (політичних, філософських, соціальних, морально-етичних), зміг
донести високу ідею та поставити ряд актуальних і навіть майбутніх проблем, зародження
яких, драматург бачив уже тоді. Також надзвичайної ваги фактом є наявність чистих рис
поетики «театру абсурду» у п’єсі «Народний Малахій». Найцікавішим є те, що Микола
Куліш використав ці елементи абсурдної драми задовго до її появи в європейському
літературному дискурсі. Звичайно, не можемо назвати дану п’єсу такою, що відповідає
всім критеріям «театру абсурду», однак варто звернути увагу на наявні у ній форманти
даної течії.
Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бельдій А. Я. Микола Куліш. П’єси. – К., 1998.
Буренина О. Что такое абсурд, или по следам Мартина Эсслина. // Абсурд и вокруг: Сб. статей / Отв. ред. О. Буренина. – М.: Языки славянской культуры, 2004
– с. 7 – 72.
удрявцев М. Драматургія Миколи Куліша. – К., 1992
Куліш М. Г. Маклена Граса: п’єси. – Х., 2007, – 318 с.
Саєнко Т. Микола Куліш // Історія української літератури XX століття. У 2 кн.- Кн.
1.: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1993.–
с. 685 – 705.
Танюк Л.С. Драма Миколи Куліша // Куліш М.Г. Твори: В 2 т.– К.: Дніпро. 1990.
– Т. 1: П’єси / Упоряд., підгот. текстів, вст. стаття та коментар Л.С.Танюка. – с.
3 – 35.
Театр абсурда. Сб. статей и публикаций. СПб., 2005, с. 191 – 195.
Шерех Ю. Шоста симфонія Миколи Куліша // Куліш М.Г. Твори: В 2 т.- К.: Дніпро.
1990 – Т. 2: П’єси, статті, виступи, документи, листи, спогади / Упоряд., підгот.
текстів, комент. Л.С.Танюка.– К.: Дніпро, 1990. – с.326 – 338.

273

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
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(Київ, Україна)

ЕТНОСПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРІВ У ПОВІСТІ
ДЖ. ДЖОЙСА «ПОРТРЕТ МИТЦЯ ЗАМОЛОДУ»
ТА ЇЇ УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті аналізуються засоби вираження таких етноспецифічних концептів,
як кольори, в англійській та українській мовах. Виявлено спільні риси і розбіжності,
обумовлені національною специфікою та особливостями авторської картини світу.
Ключові слова: мовна картина світу, етноспецифічний концепт, слово-символ.
В статье анализируются средства выражения таких этноспецифических концептов, как цвета, в английском и украинском языках. Выявлено общие черты и отличия,
обусловленные национальной спецификой и особенностями авторской картины мира.
Ключевые слова: языковая картина мира, этноспецифический концепт, словосимвол.
The article analyses means of expression of such ethnospecific concepts as colours in
English and Ukrainian languages. It reveals common features and differences caused by the
national specifics and the peculiarities of the author’s picture of the world.
Key words: linguistic picture of the world, ethnospecific concept, symbol.
Символіка кольорів здавна привертала увагу представників різних наукових галузей,
зокрема лінгвістики. Як слова-символи, які мають національно-культурну специфіку, кольори належать до етнопецифічних концептів будь-якої мовної картини світу. Останні
дослідження в лінгвістиці та суміжних науках свідчать, що існують етнічні розбіжності
у сприйнятті та позначенні кольорів, зумовлені історичними, географічними та іншими
особливостями. Метою даної статті є вивчення того, як британсько-ірландська символіка
кольорів в інтерпретації Джеймса Джойса відображається в українській мовній картині
світу.
Розпочнемо наш аналіз з кольорів, які є практично в усіх мовах світу – чорного та білого. Ще стародавні греки стверджували, що чорний колір асоціюється з темрявою – як у
буквальному, так і у переносному значенні. Чорний – це колір зла, диявола та всього надприродного. С. Біггам [1: 49] пише, що за часів Дж. Чосера чорний вважався кольором
хвороби, скорботи та жалоби.
Г. Бідерман [2: 41] відзначає, що чорний колір так само, як і білий, символічно
асоціюється з абсолютом. В Європі чорний колір має негативні конотації. За часів
античності чорних тварин приносили в жертву мешканцям пекла, зокрема, чорного
півня чи козла – Сатані та його демонам. Чорний колір – це підкреслення марнославства та показної величі, тому він став кольором церковного одягу та консервативних
(орієнтованих на церкву) політичних партій.
© Єфименко В.А., 2010
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Погоджуються із наведеними трактуваннями і автори «Словника символів культури України»: «Чорний колір практично в усіх етнокультурах – це символ темряви, зла,
смерті, диявола, пекла, Заходу та ін.» [3: 161].
Розглянемо, яким чином символізм чорного кольору передається в повісті Дж. Джойса «Портрет митця замолоду» [4] та її українському перекладі [5]. Варто зазначити, що
чорний колір не належить до улюблених кольорів письменника, тому випадків його вживання не дуже багато. Чорним є одяг ректора католицького коледжу: a cope of black and
gold (238) – чорна з золотом риза (26). Взагалі, приклади вживання прикметника «чорний» для позначення власне кольору предметів не становлять для нас значного наукового
інтересу. Цікавішими з точки зору перекладу є наступні приклади:
The end: black, cold, void waste. (342) – Кінець: чорне, холодне, порожнє ніщо. (144)
У даному прикладі йдеться про те, як душа потрапляє до пекла, тому вибір чорного кольору є цілком очевидним і символічним. У наступному прикладі перекладачці
вдалося передати ідею Дж. Джойса, але, на жаль, пересічному читачу вона залишиться
незрозумілою: the verse with its black vowels (423) – чорні голосівки вірша (240). Варто
було зробити примітку, що «Голосівки» - це сонет Артюра Рембо (переклад Г. Кочура),
в якому голосні звуки асоціюються у героя з певним кольором, зокрема А – з чорним –
кольором смерті і тління.
Ще в одному прикладі прикметник «чорний» вживається не в прямому, а в переносному значенні: the blackest protestant (248) – найзапекліший протестант (37). У перекладі використовується відповідник, що походить від слова «пекло», що теж є цілком
символічним.
На відміну від чорного кольору, що асоціюється з темрявою, білий колір – це відображення світла, тому йому властиві позитивні конотації, пов’язані з денним світлом,
зокрема, прозорість, щирість та досконалість, чистота думки та тіла, цнотливість [6:17].
Білий – колір одягу ангелів та розп’ятого Христа. Українська традиція трактує білий
як «символ світла, сонця, життя, вічності, святості, божества; місяця; смерті; радості,
святковості; сакрального для українців кольору житла, одягу та ін.; добра; краси; чогось
блискучого, прозорого, невидимого; зими, снігу» [3: 27].
В описі людей білий колір, як уже зазначалося, передає їх досконалість. Це повною
мірою відноситься до Айлін – коханої головного героя:
Eileen had long white hands. … That was ivory: a cold white thing. That was the meaning
of Tower of Ivory (248). – В Айлін були довгасті білі долоні. … Ось що таке слонова кість –
щось прохолодне і біле. Ось що воно означає: Вежа Слонової Кості (38).
У даному прикладі символізм білого кольору посилюється згадкою про слонову кість,
яка є одним з біблійських символів краси. В іншому епізоді дівчина вже з’являється в білому одязі:
She passed now dancing lightly across his memory as she had been that night at the carnival
ball, her white dress a little lifted, a white spray nodding in her hair (411). – Вона пройшлася
по його пам’яті в легкому танці, як того вечора на карнавальному балі – біле плаття ледь
розмаяне, у волоссі кивається галузка білих квітів (225).
Білий одяг як для західної, так і для української культури є сакральним, тому не дивно, що герой згадує свою кохану саме в цьому одязі. У наступному прикладі, хоча теж
фігурує білий колір, проте він має дещо інше символічне значення:
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But Mr Gleeson had round shiny cuffs and clean white wrists and fattish white hands …
(257) – Але в містера Глісона круглі білосніжні манжети, чисті білі зап’ястя й пухкі білі
руки … (48)
В описі єзуїтського священика кількаразове повторне вживання білого кольору
створює ефект вже не щирості та досконалості, а випещеності і стерильності (до речі,
в українському перекладі прикметник «shiny», який буквально означає блискучий, теж
перекладається як «білосніжний», таким чином підсилюючи загальний ефект).
Білий як колір святості фігурує в описі церковних храмів та їх убранства:
white temples (258) – білі храми (50), the white peace of the altar (358) - білий мир вівтаря (163); The altar was heaped with fragrant masses of white flowers (346) – Вівтар вкривали
пахучі оберемки білих квітів (150).
Після покаяння головного героя його очищене серце порівнюється з білою трояндою:
… and his prayers ascended to heaven from his purified heart like perfume streaming
upwards from a heart of white rose (346). – … молитви линули до небес з його очищеного
серця, немов пахощі з серцевини білої троянди (149).
Червоний колір викликає асоціації з кров’ю і, відповідно, війною, революцією, з
будь-якою іншою небезпекою. У повісті Дж. Джойса знаходимо наступну метафору:
the blood-red moon (317) – місяць налився кров’ю (116). Це також колір влади (зокрема,
королівської) та, відповідно, королівського одягу. Вдалим у цьому відношенні є переклад
словосполучення «red coat» (301) як «червоний сурдут» (97), тобто одяг, який одягали у
вихідні і святкові дні.
З червоним кольором та його відтінками пов’язана низка емоцій, таких як гнів, збентеження, сором, а також любов та пристрасть:
Was it the raw reddish glow he had so often seen on wintry mornings on the shaven gills
of the priests? The face was eyeless and sour-favoured and devout, shot with pink tinges of
suffocated anger (360). – Чи не той ото нерівний червонястий жар він так часто бачив зимовими ранками на голених підгорлях священиків? Обличчя те, безоке, скисле й побожне, вкривали рожеві плями стримуваного гніву (166); scarlet with shame (263) – червоний
од сорому (54).
Як видно з наведених прикладів, гнів та сором передаються відтінками кольорів від
«рожевого», «червонястого» до «червоного». Слід зауважити, що у перекладі знаходить
відображення особливість української мовної картини світу, відповідно до якої «scarlet»
втрачає свою додаткову конотацію яскраво-червоного кольору, залишаючись просто червоним.
В авторській картині світу Дж. Джойса людина може червоніти не лише ззовні, а й
з середини:
But the tickling of the skin of his neck made his mind raw and red (424). – Від свербіння
шкіри на шиї почервоніла і роз’ятрилася душа (241).
Душа героя червоніє від тих умов, в яких йому доводиться існувати, відчуваючи сором і розпач.
Нарешті, червоний і зелений в західній культурі - це кольори Різдва, уособленням
яких є два різдвяних символи: red holly and green ivy (235, 243) – червоний гостролист і
зелений плющ (23).
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Жовтий колір асоціюється, в першу чергу, із золотом, світлом, сонячними променями. У той же час жовтий може виступати кольором боягузтва, зради та ревнощів. С. Сєров [7: 79] відзначає, що починаючи з ХІІ століття, відтінки жовтого набули самостійних
і, як правило, протилежних золотому, негативних значень: блідо-жовтий – зрада, буденність; охристо-жовтий – страх; тьмяно-жовтий – деградація, ревнощі, прелюбодіяння.
В католицтві світло-жовтий колір символізує інтуїцію, інтелект та віру, а також істину,
отриману через одкровення, і емоційну теплоту Сонця [7: 195]. В українській традиції
жовтий – «колір золота, зрілого колосся пшениці, жита, ячменю, зів’ялого листя, але і
колір хвороби, смерті, потойбічного світу» [3: 160].
Жовтий – це один з основних кольорів, які використовує Дж. Джойс при описі
Дублінy. Адже Дублін для письменника, з одного боку, – «центр паралічу», осереддя
пороків тогочасного ірландського життя, а з іншого боку, – одна з найстаріших столиць
світу, символ Міста взагалі. Жовтий колір символізує перше: yellow scum (276) – жовта піна (69) причалів, the yellow gas-flames (306) – жовте полум’я газових ріжків (103),
yellow lamps (307) – жовті ліхтарі (105) кварталу борделів, yellowish haze (340) – жовтувата мла (142).
Інші випадки вживання прикметника жовтий пов’язані із значенням цього слова, що
вживається в якості сленгу, а саме «безчесний, підлий, нікчемний»:
Damn your yellow insolence (397) - Чума на твій жовтий язик (210), to swear in yellow
(397) – лаятись у жовтому ключі (210), on a yellow drunk (397) – пити до жовтої гарячки
(210), a sulphur-yellow liar (401) – жовтосірчаний брехун (215).
Як видно з наведених прикладів, або перекладачці невідомі сленгові значення слова
«yellow», або ж, що ймовірніше, вона навмисне використовує прикметник «жовтий» для
наближення до оригіналу, хоча деякі запропоновані варіанти перекладу є досить неоднозначним (наприклад, не зовсім зрозуміло, що означає – «у жовтому ключі»).
Зелений колір позначає молодість та недосвідченість (по аналогії з недозрілим
плодом); заздрість, ревнощі (згадаємо відому Шекспірівську метафору «the green-eyed
monster»). У наші дні цей колір набув значення, пов’язане з екологією та навколишнім
середовищем. Г.Бідерман [2: 158] вказує, що зелений колір може мати як позитивне
(яскраво-зелений), так і негативне забарвлення (нудотно зелений). У багатьох культурах цей колір символізує надію. Відповідно до християнської символіки, зелений колір
є рівновіддаленим як від синього кольору раю, так і від червоного кольору пекла. Це заспокійливий, освіжаючий колір, колір роздумів, очікування воскресіння. Хрест Христа
як символ надії на порятунок часто зображувався зеленим. Для українців зелений колір –
«символ природи; молодості; плодючості полів; краси і радості; ствердження життя; з
іншого боку – символ депресії; інертності, байдужості і смерті» [3: 119].
У повісті Дж. Джойса «Портрет митця замолоду» також зустрічаємо приклади вживання зеленого кольору як символу природи: green puddles (273) – зелені калюжі (66), a
green sea of heaven (320) – зеленкаве море небес (119), an emerald trail of seaweed (369) –
смарагдове пасмо водорості (175). Проте у переважній більшості випадків зелений
вживається в іншому значенні, пов’язаному саме з ірландськими історичними реаліями.
Зелений та смарагдовий кольори мають глибоке символічне значення для Ірландії, адже,
по-перше, її так і називають смарагдовим островом (the Emerald Isle), по-друге, зеленим
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є традиційний прапор ірландських націоналістів, тому зелений колір на протязі століть
символізував боротьбу за незалежність Ірландії від Великої Британії; по-третє, зеленим
є колір головного патрона католицької Ірландії святого Патрика. У наступному прикладі
якраз і обігрується ірландська національна тема:
Fleming had a box of crayons and one night during free study he had coloured the earth
green and the clouds maroon. That was like the two brushes in Dante’s press, the brush with
the green velvet back for Parnell and the brush with the maroon velvet back for Michael Davitt.
(230) – Флемінг має коробку кольорових олівців і раз на самопідготовці він замалював
Землю зеленим, а хмари – каштановим кольором. Як на щітках у Дантиній шафці: з зеленим оксамитом на спинці – за Парнелла, а з каштановим – за Майкла Девітта. (17)
Перекладач в Примітках дає невеличке пояснення щодо вищезгаданих історичних
фігур («Майкл Девітт і Чарлз Стюарт Парнелл – діячі ірландського національновизвольного руху» (262)), проте читачам залишається незрозумілим, чого Парнелла
символізує зелений колір, а Девітта – каштановий. Дж. Джойс, скоріше за все, у виборі
кольорів спирався на те, що Девітт був організатором Ірландської Земельної Ліги і борцем за земельну реформу (звідси – асоціації з каштановим кольором), а Парнелл – борцем за незалежність Ірландії, символом якої є зелений колір.
Деякі прибічники незалежності Ірландії навіть колір одягу підбирали відповідно до
своїх політичних уподобань:
And he saw Dante in a maroon velvet dress and with a green velvet mantle hanging from
her shoulders … (241) – І����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
тут він побачив Данті – у каштановій оксамитовій сукні, в зеленій оксамитовій мантії, що спадає їй з пліч … (29)
А сливовий пудинг, що готувався на Різдво, прикрашався в ірландських родинах «зеленим прапорцем» (a little green flag (243)).
Синій колір означає повітря, небо, небеса і все неземне, що з ними пов’язано; воду,
вічність та спокій. Темніші відтінки синього, на думку І. Іттена [8: 136], передають забобони, страх, горе, депресію. Згідно з українською традицією «синій колір – спокійний, сентиментальний, серйозний. Символізує довір’я, безкінечність, сум. Це колір неба
і моря. Він викликає відчуття холоду. У християнській культурі асоціюється з вічною
божественною істиною» [3: 160].
Використання синього кольору в повісті Дж. Джойса теж пов’язано з описом неба та
неземного, божественного: the blue distance (271) - синява далечінь (64), a cloth of smoky
tenuous blue (415) - рядно димчастого, безплотного блакиту (230), the blue shrine of the
Blessed Virgin (361) - голубий храм Пресвятої Діви (166).
Цікаво простежити, які відповідники підбирає перекладач до англійського прикметника «blue»: синявий, блакит (саме чоловічого роду), голубий, жодного разу не використовуючи при цьому прикметник «синій».
Сірий – колір праху, смутку, скорботи, покаяння. Християнська традиція розглядає
сірий колір як символ смертності тіла (на відміну від безсмертя душі). Євреї пов’язують
сірий колір з мудрістю. У символіці повісті Дж. Джойса сірий колір є одним з найрозповсюдженіших. Це колір Дубліна у похмуру, дощову погоду, колір будинків, річки і т.п.:
the grey block of Trinity (376) – сіре громаддя коледжу Трійці (184), the grey cobwebbed
windows (385) – сизі від павутини вікна (195), the grey sheet of water (365) – сіра гладінь
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(171), grey sand (370) – сірий пісок (177), lake grey like a shield (419) – сірий щит озера
(235).
Але найчастіше в повісті сірим виступає небо, повітря та світло, які навівають смуток на головного героя та налаштовують його на філософський лад:
the soft grey air (269) – м’яке сіре повітря (62), veiled grey sunlight (368) – присіріле
сонячне світло (175), the grey curtain of the morning (374) – сіра завіса ранку (182), a crude
grey light (400) – непривітне сіре світло (212), the raw grey sky (400) – незугарне сіре небо
(213), the grey rainy light (419) – сіре дощове світло (235).
Взагалі кольоровій палітрі світла Дж. Джойс приділяв багато уваги. Так, описуючи
різні ситуації, письменник використовує різноманітні відтінки палітри: a speck of pink
light (283) – рожева цятка світла (78), dark rosy light (299) – багряне світло (95), a pallid golden light (366) – підсвічений блідим золотом (172). Щоправда, виникають певні
сумніви у відповідності перекладу «dark rosy» як багряний (адже в англійській мові
існує прямий відповідник прикметника багряний – «crimson»), на нашу думку, «темнорожевий» точніше відповідав би оригіналу.
Для прози Дж. Джойса характерним є вживання комбінацій з декількох кольорів,
як в наступних прикладах: the grey and blue coils of smoke (270) – блакитно-сірі кільця
диму (63), grey-blue glow of the dying day (361) – сіро-синє світіння мрущого дня (167),
green-white slime (419) – зеленаво-білий лебединий послід (235). Цікаво, що однакову
комбінацію кольорів (grey and blue) перекладач в різних контекстах перекладає як
«блакитно-сірий» та «сіро-синій», це ще раз свідчить про відмінність англійської та
української мовних картин світу, в яких англійському кольору «blue» відповідає два
українських кольори – синій та блакитний.
Таким чином, проаналізувавши символіку кольорів у повісті Дж. Джойса «Портрет
митця замолоду» та її українському перекладі, можна зробити висновок про існування
національної та авторської специфіки у сприйнятті та передачі даних символів. Найбільше
розбіжностей пов’язано із вживанням зеленого та жовтого кольорів. Так, символічний
для Ірландії зелений колір дещо втрачає свій символізм в українському перекладі. Щодо
жовтого кольору, то тут йдеться вже не про національні розбіжності у сприйнятті, а про
особливості авторського сприйняття даного кольору. Тому вживання жовтого кольору,
який в українській мовній картині світу має переважно позитивну конотацію, в якості
символу «осереддя пороків» є не зовсім звичним для українського читача.
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Бідненко Н.П.
(Дніпропетровськ, Україна)

ПІДТЕКСТ У ДРАМІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ
Досліджуються функції підтексту у драмі та засоби його відтворення при перекладі драматичного твору. Автор статті аналізує прийоми збереження мовної структури
художнього твору та індивідуальної своєрідності оригіналу.
Ключові слова: підтекст, змістовна-підтекстова інформація, естетична цілісність оригіналу, семантичні та тематичні центри висловлювання, ремарка, образне
слововживання, авторський задум, семантичні контексти.
Исследуются функции подтекста в драме и способы его воспроизведения при переводе драматического произведения. Автор статьи анализирует приемы сохранения
языковой структуры художественного произведения и индивидуального своеобразия
оригинала.
Ключевые слова: подтекст, смысловая подтекстовая информация, эстетическая
целостность оригинала, семантические и тематические центры высказывания, ремарка, образное словоупотребление, авторская задумка, семантические контексты.
The functions of implication in drama and main methods of its expressing in the translation
of drama text are analyzed. The author of the article researches the ways of saving of language
structure of drama and its individual peculiarities.
Key words: implication, sense implied information, aesthetically beautiful integrity of
original, semantic and thematic centers of utterance, stage direction, vivid word usage, author
sense, semantic contexts.
Вступ. Одна з особливостей драми як літературного роду, що визначає і принципи
її перекладу, полягає у відсутності авторської мови, яка значно підсилює смислове і
стилістичне навантаження різних мовних, у тому числі й лексичних і фразеологічних
складових. Драма майже позбавлена розповідного мовлення і обмежена часом дії (текст
п’єси не повинен перебільшувати традиційного часу театральної вистави), всі авторські
© Бідненко Н.П., 2010
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коментарі, за винятком ремарок, сценічних зауваг і рекомендацій для режисерів, ніби
приховані в мовленнєвих партіях персонажів, у специфіці розвитку дії. Внаслідок цього
свого максимального вираження і актуалізації досягає підтекст. Творчий колектив театру
(режисер, актори, сценограф), працюючи над п’єсою, докладає максимум зусиль, щоб
виявити дійовий підтекст драми, відкрити різноманітні значення кожного її слова.
У численних теоретико-літературних дослідженнях думка про поліфункціональність
слова у драматичному творі стала вже аксіомою (див. роботи І. Лєвого, В. Коптілова,
О. Чередниченка, М. Ажнюк, В. Грицютенка, Є. Макаренко, М. Лукінової та В. Мізецької), і у цій сфері накопичено значний арсенал ефективних засобів створення міжмовних відповідників, сформовано загальні принципи перекладу драми. Але на наш погляд
нез’ясованими залишаються питання стосовно функцій підтексту у драматичному творі
та засоби його відтворення при перекладі.
Основною метою цієї статті є визначення функцій підтексту у драмі та аналіз художніх прийомів, за допомогою яких здійснюється адекватне відтворення підтекстової
інформації при перекладі драматичного твору, збереження стильової манери автора, а
також й індивідуальної своєрідності оригіналу. Сучасні дослідники по-різному підходять
до цієї проблеми, але у спеціальній літературі бракує досліджень, які б розглядали текст
драми в естетичній цілісності всіх його компонентів. Тому дослідження функцій підтексту у драмі та аналіз художніх прийомів його відтворення при перекладі драматичного
твору здається, на думку автора, актуальним для сучасного порівняльного літературознавства.
Для досягнення цієї мети ставимо такі завдання:
• актуалізувати висновки теоретиків сучасного літературознавства щодо категорії
підтексту у драматичному творі;
• визначити функції підтексту у драмі;
• на основі порівняльного аналізу українських перекладів п’єси Б.Шоу «Учень диявола» [1; 2; 3] проаналізувати художні прийоми відтворення функцій підтексту при
перекладі драми;
• обґрунтувати необхідність збереження змістовно-підтекстової інформації при перекладі драматичних творів як засобу відтворення авторської позиції у перекладній
драмі.
Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше досліджується підтекст у драмі
з точки зору його функцій та засобів відтворення цих функцій у перекладній драмі. Викладені у статті висновки дозволять фахівцям з перекладу та літературним критикам
аналізувати перекладну драму, враховуючи її художньо-естетичну цілісність з увагою до
рівня збереження змістовно-підтекстової інформації оригіналу.
Стан наукової розробки проблеми. Слід відзначити, що інтерес до проблеми підтексту у сучасній філології, філософії, теорії інформації, літературному редагуванні, психології і теорії акторської майстерності надзвичайно великий. Бібліографія, що
включає найбільш значні роботи з підтексту, нараховує близько 300 найменувань. Серед
них роботи Н. Арутюнової, М. Бахтіна, І. Гальперіна, Т. Сільман, Д. Урнова, В. Звягінцева, Н. Іртеньєвої, С. Кацнельсона, Б. Кормана, В. Кухаренка, Б. Мейлаха, М. Чудакової,
А. Матчука та багатьох інших.
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Наявність значної кількості досліджень, в яких проблема підтекстової або змістовнопідтекстової інформації (ЗПІ - в термінології І.Гальперіна) розглядається з філологічних
засад, у сучасній науці єдиного тлумачення поняття «підтекст» і досі не має. Складність
визначення і виявлення специфіки підтексту полягає в тому, як нам здається, що – навіть в
галузі філології – одні науковці розглядають підтекст з літературознавчих позицій, інші з лінгвістичних.
Лінгвісти розуміють підтекст як один із видів смислової багатоплановості слова, деяку художню образність (О.Лурія, В.Миркін, О.Карягін, М.Борисова та інші [4; 5; 6; 7]).
Так, О.Лурія вважає, що «у відносно простих мовленнєвих висловлюваннях або повідомленнях поряд із зовнішнім, відкритим значенням тексту існує також його внутрішній смисл, що й позначається терміном «підтекст» [4: 50]. Така інтерпретація проблеми
підтексту ще більше її ускладнює, тому що саме поняття внутрішнього смислу глибоко
суб’єктивне і у процесі рецепції внутрішні смисли скоріше за все не будуть однаковими.
У межах лінгвістичного підходу виявилася ще одна тенденція, представники якої
усвідомлюють підтекст як певний вид смислової і емоційної багатоплановості слова, що
породжує додаткову художню образність. Більш того, дослідники вважають, що підтекстом може бути будь-яке висловлювання взагалі, чи то репліка в діалозі, фрагмент тексту
або навіть цілий текст (М.Борисова, К.Долинін та інші [7; 8]). Якими б не були форми реалізації підтексту, вони завжди знаходяться у межах мовленнєвого вираження і пов’язані
з мовленнєвою об'єктивацією змісту.
Безумовно, наведені лінгвістичні концепції підтексту заслуговують на увагу, але
вони звертаються лише до якогось одного аспекту глобальної проблеми, наприклад, до
питання про засоби вираження змістовно-підтекстової інформації у художньому тексті.
Дещо інакше підходять до питання про підтекст літературознавці. Виявляючи художні засоби вираження підтексту, вчені також звертають увагу і на функції змістовнопідтекстової інформації, пропонуючи теоретичні узагальнення про специфіку підтексту на матеріалі багатьох і досить різних літературних творів – В. Шекспіра, Б. Шоу,
І. Тургенєва, А. Чехова та інших письменників. Крім того, дослідники у своїх роботах
приділяють велику увагу проблемам виникнення (утворення) підтексту як художнього
явища, розглядаючи його в діахронному аспекті і з'ясовуючи природу самого терміну
(Р. Гром’як, Б. Ларін, В. Халізєв, В. Назарець та інші [9; 10; 11; 12]). При цьому, зазначимо, навіть практика вживання засвідчує неоднозначність терміну «підтекст» у літературознавстві.
Деякі дослідники розуміють підтекст як психологічну мотивованість, багатоплановість слова, художнього образу або навіть цілого твору, що зумовлюються авторською
позицією і концепцією всього твору. Таке розуміння підтексту практично збігається із
тлумаченням художньої образності.
До розкриття понятійної специфіки смислового феномена підтексту веде зрештою
і концепція В. Назарця. На його думку, підтекст є «однією з основних властивостей художнього образу, що й визначає його художність, багатозначність смислу, - а ці якості
необхідні йому як об`єкту естетичного сприйняття» [12 : 112]. Інші дослідники напо282

лягають на тому, що підтекст – це приховані почуття, той настрій, що не передається за
допомогою слова, «мистецтво натяку» [9: 548-549].
Але спільною для досліджень і лінгвістів, і літературознавців є теза про те, що ЗПІ у
творі виступає не ізольовано, а використовується разом з іншими художньо-мовленнєвими
засобами вираження авторської позиції і розкриття характерів персонажів. Власне, поняття «підтекст» може бути застосованим до більш широкого кола художніх явищ. Підтекст можна визначити як специфічну властивість художніх творів, запланований смисл,
що, доповнюючи безпосередньо виражений, водночас опосередковано ним мотивується
і може бути відтвореним у читацькому сприйнятті. Безумовно, має рацію Т. Сільман, зазначаючи, що «явище підтексту стосується і лінгвістики, і літератури [13 : 90]. Однак, гадаємо, розгляд питання про підтекст не лише у лінгвістичному чи літературознавчому, а
й у перекладознавчому аспекті сприяє доповненню існуючих поглядів і точок зору на це
явище і надає можливість проаналізувати ті конкретні умови, за яких виникає підтекст.
Вивчення специфіки мови драми за схемою: автор (адресант) – текст (повідомлення)
- перекладач (інтерпретатор) – читач (адресат), - є доцільним, оскільки дозволяє виокремити сигнали ЗПІ (підтексту), а також уникнути суб'єктивності в тлумаченні підтексту при перекладі.
У драмі, що відноситься до образної знакової системи, підтекст виражений найбільш
яскраво і виконує певну смислову функцію, ось чому цьому елементу художньої структури драми приділяється така велика увага. У драматичному творі «завжди є наскрізні
ідеї, настрої, повчання, що сприймаються, нашаровуючись на основне, пряме значення мовлення» [10: 166], - пише Б.Ларін. Виражена за допомогою специфічних стильових засобів (смислова або тематична контрастність реплік у діалозі, висновок-резюме,
варіювання або багаторазове повторювання окремого мовленнєвого відрізку тощо)
змістовно-підтекстова інформація пронизує всі компоненти форми як специфічний елемент текстово-позатекстової структури драми. Ця інформація утворює свою смислову
лінію в макротексті цілого художнього твору і передає всі семантичні типи інформації –
денотативно-логічну, суб'єктивно-оцінну, нарешті, емоційну.
У філософській, побудованій на «дискусії» (у тому сенсі, який вкладав у це слово Б.
Шоу) драмі «Учень диявола» ЗПІ передається через семантичні або тематичні центри
висловлювання, через експресивне забарвлення слів і смислові прирощення, через побудову реплік (повторення звернень, вживання вигуків і займенників у препозиції або
постпозиції відносно звертання в реченні), нарешті, через вживання яскравих епітетів
позитивного або негативного забарвлення у мові персонажів тощо. У великих за обсягом
авторських ремарках, що супроводжують появу дійових осіб на сцені, Б. Шоу подає детальну характеристику своїх персонажів, описує їх зовнішність, звички. Надаючи великого значення «літературній обробці» п’єси, спрямованій на те, щоб з більшою повнотою
охарактеризувати образи і відтворити обставини, в яких знаходяться і діють герої, правильно поставити акценти, письменник подає ніби короткий коментар до тієї чи іншої
сцени «Учня диявола».
Філософський характер драми «Учень диявола», побудованої на інтересних сюжетних ходах, на гострих соціально-психологічних конфліктах, зумовив специфіку мовленнєвих партій героїв. Б. Шоу звернувся до такого типу конфлікту, в якому характери й долі
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героїв розглядаються і аналізуються в складних, переплетених зв'язках з дійсністю. Це
триваючий конфлікт, який поєднує у собі різні за емоційним забарвленням протиріччя,
що є передумовою трагікомічного пафосу.
Наприклад, у першій сцені – сцені читання батьківського заповіту, де драматург змальовує взаємну ненависть людей один до одного, спровоковану розподілом спадщини, - і
тут уже Шоу майстерно зображує зміну людських настроїв, зокрема, Річарда Даджена та
деяких інших персонажів. За лицемірними риданнями місіс Даджен, коли та дізналася
про смерть чоловіка, за спалахами дикої ненависті, що змінюються удаваною покірністю, вгадується егоїстична натура, охоплена думками про спадщину. І у цій ситуації гострі випади Річарда Даджена влучно характеризують його родичів і близьких. «Апостол
сатани» - так називають головного героя п’єси - то глузливо нападає на добропорядного
пастора Андерсона, пропонуючи йому випити, то раптом, дізнавшись про присутність
своєї зведеної сестри Ессі, кидається боронити бідну сирітку, і «його голос м'якшає»
[3: 140]. Тут важливо для розуміння іронічного змісту п’єси вловити дійовий підтекст,
ту позатекстову інформацію, що прихована у мовчанні, контрастності, паузах, побудові
реплік, фразових акцентах, що так часто трапляються у п’єсах Шоу.
Підтекстова інформація у п’єсі має найрізноманітніші форми вияву: нею зумовлене
образне слововживання (наприклад, «запеклий грішник», «учень диявола»), вона відбивається в оказіональних відтінках значення, у характері словесної гри (у цьому плані
надзвичайно цікавими і показовими є діалоги, побудовані на антонімічному співвідношенні «церква – диявол», «святий – грішний» тощо), ця інформація реалізується у розвитку сюжетної дії (коли злодій стає добрим, а любовна колізія перетворюється на блеф),
в образах центральних персонажів (Річарда і місіс Даджен), нарешті, в усій системі номінації героїв.
У п’єсі Б.Шоу «Учень диявола» найменування персонажів у звертаннях психологічно вмотивовано і організовано відповідно до авторського задуму. Наприклад, одного з
головних героїв п’єси – Річарда Даджена інші персонажі п’єси, звертаючись до нього,
називають по-різному – залежно від їх соціального статусу, ситуації спілкування, – демонструючи різне ставлення до свого співрозмовника: пастор Андерсон – «Річард»;
Ессі і Крісті Даджен – «Дік»; дядько Тайтес – «містер Даджен»; полковник Суіндон –
«в’язень»; генерал Бергойн – «містер Андерсон»; місіс Даджен взагалі не вживає ніякого
звертання.
Наведені приклади дозволяють зробити висновок про те, що у Шоу майже немає випадкових фраз, які мали б особливий суб’єктивно-емоційний смисл, не пов’язаний з їх
реальним значенням. У драматурга свій особливий психологічний підтекст, що базується
на прихованій функції окремої семантичної одиниці, репліки і всієї сцени в загальному
контексті твору. Відтак, для адекватного перекладу п’єси Б.Шоу «Учень диявола» перекладачеві необхідно розкрити ці семантичні контексти, зіставивши їх з основною ідеєю
твору.
Висновки. Таким чином, слід підкреслити, що у драмі, у цьому особливому роді
літератури, орієнтованому на постановку у театрі, підсилюється роль різних засобів літературної виразності, зокрема ЗПІ, і саме на збереження підтекстової інформації в інокультурній драмі варто звернути увагу перекладачів. Розглядаючи явище підтексту як
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з лінгвістичної, так і з літературознавчої точок зору, автор статті дійшла висновку, що
підтекст - це специфічна властивість літературно-художнього твору, окремого вислов
лювання, сюжетного епізоду, основний різновид запланованого автором додаткового
смислу, який, не збігаючись із безпосередньо вираженим смислом, водночас опосередковано ним мотивується і може бути відтворений у читацькому сприйнятті.
Для того, щоб проаналізувати функції підтексту у драмі і виокремити засоби його
вираження, необхідно не тільки дослідити і схарактеризувати художній твір у цілому, а й
співвіднести його з контекстом творчості драматурга. Теоретикам і практикам перекладу,
гадаємо, доцільно звернути увагу на підтекст у драмі, аби віднайти найбільш гнучкі й
адекватні засоби його відтворення сприймаючою мовою, оскільки лише у процесі перекладу актуалізуються ті додаткові смисли, що ускладнюють текст драми. І у цьому випадку закономірним і природним буде питання про об'єктивну сутність перекладацької
інтерпретації.
Отже, підсумовуючи різного роду спостереження щодо функцій підтексту у драмі
та засобів його відтворення при перекладі драматичного твору, вважаємо за необхідне
визначити необхідність збереження індивідуального стилю автора відповідно до законів
театрального мистецтва, нарешті, повноту і точність перекладу ремарок.
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ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО
ПРИЙОМУ ЛЕКСИЧНОЇ МОДУЛЯЦІЇ
(на матеріалі англо-українських художніх перекладів)
Статтю присвячено проблемі теоретичного дослідження прийому лексичної
модуляції у художньому перекладі. Застосування прийому лексичної модуляції
визначається як альтернатива буквальному відповіднику при відтворенні першотвору,
що сприяє віднайденню адекватного еквівалента у цільовій мові.
Ключові слова: теоретичне дослідження, практичний досвід, логіко-смислові
відношення, семантична структура номінативної одиниці, адекватність.
Статья посвящена проблеме теоретического исследования приема лексической модуляции в процессе художественного перевода. Применение приема лексической модуляции определяется как альтернатива буквальному соответствию при воспроизведении
оригинала, которая способствует выбору адекватного эквивалента в целевом языке.
Ключевые слова: теоретическое исследование, практический опыт, логикосмысловые отношения, семантическая структура номинативной единицы, адекватность.
The article considers the practical significance of theoretical research concerning the
transformation of lexical modulation during the process of literary translation. Applying of
lexical modulation is revealed as an alternative to literal rendering of a source language unit,
as well as a way of providing an adequate equivalent in the target language.
Key words: theoretical study, practical experience, logic-semantic interrelations, semantic
structure of nominative unit, adequacy.
Як кожна наука, теорія перекладу є результатом досвіду, система теоретичних узагальнень фактів. За самою своєю сутністю теорія перекладу є науково обґрунтованим
зіставленням систем двох мов. Жодна наука не може розвиватися без вивчення власної
історії. Між історією науки та її теорією існує тісний зв’язок: теорія є загальним, систематичним формулювання пізнаного, історія – викладення процесу пізнання. Наука та її
теорія знаходяться у процесі вічного розвитку, та кожен етап лишає за собою, крім мінливого, щось позитивне, неперехідне, цінне. Теоретичні дослідження у галузі перекладознавства формують науковий напрямок, що вивчає закономірності взаємозв’язку між
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текстами першотвору та перекладу та розробляє загальні питання методики та техніки
перекладу [1: 223].
Безперечно, кожному перекладачеві корисно на власному досвіді пізнавати особливості відтворення оригіналу іншою мовою. Втім, для того щоб створити адекватний
текст друготвору, важливо цікавитися тим, як долають міжмовні та міжкультурні розбіжності інші перекладачі, вміти аналізувати результати їхньої роботи та порівнювати із
власними думками.
Подане дослідження спрямоване на роз’яснення питання щодо взаємозв’язку теоретичного дослідження та практичного застосування перекладацького прийому лексичної
модуляції. Розбір прикладів відтворення англомовного художнього тексту за допомогою
цього прийому покликаний спонукати перекладача-практика не зупинятися на одному
еквіваленті мовою перекладу, проте відходити від буквального варіанту та логічно розвивати думку для пошуку адекватного відповідника.
Семантика – це царина відношень між знаками та явищами дійсності, які цими знаками
позначаються [2: 100; 4]. Причини семантичних трансформацій можуть бути логічними,
психологічними, культурно-історичними тощо. У нашому дослідженні нас цікавлять
семантичні трансформації при перекладі, які ґрунтуються на логічних відношеннях між
семантичними структурами номінативних одиниць, коли має місце зміна найменування
[3: 471; 4; 5; 6]. Специфіка типів семантичних перетворень полягає в тому, що при зміні
назви денотата предмет дійсності, що позначається, залишається незмінним.
Лексичною модуляцією називається прийом перекладу, який ґрунтується на логікосемантичних трансформаціях при переході з однієї мови на іншу. Цей прийом визначається
як переформулювання висловлення, яке можна здійснити, змінивши ракурс сприйняття
певного об’єкту дійсності. Формально-логічна природа притаманна таким змінам значення, як розширення, звуження, різні види перенесення та контрасту [3: 469].
Кожнен мовний знак має стале, лише йому властиве значення, і ці значення в одиниць рiзних мов, як правило, не збігаються. Тому переклад ніколи не можна зводити до
простої заміни однієї форми іншою, адже перекладачеві доводиться постійно вирішувати,
значення яких одиниць мови перекладу найбільше підходять до змісту оригіналу [7: 19].
Таке положення слід враховувати під час художнього перекладу, коли використання буквального відповідника часто не передає смисл оригіналу, або передає його не найкращим
чином. Застосування перекладацького прийому лексичної модуляції є альтернативою
буквальному відповіднику. При цьому важливо врахувати пресупозицію першотвору,
яка не вербалізується у повідомленні, а лише імплікується [8]. Наприклад, Also I’m half
French, and I was educated in England and since I was eighteen I’ve worn the uniforms of
eight countries [9: 37]. – Я напівфранцуз, і освіту здобув в Англії, і відколи мені сповнилося
вісімнадцять, я встиг повоювати під прапорами восьми країн [10: 36]. Про прапори в
тексті оригіналу не йдеться, проте логічним висновком семантичної структури служити,
воювати в армії певної країни є необхідні умови: носити військову уніформу та воювати
під знаменами саме цієї країни. Ситуацію наведеного вислову вихідного тексту можна
описати будь-якою з цих ознак: в оригіналі використано першу з них, а у друготворі обрано останню.
Застосування прийому лексичної модуляції сприяє відтворено адекватного відповідника. Адекватним перекладом може вважатися лише переклад, у якому відтворено
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функціональну домінанту вихідного повідомлення згідно з комунікативною інтенцією
відправника вихідного повідомлення [11: 110]. У художньому перекладі адекватність
неможлива без забезпечення певного художньо-естетичного впливу. Таке завдання, а
також пов’язана з ним особливість художнього тексту зумовлюють незначний ступінь
лінгвістичної близькості текстів оригіналу та перекладу. Тут реалізується частіше
функціонально-прагматичний тип адекватності, поняття про який виводиться з оцінки
співвідношення тексту перекладу з комунікативною інтенцією відправника повідомлення,
яка реалізована в тексті [12]. Також свою роль відіграє волюнтативний тип адекватності,
коли адекватність орієнтовано не на одержувача повідомлення, як при дезидеративному
типі адекватності, а спостерігається ситуація активного прояву власне перекладацької
комунікативної настанови [12].
Наше дослідження спрямоване на те, щоб звернути увагу на аналіз перекладацької
практики застосування лексичної модуляції як способу досягнення адекватності при
відтворенні похідного тексту цільовою мовою. Наприклад, коли автор друготвору
замінює причину на наслідок: I have about six hundreds a year, I wrote and asked [13: 300].
– Я матиму шість сотень на рік, я вже дізналася [14: 270]. Помітно, що трансформований за формою текст перекладу звучить природно та легко сприймається цільовою
аудиторією, на відміну від буквального варіанту я писала й запитувала.
Процес логіко-смислових варіювань проходить за допомогою різних ознак та умов
об’єкту дійсності, що описується в перекладі, так само як і у випадку з антонімічним
перекладом: It was Miss Gage and she looked a little older in the bright sunlight and not so
pretty [15: 97]. – То була міс Гейдж; при яскравому сонячному світлі вона не здавалася
такою молодою та звабною [16: 90] чи зміною суб’єкта дії: I don’t think I can stand
that young man, said Clifford at lunch [13: 29]. – Цей молодик діє мені на нерви, – сказав
Кліфорд за ланчем [14: 40].
Варто зазначити, що переклад має справу виключно з текстовим смислом, оскільки
перекладаються і можуть бути перекладеними лише тексти. Звідси випливає, що значення в принципі неперекладні, за винятком тих випадків, коли йдеться саме про значення
і коли вони є частиною змісту тексту. Перекладаються не специфічні для конкретних
мов значення, а задані ситуацією смисли [17]. Будь-який переклад, що починається з
передачі окремих слів та словосполучень, приречений на невдачу. Проаналізуймо наступний англійський вислів та два його українські варіанти: Hardly even the surface of
her mind was tickled at the glowing prospects he offered her [13: 72]. – Від запропонованих
їй блискучих можливостей не здригнулася навіть найтонша поверхня її мозку [18: 79].
Перший варіант перекладу є дослівним і сприймається зрозуміло рецепторами перекладу, бо добре відображає значення вислову. Однак поліфінальний підхід до перекладу
передбачає, що таке рішення не можна розглядати як єдино можливе й кінцеве. Інший
варіант перекладу підтверджує це: На поверхні її душі не з’явилося щонайменшої хвильки
від його славетних поривань [�������������������������������������������������������
14: 79]. У цьому варіанті перекладач використав лексичну модуляцію, надавши ситуації оригіналу форми, що є більш звичною для сприйняття
носіями мови перекладу, вживши слово душа замість мозок.
Першим технічним кроком у перекладі є відтворення думки кожної закінченої частини тексту, проте думка зумовлюється цілим контекстом, усім твором [19: 176].
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Науково-теоретичний аналіз оригінального тексту та перекладацьких відповідників
дозволяє дослідити, на скільки доречно автор друготвору використовує модуляційні
трансформації. Гіперо-гіпонімічні зв’язки між семантичними структурами номінативних
одиниць оригіналу та друготвору описуються, як надто прості. Існує навіть думка, що
генералізація та конкретизація не можуть вважатися семантичними трансформаціями [2].
Втім, контекстуальний аналіз текстів першотвору та перекладу доводить, наскільки
непросто виявити потребу в уживанні генералізації або конкретизації без урахування
ситуативного контексту твору, наприклад: The next night the retreat started (…) We came
into Gorizia in the middle of the next day [15: 172]. – Другої ночі розпочався відступ (…)
У Горіцію ми потрапили всередині третього дня [16: 164] (конкретизація) або I went
back and told the drivers I would get them as soon as the food came. Manera said he hoped
it would come before the bombardment started. They were silent until I went out. They were
all mechanics and hated the war [15: 64]. – Тоді я повернувся і сказав водіям, що покличу
їх, коли привезуть їжу. – Хоч би встигли до обстрілу, – зауважив Маньєра. – Потім усі
четверо мовчали, аж поки я пішов. Вони були робочі люди й ненавиділи війну [16: 59]
(генералізація).
Ознайомлення із теоретичними засадами прийомів іншомовного відтворення оригіналу сприяє поліпшенню перекладацької практики. Вивчення умов та причин застосування цих прийомів, а також відношень, що відбуваються під час їхньої дії допоможе
перекладачу краще опанувати свою справу. Отже, практику перекладу можна визначити
як когнітивні дії перекладача у процесі його усної та/або писемної перекладацької діяльності, яка ґрунтується на сукупних набутих знаннях з теорії, методики, та техніки перекладу, відібраних умінь та навичок, у результаті системного заняття цією діяльністю,
тобто переробкою цієї інформації у двомовній ситуації [1: 164].
Ми переконані, що поєднання практичного досвіду та науково-теоретичних знань є
найкращим способом навчитися мистецтву перекладу. У проведеному нами дослідженні
перекладацького прийому лексичної модуляції ми намагалися підкріплювати теоретичні
положення якомога більшою кількістю ілюстративного матеріалу [20]. На нашу думку,
варто приділяти увагу як розгляду потенційних помилок та проблемних моментів, що
спіткають перекладачів, так і навпаки – блискучим відповідникам, які вказують на досвідченість автора друготвору, його майстерність та творчій талант. Наприклад, на основі вірної інтерпретації пресупозиції лексема coat, що міститься у тексті оригіналу Only
combing my hair if you don’t mind. I’m sorry I hadn’t a coat on, but then I had no idea who
was knocking [13: 42] має перекладатися саме як піджак (Я тільки зачешуся, якщо ви не
проти. Вибачте, що я без піджака, але я й гадки не мав, хто це стука [14: 97]). Такі
відповідники українською мовою, як плащ або пальто (наприклад, Я тільки розчешуся,
якщо ви не проти. Вибачте, що я не в плащі, але я не мав уявлення, хто стукає у двері
[18: 101]) створюють хибне розуміння певного контексту.
Таким чином, результатом дії прийому лексичної модуляції є відповідник, під час пошуку якого мовні одиниці оригіналу сприймаються із урахуванням імпліцитного смислу
та наміру автора [21]. Семантична структура одиниці jaw в англомовному вислові Hilda
set her jaw, and that meant something [13: 106] відтворюється українською як зуби: Хільда
зціпила зуби, – а це дещо значило [14: 109], бо дослівний варіант, запропонований іншим
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перекладачем (Гілда стиснула щелепи, а це щось означало [18: 117]), не варто вважати
адекватним, адже використання такої лексеми для опису поведінки людини може викликати негативне враження про в цілому позитивний образ зазначеного персонажу.
Лексична модуляція є продуктом перекладацької творчості та уважності, коли у
процесі перекладу наводиться адекватний відповідник про це свідчить наступний
приклад: And Edgar Biever, whose hair, they say, turned cotton-white one winter afternoon
for no good reason at all [22: 51]. – … й Едгар Бівер з волоссям білим, як молоко, про
якого кажуть, що він посивів одного зимового вечора без будь-яких на те причин
[23: 61]. Зазначимо: для Північної Америки бавовна є поширеною культурою. Навіть деякі південні штати, у яких основною сільськогосподарською культурою традиційно була
бавовна, мають яскраві неофіційні назви Cotton Kingdom (бавовняне царство), Cotton
Belt (бавовняний пояс) чи King Cotton (Король-Бавовна) [24: 241]. Ця культура має велике
значення для господарства країни, і при позначенні білого кольору на думку американському носієві передусім спадає колір бавовни. Це, скажімо, як для українця яскравожовтий колір, який асоціюється із соняшником чи пшеницею. Для позначення білого
кольору україномовна людина звертається, скажімо, до лексем молоко, сніг або льон, а
не бавовна, що позначає чужу для нас культуру. Отже, при англо-українському перекладі cotton-white (дослівно білий, наче бавовна) необхідно, спираючись на асоціативні
зв’язки, перейти від слова cotton до суміжного йому молоко.
Контекстуальне значення слова може не тільки не збігатися зі словниковим, а принципово відрізнятись від раніше зафіксованих словниками значень цієї одиниці мови.
Ураховуючи таку підставу, Л. С. Бархударов висловлює думку, що „функціонуючи у
зв’язному тексті, мовні одиниці, у тому числі словникові, не просто реалізують своє системне, закріплене в мові значення, але й набувають під тиском контексту і позамовної
ситуації нових значень та їхніх відтінків. Це надає змогу учасникам процесу комунікації
описувати не заздалегідь визначені й жорстко фіксовані ситуації, а всю безкінечну множину можливих та уявлюваних ситуацій” [17: 94; 25: 49- 50].
Таким чином, дослідження лексичної модуляції, ґрунтується на положенні, що вдосконаленню перекладацької майстерності сприяє не лише власний практичний досвід,
але й теоретичні знання у галузі перекладознавства, а також аналіз результатів роботи
інших перекладачів. Дослідження прийому лексичної модуляції пояснює важливість
вміння оперувати логічними категоріями та пресупозиціями у процесі міжмовного посередництва. Подібне дослідження є свого роду додатковим тренінгом та для перекладача,
що допомагає йому у процесі власної роботи краще відчувати, де треба зупинитися та
логічно помислити й створити адекватний еквівалент.
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УДК 81’42

Бондаренко О.М., Грушевська О.І.
(Запоріжжя, Україна)

Соціолінгвістичні аспекти перекладу рекламних текстів
Статтю присвячено проблемі врахування соціокультурної складової при перекладі
рекламних текстів. Автори аналізують приклади перекладу рекламних текстів трьома
мовами (англійською, французькою, українською).
Ключові слова: реклама, цільова аудиторія, картина світу, соціокультурні
особливості.
Статья посвящена проблеме учета социокультурной составляющей при переводе
рекламних текстов. Авторы анализируют примеры перевода рекламных текстов на
три языка (английский, французский, украинский).
Ключевые слова: реклама, целевая аудитория, картина мира, ��������������������
социокультурные�����
����
особенности.
The article deals with the necessity of considering social and cultural characteristics while
translating advertisements from one language to another. The authors analyze some examples
in three languages (English, French, and Ukrainian).
Key words: advertisement, target audience, worldview, social and cultural
characteristics.
У наш час розвиток економіки та тенденції до глобалізації сприяють підвищенню
ролі інформації у сучасному житті. У цьому контексті очевидним є і той факт, що особливого значення набуває переклад рекламних текстів.
Вивченням реклами тією чи іншою мірою займається цілий ряд наук: журналістика,
соціологія, психологія, економіка, історія, правознавство та ін. Кожна з наук аналізує
рекламну діяльність, використовуючи свою методологію, власний понятійний апарат.
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Реклама є особливим різновидом тексту, який має величезну силу психологічного впливу на суспільство. Вже лише ця обставина викликає інтерес філолога, який досліджує
способи мовного впливу і маніпуляції, що складають основу будь-якого повідомлення й
підкріплені візуальним і звуковим оформленням тексту. Все це свідчить про багатогранність реклами як явища, що перебуває «на перетині наук».
Серед досліджень реклами переважають роботи зарубіжних дослідників, що пояснюється давніми традиціями вивчення цього питання.
Серед американських та західноєвропейських вченихможна назвати: Ж.-Ж. Ламбена,
Р. Харріса, Д.Расситера і Л. Персі, Ч. Селінджа, В. Фрайбургера, К. Ротцолла, К. Бове і
У. Аренса, А. Дейяна, У. Уеллса, Дж.Бернета і С. Моріарті.
Серед російських мовознавців проблеми перекладу досліджували: І.Я. Рожкова,
О.А. Феофанов, В.В. Ученова, Н.В. Старих, І.Я, Гольдман, Є.В. Ромат, О.В. Медведєва.
Основними проблемами, що виникають при перекладі рекламних текстів є подолання розбіжностей на граматико-морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях.
Беручи до уваги специфічну комунікативну спрямованість рекламних текстів, призначених для іншомовної цільової аудиторії, ці перекладацькі труднощі набувають нового
значення. На перший план виходить соціокультурний аспект перекладу [1]. Необхідність
розробки спеціального методу перекладу реклами зумовлена появою численних зразків
невдалого перекладу, що часто спотворюють мову, а отже, відповідно, не приваблюють,
а відштовхують вид рекламовуваного товару. Окрім того, іноді найточніший переклад
вербального компонента не враховує взаємозв’язку всередині самого повідомлення –
між його вербальними, звуковими і візуальними складовими, тому і цей переклад буде
невдалим. Нарешті, переклад вербальної складової рекламного повідомлення, що не
враховує національно-культурну специфіку цільової аудиторії, невідповідність фонових
знань адресанта і адресатів, у свою чергу викликає у споживачів нерозуміння і, тому, неприйняття рекламувованого об'єкта.
Якщо відправник і одержувач повідомлення належать до однієї культурно-мовної
спільноти, мають однакову національно-мовну картину світу, то підстав для взаєморозуміння більше, ніж коли адресант і адресат є представниками різних культур.
Приналежність до різних культурно-мовних спільнот є потенційною причиною комунікації, що не відбулася, так як обумовлює розбіжності у засобах вираження (комунікативна інтенція) і сприйняття (увага, усвідомлення, протест, відторгнення) [2].
Для досягнення адекватної комунікації при перекладі рекламних текстів дуже важливим є перенесення іміджу товару в інше культурно-мовне середовище. Тому рекламне
повідомлення створюється з оглядом на національно-мовну картину світу представників
даного культурно-мовного колективу. Потрапивши до іншої семіотичної системи, імідж
змінюються відповідно до законів «навколишнього середовища» і набуває своєї форми у
вигляді рекламного повідомлення, що передає внутрішній образний зміст членам даної
семіотичної системи таким чином, щоб максимально відповідати адекватному розшифруванню.
Для підтвердження цієї думки зіставимо приклади перекладу рекламних текстів декількох виробників автомобілів.
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Марка виробника (модель)

англійська

французька

українська

Ford С-Мах

Maximum comfort,
maximum confidence,
maximum control.
Ford – feel the
difference.

Soudain, votre regard
s’illumine.

Всі дороги в
твоїх руках.

Ford – feel the
difference.

Ford – feel the
difference.

Peugeot 207
SW

Engineered to go.

Le mechante routes ne
lui font pas peur.

Виключний
контроль над
дорогою.

Nissan Qashqai

Urban proof.
Play with the city.

Urban proof.
Le crossover compact
qui fait la ville un
terrain dejeu.

Urban proof.
Підкорювач
міста.

BMW
Series 1
Cabriolet

Sheer driving pleasure.

L’ete vout suit
partout.

Символ радості.

BMW

The ultimate driving
machine.

Impossible a arreter

Бездоганний
автомобіль для
руху.

Volkswagen
Polo

Polo. Now with air
conditioning as standard.
Built to protect.

Elle a tout pour plaire.
Parfaite avec mes
nouvelles chaussures.
Built to protect.

Кондиціонер,
як норма.
Побудований,
щоб захищати.

Аналізуючи наведені приклади рекламних текстів, можна виділити декілька аспектів
їх перекладу:
1) повна трансформація рекламного повідомлення у межах товарного іміджу марки
в цілому й товару зокрема у рекламі Peugeot 207 SW. Рекламні тексти не є ідентичними,
хоча усі передають одну й ту саму ідею.
2) заміна (трансформація) рекламного тексту зі збереженням слогану мовою оригіналу ( Ford С – Max, Nissan Qashqai). У даному випадку слоган є безперечним символом
марки, що мусить сприйматися різномовними реципієнтами ідентично й ототожнюватися з певною торговельною маркою.
3) слоган може бути перекладений дослівно (українська версія слоганів Volkswagen
Polo, BMW). Слід зазначити, що в той же час слоган BMW французькою був перекладений не дослівно. Зокрема, там відсутнє поняття «ultimate driving machine». Цей слоган
слід розуміти як «неможливо зупинитись».
4) у текстах французької реклами найчастіше спостерігаємо збереження англомовного
слогану поруч із франкомовним текстом рекламного повідомлення (реклами Volkswagen
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Polo, Nissan Qashqai, Ford С –Max). Можна також навести приклади: Sony. Like по other.
Haute definition incomparable. Nespresso. What else? Le cafe corps et ame. Це підкреслює
походження товару, його приналежність до виробників англомовних країн. Вкраплення
англійських слів безпосередньо у французький текст Bye bye monotonie (Luminarc), En
panne d’argent cash a Paris? (Western Union) надає рекламі ефекту новизни, робить її
більш привабливою і сучасною, відображаючи сучасні тенденції запозичення англіцизмів французькою мовою.
Таким чином, вихідне рекламне повідомлення, будучи формальним вираженням іміджу і являючи собою текст, що не має культурної цінності, може бути змінено чи створено заново мовою перекладу.
Отже, проведений аналіз доводить першочерговість соціокультурної складової у процесі досягнення адекватності перекладу рекламних текстів. Вивчення цього питання є
складним і багатоаспектним, вимагає глибоких знань у сфері лінгвістики, є дуже актуальним у зв’язку зі зростанням значення перекладу реклами в сучасному світі, а тому
вимагає подальшого дослідження.
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РОЗПІЗНАННЯ «ЗРАДЛИВИХ ДРУЗІВ ПЕРЕКЛАДАЧА»
У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ТЕКСТІ
Статтю присвячено проблемі розпізнання міжмовних омонімів у німецькій літературі. Розглядаються як интернаціоналізми, так і слова однакові за звучанням, але різні
за значенням. Дослідження проводиться в культурологічному аспекті, з врахуванням національних особливостей запозичень.
Ключові слова: омонім, псевдопоняття, паронім, білінгвальний, емоційно забарвлений.
Статья посвящена распознанию межъязыковых омонимов в немецкой литературе.
Рассматриваются как интернационализмы, так и слова, одинаковые по звучанию, но
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разные по значению. Исследование проводится в культурологическом аспекте, с учетом
национальных особенностей заимствований.
Ключевые слова: омоним, псевдопонятие, пароним, билингвальный, эмоционально
окрашенный
The article deals with interlingual homonyms discern in the German language. Both
internationalisms and words of identical sounding but different in meaning are considered
here. The research is performed taking into account national peculiarity of borrowings and the
cultural aspect.
Key words: homonym, pseudonotion, paronym, bilingual, emotionally coloured
Відомі труднощі, з якими пов’язане розуміння інтернаціональних слів: знайоме
оформлення створює ілюзію того, що інтернаціональне слово має таке саме значення, як
і в рідній мові. Це нерідко призводить до псевдорозуміння. Саме тому такі слова можна
віднести до «зрадливих друзів перекладача». Метою даного дослідження є класифікація
та знаходження причини виникнення слів, які у різних мовах мають однакове або дуже
схоже звучання, але інколи зовсім різне значення і застереження від типових помилок
при їх перекладі.
Чому ж інтернаціональні слова часто стають «зрадливими друзями», «псевдознайомими», «псевдопоняттями» або як їх інколи називають «щкідливими друзями»? Значення слова не визначається тільки характером понять, які, до речі, поглиблюються і розширюються у різних народів по-різному. Воно пов’язане з його смисловою структурою,
зі всією системою національної мови, до словникового складу якого дане слово увійшло,
і тому обумовлене всією сукупністю його особливостей.
В.В. Виноградов підкреслює, що «семантичний розвиток мови знаходиться у
залежності від його лексичного та морфологічного інвентарю, елементів словотворення
та граматичних категорій» [1: 59].
В.В. Акуленко зауважує, що за його спостереженнями интернаціоналізми класичного
та романського походження є більш багатозначними у французькій та англійській мовах,
ніж у німецькій та російській.
Вперше термін «зрадливі друзі перекладача» було введено М. Кесслером та
Ж. Дероккіні у 1928 році в книзі «Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais». Сам
вислів «зрадливі друзі перекладача» є калькою з французької мови (faux amis). Це явище
ще має назву міжмовні омоніми або міжмовні пароніми і при цьому мається на увазі
пара слів у двох мовах, які є схожими в написання та у вимові, але мають різні значення.
Наприклад, genial — добрий, а не геніальний, magazine — журнал, а не магазин (крамниця). До таких слів можуть належити не лише інтернаціоналізми, але й слова, які випадково мають однакове звучання у різних мовах з далекими значеннями. Наприклад: нім.
Glas — «склянка, скло» і рос. «глаз» — око.
У статті розглятимуться як питання «мультилінгвальних» відповідностей, так і
німецько-українські «білінгвальні» відповідності.
Розглянемо основні причини виникнення «зрадливих друзів перекладача». Ряд вчених зупиняється на наступних причинах існування «псевдознайомих» слів у різних
мовах:
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- збіг звукового оформлення слова. Наприклад, нім. Tort - «неприємність»,
«несправедливість», рос., укр. «торт» (солодощі), для яких у німецькій мові існує слово
die Torte;
- незалежний розвиток значення. Наприклад, укр. «вродливий», рос. «уродливый»,
польск. uroda «врода»;
- зміна значення слова при запозиченні. Наприклад, нім. Handy «мобільний телефон»,
або англ. old-timer (ветеран) у багатьох мовах означає «старинне авто»;
- паралельне запозичення. Наприклад, англ. angina «стенокардія», рос. «ангина», укр.
«ангіна».
Багато вчених займались питанням класифікації «зрадливих друзів перекладача».
В.В. Акуленко пропонує розподілити лексичні значення у бінарних протиставленнях в
семантичних структурах слів таким чином: а) головні і другорядні; б) прямі і переносні;
в) предметно-логічні і називні, які властивівласним назвам; г) фразеологічно вільні і
фразеологічно залежні; д) граматично вільні і граматично обумовлені; е) стилістично
нейтральні і стилістично забарвлені; ж) емоційно нейтральні і емоційно забарвлені
[2: 148-149] .
Виходячи з умовного розподілу німецько-українських «білінгвальних» відповідностей
(за ступенем відповідності значень) можна згрупувати «псевдознайомі поняття» згідно
К. Готлібу у наступні групи: 1) різні значення; 2) близькі значення; 3) стилістичні відмінності;
4) приблизно рівні значення [3: 10-11].
У першій групі (різні значення) слова можна підрозділити на наступні підгрупи:
1. Однозначні в обох мовах, наприклад, нім. Billion – 1012 = трильйон (мільйон
мільйонів) (укр. більйон – 109 = тисяча мільйонів = нім. Milliarde); нім. Zentner – міра
ваги = укр. 50 кг; укр. центнер = 100 кг – нім. Doppelzentner.
2. В німецькій мові об'єм значень ширший, що викликає значні труднощі при навчанні
читанню, наприклад, zitieren означає: 1) vorladen, herbeiführen «викликати до начальства,
повісткою до суду»; 2) beschwören «заклинати», а також 3) anführen «наводити цитати».
Українське дієслово «цитувати» відповідає лише одному з трьох приведених значень,
тобто anführen.
3. В українській мові об'єм значень ширший. Наприклад, в німецькій мові Base
«хімічна основа», «луг» (має звукобуквенну відповідність з Base = Cousine «кузина, двоюрідна сестра», (застар.), а також «тіточка, кума»). В українській мові – база:
1) основа, підстава «Grundlage»; «Basis»; 2) опорний пункт - «Zentralstelle» «Station»; 3)
склад — «Depot» «Lager»; 4) місце зосередження військових споруд і запасів (військ.) —
«Stützpunkt» «Basis» «Flieger-Flotten-Marinestützpunkt»; 5) нижня, ширша частина колони або стовпа (архітектурн.) — «Säulenfuss», «Basis».
У другій групі (близькі значення) можна розрізняти таким чином:
1. Однозначні відтінки значення в двох мовах, наприклад, Redakteur «редактор»;
Redakteur «науковий редактор» «видавець».
2. Ширший об'єм значень в німецькій мові. Наприклад: Applikation 1) Aufnäharbeit
«аплікація, нашивна прикраса»; 2) Applikation (modernen Theorien) «додаток, застосування»; 3) Fleiβ, Eifer (застар.) «старання, старанність»; 4) Gesuch, Bettschrift (високий.,
застар.) «заява, прохання»; 5) Verabreichnung (медиц.) «застосування» (лікувальних засобів); 6) Darbringung (рел.) «пожертвування».
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3. Ширший об’єм значень в українській мові, наприклад, в німецькій мові слово Artist
має значення: 1) «артист цирку, вар’єте, естради, акробат»; 2) «формаліст в мистецтві».
В українській мові артист має наступні значення: 1) «актор, співак» (Schauspieler,
Künstler); 2) «артистка балету» (Balettänzerin); 3) «артист опери» (Opersänger); 4) «майстер своєї справи, людина, що досягла майстерності» (Meister, Künstler, Könner).
Третя група (стилістичні відмінності) підрозділяється на наступні підгрупи:
1. У німецькій мові слово стилістично забарвлене, в українській – нейтральне. Наприклад, Gazette (застар. і зневажл.), укр. «газета» – стилістично нейтрально.
2. В українській мові слово стилістично забарвлене, в німецькій – нейтральне. Наприклад, німецьке слово Artikel і українське артикль, артикул.
Четверта група (приблизно рівні значення, які зберігаються також у німецьких складних словах) підрозділяється на наступні підгрупи:
1. Майже повний збіг значень: Korruption «корупція» (також Sittenverfall «розбещеність, підкуп посадовців»).
2. Збіг одного – двох значень небагатозначного слова: Obligation «облігація, цінний папір», але і «обов’язок, зобов’язання», німецькою мовою также Verbindlichkeit,
Verpflichtung.
3. Збереження значення в німецьких складних словах, наприклад, Chef «начальник,
керівник, командир» і Chefingenieur «головний інженер», Chefarzt «головний лікар»,
Chefkoch «шеф-кухар».
4. Збереження значення в українських поєднаннях: укр. «ательє» – різні підприємства побутового обслуговування, нім. 1) Atelier Künstlerwerkstatt «майстерня, студія
художника, скульптора, фотографа»; 2) Maβschneiderei «майстерня одягу». Для різних
підприємств побутового обслуговування в німецькій мові використовуються слова:
Dienstleistungbetrieb, Ausleihstelle, Ausleihdienst і т.д.
Сама спроба класифікувати можливі відмінності в пласті інтернаціоналізмів з практичної точки зору є дуже плідною, як і обговорення питання про перевагу, що віддається
словам рідної мови (нім. Weltraum і укр. «космос», нім. Fernsehen і укр. «телебачення»).
Як наслідок – два терміни семантично мотивовані, означають бачення на відстані, далекоглядність: Fern-sehen і теле-бачення. Обидва терміни співвідносяться із словотворчими моделями, які притаманні цим мовам.
Вивчення інтернаціоналізмів, а перш за все псевдоінтернаціоналізмів має велике практичне значення, особливо якщо звертатись до етимології відповідного «зрадливого друга». Наведемо такі приклади. Англійське слово mist — «туман» і німецьке
Mist – «гній» спричинили при рекламі деяких товарів [4:138]. Це співпадіння привело
до конфузу при екпортуванні до Німеччини комп’ютерної гри під назвою «Myst» та дезодоранту Mist Stick.
Сучасні мешканці Німеччини також забули про виникнення слова Gift («отрута»), яке походить від слова geben («давати») і мало раніше значення «подарунок». Це
значення і зараз збереглося в англійській мові для слова gift «подарунок», «талан».
Якщо у першому випадку ми мали справу зі співпадінням з незалежно існуючими
міжмовними омонімами (порівн.: Angel
���������������������������������������������������������
(нім.) «вудочка» і ангел (рос.) «янгол»), то у другому – різний подальший національний розвиток значення слова.
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При читанні, як і при перекладі, великих труднощів додають інтернаціональні слова
та словосполучення, об’єм значень яких в іноземній мові є ширшим, ніж у рідній.
Наприклад, німецьке слово Konkurs має значення:
1. неплатоспроможність, банкрутство (особи чи підприємства);
2. конкурс у справах неплатоспроможного боржника.
Це значення відсутнє в українській мові, а тому студентам, які перекладають економічний текст, це додає багато труднощів, особливо при перекладі сталих сполучень з цим
словом: Konkurs anmelden, in Konkurs geraten, in Konkurs gehen.
Інше слово Novelle має крім значення «оповідання, новела» ще й значення «зміна до
закону, доповнення до закону».
При перекладі економічних текстів додає складнощів також слово Produktion, яке
у німецькій мові має значення не лише «продукція», але й ще частіше «виробництво».
Складні слова частіше утворюються від другого значення: Produktionsbetrieb, Produktionskraft, Produktionsmittel.
Слово Termin, яке має значення «строк, термін, ділова зустріч», а крім того
«слухання справи, виклик до суду» є також на сучасному етапі одним з термінів, який
часто зустрічається у різних значеннях і розпізнати їх часом буває дуже важко. У
розмовній практиці, наприклад, при оформленні візи стало дуже поширеним таке, зараз
неперекладне значення цього слова, як «терм`ін», тобто час, на який призначено подання
відповідних паперів на оформлення візи.
При перекладі текстів стають на заваді і слова, які є частковими омонімами, наприклад: Praktiken – Praxis, Datum – Daten, Akademiemitglied – Akademiker. Остання бінарна
опозиція є дуже важливою для роз’яснення у студентській аудиторії, де багато хто із
студентів вважає, що ці два слова є синонімами.
Працюючи з текстами, необхідно звертати увагу на жанрову його особливість, на
галузь знань, до якої він належить та на вживання запозичень. Особливою необхідністю
є компетенція в міжкультурній комунікації.
Якщо, наприклад, німець говорить im Erdgeschoss, то мається на увазі «перший
поверх». Der Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung означає «споживання на душу населення», тобто у німецькій економічній літературі вживається слово «голова», а не «душа»,
як в українській мові. Vier Folgen означає не «чотири», а «п’ять серій». При позначенні
серій багатосерійного фільму німцями не враховується перший фільм, тобто ein Film mit
vier Folgen – п’ятисерійний фільм.
Як можна бачити, «зрадливі друзі перекладача» є ще й «підступними», тому що часом
їх дуже важко виявити, а для цього треба мати хороші знання зі специфіки мови, на якій
читається література або на яку робиться переклад.
Слід також зазначити, що звернення до проблеми інтернаціоналізмів говорить про
недостатню розробку цього питання, а слабка вивченість питання в теорії неминуче
позначається на практиці, зокрема, безпосередньо в практиці перекладу з іноземних мов.
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УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИСУДКА
В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті розглядаються ситуації, коли присудок трансформується при перекладі
англійських художніх текстів українською мовою. Здійснюється аналіз тих контекстуальних умов, при яких використовуються трансформації присудка при перекладі.
Ключові слова: трансформації присудка, англо-український переклад
Проводится анализ тех контекстуальных условий, при которых используются
трансформации сказуемого при переводе.
Ключевые слова: трансформации сказуемого, англо-украинский перевод.
Predicate transformations are dealt with in this article. Contextual conditions of such
predicate transformations are analyzed here.
Key words: predicate transformations, English-Ukrainian translation.
Традиційний переклад мовної одиниці за допомогою одиниці перекладу як засіб
подолання регулярних або загальних невідповідностей, врахованих у граматичних чи
лексичних довідниках, не може вважатися перекладацькою трансформацією, оскільки такий переклад не враховує контекстуальні невідповідності [1: 7]. Перекладацька
трансформація полягає у зміні формальних (лексичні чи граматичні трансформації)
або семантичних (семантичні трансформації) компонентів (у нашому випадку, присудка) вихідного тексту та збереження інформації, необхідної для передачі [2: 230]. Усі
трансформації присудків в англо-українському перекладі можна поділити на три типи:
1) лексико-семантичні трансформації присудка, 2) морфологічні трансформації присудка
та 3) лексико-синтаксичні трансформації присудка.
Лексико-семантичні трансформації передбачають контекстуальну заміну присудка. Наведемо приклади, в яких використовується однаковий присудок hung, але залежно
від контексту переклад буде різний: The fat boy hung steadily at his shoulder [3: 9]. – Товстун і собі пошкандибав, не відстаючи ні на крок [4: 13]. У цьому прикладі оригінальний
присудок передається дієсловом та дієприслівником недоконаного виду, а у наступному
© Грицанчук О.О., 2010
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прикладі дієслівний присудок з дієприкметником теперішнього часу – дієслівним присудком. Piggy hung bumbling behind them [3: 26]. – Роха задріботів позаду [4: 32]. За
допомогою цих прикладів ми намагались показати як, користуючись контекстуальним
ключем, перекладач може відходити від основного значення слова (у нашому випадку
hung – “вішати, повісити, спускатись, висіти”).
Нерідко контекстуальна заміна присудка відбувається у формі генералізації або конкретизації значення присудка. Умовою для подібного роду трансформацій може бути
присудок англійського речення, який є дієсловом широкої семантики (to be, to do). Наприклад, у наступних двох випадках значення дієслів англійських речень конкретизується:
Then again the duration of the trance is for weeks – even for months; while the closest
scrutiny and the most rigorous medical tests to establish any material distinction between the
state of the sufferer and what we conceive of absolute death [5: 16]. – Далі буває, що такий
транс розтягується на кілька тижнів і навіть місяців, а найпильніше дослідження, найретельніші медичні проби не можуть виявити в хворому ніяких ознак життя: він нічим
не різниться від трупа [6: 179].
But these they do exceedingly well and intersperse them with singular ingenuity wherever
they find room for the chisel [5: 53]. – Зате їх вони різьблять пречудово і поміщують із
рідкісною винахідливістю скрізь, куди може дістати різець [6: 262].
Умовою використання трансформації семантичного розвитку може бути те, що за
спостереженнями Бреуса Є.В., на певних ділянках граматичної будови англійській мові
більше притаманне використання предикатів стану, для вираження якого часто використовується складені іменні присудки, а в російській – використання предикатів дії, виражених дієслівним присудком [7: 47]. В українській мові спостерігаємо закономірність
подібного роду, наприклад: It was very pleasant and we were all great friends [8: 418]. – Там
було дуже гарно, і всі ми заприятелювали між собою [9: 343]. Тут перекладач, щоб уникнути буквалізму, передає предикат стану предикатом дії.
Предикат стану, виражений іменним присудком, у перекладі трансформується в простий дієслівний присудок: And also it was a little irritation [10: 38]. – І все ж таки вони її
трохи дратували [11: 59].
Під морфологічною трансформацію присудка розуміється категоріальна заміна
присудка без зміни його значення. До них належать два основні види морфологічної
присудкової трансформації: заміна пасивної форми дієслова-присудка на активну форму
і заміна активної форми дієслова-присудка на пасивну форму.
Серед морфологічних трансформацій присудка, коли у перекладі українською мовою
змінюється лише категорія англійського дієслова-присудка, можна зазначити такі:
1) Заміна пасивної форми дієслова-присудка на присудок, виражений зворотним
дієсловом. Така присудкова трансформація є досить поширеною в англо-українському
перекладі, наприклад:
Indeed the locality of our retirement had been carefully kept a secret from my own former
associates; and it had been many years since Dupin had ceased to know or to be known in Paris
[5: 107]. – Навіть місцезнаходження нашого усамітнення ретельно утаємничувалося
від моїх колишніх знайомих, до того ж Дюпен уже багато років не цікавився Парижем,
а Париж – Дюпеном [6: 350].
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The undergrowth at the side of a scar was shaken and multitude of raindrops fell pattering
[3: 7]. – Кущі обабіч виламу захиталися, на землю градом сипанули краплі [4: 11]
Слід зазначити, що “українська мова уникає пасивних конструкцій. Тому слід, де
це можливо, надавати перевагу дієсловам активного стану над пасивними дієсловами”
[12: 375]. Підставою застосування такої трансформації є те, що українська зворотна форма дієслова споріднена з формою медіопасиву, який, у свою чергу, споріднений з пасивною формою.
2) Заміна пасивної форми дієслова-присудка на активну форму, наприклад:
“You were found with a wand in your hand!” barked Mr. Diggory, brandishing it in front of
her [13: 120]. — Ти тримала в руках чарівну паличку! — гаркнув містер Діґорі, тицьнувши паличку їй під носа [14: 127].
The King immediately fell flat on his back and lay perfectly still: and Alice was a little
alarmed at what she had done, and went round the room to see if she could find any water to
throw over him [15: 139] – Король одразу ж беркицьнув голічерева і лежав як неживий, –
аж Аліса стривожилася і пішла шукати води, щоб його покропити [16: 18].
За такої трансформації пасивна форма англійського дієслова змінюється на українське неозначено-особове або особове дієслово-присудок.
Лексико-граматична трансформація присудка − це комплексна перекладацька трансформація, внаслідок якої у перекладі змінюється структура речення оригіналу
після заміни виду, додавання або вилучення присудка. До лексико-граматичних видів
присудкової трансформації належать додавання і вилучення присудка, заміна одного
виду присудка на інший та заміна присудка на інший член речення, зокрема на обставину.
Як можна помітити, додавання присудка відбувається у випадках заміни в реченні
оригіналу словосполучення, герундільного та інфінітивного звороту, а також еліптизованих фрагментів підрядних речень, що вводяться сполучником if (які відсутні в
українській мові) та означення-інфінітива на речення у перекладі, що містить додаткове
дієслово-присудок:
‘They don’t keep this room so tidy as the other,’ Alice thought to herself, as she noticed
several of the chessman down in the hearth among the cinders: but in another moment, with
a little ‘Oh!’ of surprise, she was down on her hands and knees watching them. The chessmen
were walking about, two and two [15: 136] – Враз вона здивовано зойкнула і присіла навпочіпки: шахові фігури рухались – гуляли! парами! [16: 16].
She said afterwards that she had never seen in all her life such a face as King made, when
he found himself held in the air by an invisible hand, and being dusted: he was far too much
astonished to cry out, but his eyes and his mouth went on getting larger and larger, and rounder
and rounder, till her hand spook so with laughing that she nearly let him drop upon the floor
[15: 139] – Опісля вона розказувала, що зроду не бачила такої гримаси, як у Короля, коли
той скумекав, що його і несуть, і чистять невидимі руки. Він так отетерів, що не міг
навіть закричати, тільки очі йому дедалі витріщалися, а рот – роззявлявся. Алісу почало
тіпати від сміху, рука її затремтіла, і вона ледь не впустила Короля додолу [16: 18].
Як можна бачити, вилучення присудка відбувається тоді, коли речення оригіналу замінюється на словосполучення або слово чи коли дієслово-присудок замінюється на неозначену форму дієслова (інфінітив):
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‘I think I’ll go and meet her,’ said Alice, for, through the flowers were very interesting, she
felt that it would be far grander to have a talk with a real Queen [15: 148] – Я, мабуть, піду
їй назустріч, – промовила Аліса [16: 27].
‘It sounds like a horse,’ Alice thought to herself. And an extremely small voice, close to
her ear, said, ‘You might make a joke on that – something about “horse” and “hoarse”, you
know.’ [15: 158] – «З голосу ніби охриплий кінь», – подумала Аліса. І враз тонісінькийпретонісінький голосочок пропищав у неї над самим вухом: – Маєш слушну нагоду скаламбурити, скажімо: «Де хрип – там грип…» [16: 38].
Досить поширеною лексико-граматичною присудковою трансформацією у перекладі
з англійської мови українською є заміна складеного іменного присудка на простий
дієслівний присудок, наприклад:
'You were luckier than Messer Bartolomeo, fhe brother of the Greek with the ... of the
kinsman of Messer Angelo’s who toured Europe raising funds to ransom him [17: 183]. –Вам
пощастило більше, ніж Бартоломео, братові грека з…я маю на увазі родича пана Анжело, який їздив Європою, збираючи кошти для викупу [18: 169].
Поширеним видом лексико-граматичної присудкової трансформації є також заміна
складного модального присудка на простий дієслівний присудок. Ця трансформація
є досить поширеною в англо-українському перекладі тому, що в англійській та українській мовах дещо по-різному позначаються фази процесу сприйняття або розумової дії
і трактується та виражається модальність дії (наприклад, в англійській мові запитування дозволу виражається сполученням модального дієслова shall та інфінітива, тоді як в
українській мові − лише неозначеною формою дієслова), наприклад:
All they need do would be to walk round me, and, after that, take their diploma [19: 8]. –
Досить студентові обійти мене довкола − і одержуй диплом [20: 16].
Не досить частотними видами присудкової трансформації в англо-українському перекладі є також такі:
1) Заміна складного модального присудка на предикативний прислівник, наприклад:
And would my bobonchik find a fur coat to keep his Ninochka from turning into giant
iceicle? [21: 120]. – А може, мій ведмедик знайде й шубку, щоб його Ніночка не стала
бурулькою? [21: 121].
2) Заміна складного модально-фазового присудка на складний фазовий присудок. Застосування такої присудкової трансформації зумовлене розбіжностями у сферах
модальності англійської та української мов − там, де в англійській мові слід вживати
модальне дієслово would, в українській мові модальність не виражається, наприклад:
The women would have their tea at six o’clock and she would be able to get away before
seven [22: 110]. – Жінки пили чай о шостій годині, і вона матиме можливість піти звідси
до сьомої [23: 73].
У цілому, застосування присудкової трансформації в англо-українському перекладі
зумовлене розбіжностями у структурах речень англійської та української мов, у видах їх
присудків, у сполучуваності слів та відсутністю в українській мові герундіальних, інфінітивних і абсолютних конструкцій.
303

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
304

Фирсов О.А. Перевод с английского на русский и его комментарии. – М. 2003. –
198 с.
Нелюбін Л.Л. Толковый переводоведческий словарь/ Л.Л. Нелюбин. – 6-е изд. –
М.: Флинта : Наука, 2009. 370 с.
Golding, William. Lord of flies. – London - Boston, 1984. – 223 p.
Ґолдінґ, Вільям. Володар мух / Пер. з англ. та передм. С . Павличко. – 2-е вид. – К.:
Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 254 с.
Poe, Edgar Аllan. The collected tales and poems of Еdgar Аllan Poe. – Wordworth
editions, 2004 – 783 p.
По Едгар Аллан. Провалля і маятник: Пер. з англ. / Передмова та коментарі К.О.
Шахової. – Харків: Фоліо, 2006. – 478 с.
Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: Учебное
пособие. Часть 1. – М.: Изд-во УРАО, 2001. – 104 с.
Hemingway, Ernst. The collected stories. – Everyman’s library, 1995 – 787 p.
Хемінгуєй, Ернест. Твори в 4-х томах / Пер. В. Митрофанов; – К.: Видавництво
худ. Літератури <Дніпро>, 1980. – 694 с.
Lawrence, David Herbert. Lady Chatterley’s Lover. – Penguin books, 1997. – 314 p.
Лоуренс Девід Герберт. Коханець леді Чаттерлі: Роман / Пер. з англ. Д. О. Радієнко;
Передмова Н. Ю. Жлуктенко; Примітки Н. В. Глінки. – Харків: Фоліо, 2005. – 382 с.
Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.
Rowling J.K.. Harry Potter and the Goblet of fire. – Bloomsbury, 2000
Ролінґ Дж.К.. Гаррі Потер і келих вогню/ З англ. пер. Морозов В., Андрухович С. –
К.: Видавництво Івана Малковича “А-БА-БА-ГА-МА-ГА”, 2005. – 670 с.
Carroll, Lewis. Alice’s adventures in wonderland & through the looking-glass. –
Wordsworth Classics, 2003. – 256 p.
Керрол, Льюїс. Аліса в країні див. Аліса в задзеркаллі / Пер. Корнієнко В. за ред.
Малковича І. – 4-е вид. – К.: Видавництво “А-БА-БА-ГА-МА-ГА”.- 2005. – 121 +141 с.
Dunnett Dorothy. The house of Niccolo – Niccolo rising/ London: Penguin Popular
Classics, 2000. – 586 p.
Даннетт Д. Дім Нікколо. Книга перша: становлення/ З англ. пер. Возна М. –
Вінниця: Нова книга, 2006 – 552 с.
Jerome K. Jerome. Three men in a boat. – London: Penguin Popular Classics, 1994 –
185 p.
Джером К. Джером. Троє в одному човні (як не рахувати собаки); Оповідання /
З англ. пер. Юрій Лісняк, Ростислав Доценко. – К.: Вид-во Соломії Павличко
„Основи”, 2003. – 370 с.
Коваль Ірена. Лев і левиця. Маринований аристократ: П’єси (українською та
англійською мовами) /Пер. Герасимчук Л., Митрофанов В., Таращук П., Шовкун В. –
К.: Факт, 2005. – 184 с.; іл.
Joyce James. Dubliners. London, 1991. everyman’s library. The millennium library.
Джойс Д. оповідання із збірки „Дублінці.” Зустріч. – Земля. – Нещасний випадок. –
Благодать. – Сестри. пер. Е. П. Гончаренко.// Всесівіт. – 2002. - № 5-6.

УДК 811.112.2.’42

Тимченко Є.П.
(Київ, Україна)

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ
(на матеріалі німецькомовних текстів)
Статтю присвячено проблемі розгляду різних видів інтертекстуальності в німецькомовних публіцистичних та художніх текстах. З’ясовано роль окремих прецедентних
феноменів та труднощі в інтерпретації текстів іншомовним читачем.
Ключові слова: інтертекстуальність, прецедентний феномен, інтерпретація тексту.
Статья посвящена рассмотрению разных видов интертекстуальности в немецкоязычных публицистических и художественных текстах. Выяснена роль отдельных
прецедентных феноменов и трудности в интерпретации текста иноязычным читателем.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентный феномен, интерпретация
текста.
The article deals with various kinds of intertextuality in German journalistic and fictional
texts. The role of some precedented phenomena and the diffuculties of the text interpretation by
foreign language speakers are found out.
Key words: intertextuality, precedented phenomenon, text interpretation.
Останнім часом у лінгвістиці все частіше досліджується така важлива текстова категорія, як інтертекстуальність, хоча вперше цей термін використала Юлія Крістєва ще
в 1967 році. Жодна праця з лінгвістики тексту не минає увагою цю категорію [1: 77].
Як зазначає О.О. Селіванова, під інтертекстуальністю розуміють “наявність у певному
тексті слідів інших текстів, у більш широкому розумінні – діалогічний зв’язок тексту в
семіотичному універсумі з попередніми текстами (рекурсивний) та з подальшим текстотворенням (прокурсивний)” [2: 514].
Всі дослідники підкреслюють, що інтертекстуальність має парадигматичну природу,
характеризується інваріантністю вияву та залучає текст до континуума світової культури [2: 516]. Теорія інтертекстуальності розглядалася переважно на матеріалі художньої
літератури, в межах творчості одного письменника [3; 4; 5; 6]. Проте з позицій інтерпретації
тексту читачем, для якого мова відповідного тексту є іноземною, інтертекстуальність ще
не досліджувалася. Статтю присвячено саме цій проблемі й має на меті з’ясування ролі
інтертекстуальності для інтерпретації публіцистичних та художніх текстів.
Перш ніж звернутися до сприйняття інтертекстуальності іншомовним читачем,
слід розглянути окремі її аспекти. Питання типології інтертекстуальності залишається
відкритим, хоча існує дуже багато спроб класифікації відповідних явищ як у вітчизняних,
так і в зарубіжних наукових працях. Критеріями при цьому служать різні відношення
текстів та їх елементів.
© Тимченко Є.П., 2010

305

Німецька дослідниця Кірстен Адамцік виділяє 4 види інтертекстуальності. Це типологічна інтертекстуальність, що виявляється у відношенні: вид(тип) тексту – окремий
текст, референційна інтертекстуальність, що виявляється у відношенні текст – текст, кооперативна, що виявляється у відношенні частина тексту – частина тексту та інтертекстуальність видів (типів) текстів [7: 103].
Російська дослідниця Н. Фатєєва виокремлює власне інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність, архітекстуальність як жанровий
зв’язок текстів. Крім того, вона виділяє інтертекст як троп (або стилістичну фігуру) та
поетичну парадигму [5: 120-159]. У нашому дослідженні коротко розглядатиметься архітекстуальність та паратекстуальність і більш детально власне інтертекстуальність.
Для позначення вкраплень чужого тексту подекуди використовується термін «інтертекст». Визначаючи роль інтертексту, науковці виділяють такі його функції: первинний
засіб комунікації, засіб створення ігрового моменту, неявний засіб оцінки, засіб комунікативного впливу, своєрідний засіб уведення думки, відправний момент роздумів,
контактовстановлюючий засіб, інтерпретаційне знаряддя, спосіб пародіювання, спосіб
демонстрації ерудиції і прийом прикрашання тексту [8: 163-178]. Отже, якщо читач не
помічає інтертекстуальності, то відповідна функція ним повністю ігнорується і сприйняття тексту змінюється. Звичайно, різні види інтертекстуальності мають різний ступінь
складності, зокрема, для іншомовного читача.
Архітекстуальність є тим чинником, що допомагає зрозуміти текст, оскільки читач,
ідентифікувавши вид тексту, знає, які особливості для нього характерні, на що слід звернути увагу. Зокрема, очікування будуть різними при читанні художнього, публіцистичного чи наукового тексту, балади чи байки тощо.
Паратекстуальність, тобто відношення тексту до його назви, епіграфа, передмови чи
післямови теж здебільшого сприяє кращому розумінню тексту, хоча модифіковані заголовки можуть відігравати й протилежну роль, наприклад, заголовок у газеті „����������
Das Parlament“ від 19.3.07 Lob auf die Krise.
Найбільше труднощів викликає власне інтертекстуальність, що може виявлятися в
різних формах, до яких належать прецедентні феномени, алюзії, цитати (прямі й приховані), ремінесценції, мандрівні сюжети. Коротко розгляньмо деякі з них.
Під прецедентними феноменами сучасна наука розуміє ментальні утворення, позначення та зміст яких добре відомі представниками певної етнокультурної спільноти,
внаслідок чого вони широко використовуються в комунікації. За структурою їх поділяють на прецедентні імена, прецедентні висловлювання, прецедентні тексти, прецедентні
ситуації та жанри [9: 6].
Дуже поширеними в публіцистиці є інтертекстуальні посилання на прецедентні імена.
Вони є вербалізаторами певних феноменів: реальних людей, наприклад, видатних діячів
різних історичних епох (Bismarck, Kohl, Merkel), вигаданих персонажів літературних
творів та фільмів (Mephisto, Gretchen, Mignon, Agent 007), географічних об’єктів (Berlin,
Torgau, Elbe), історичних подій (Rüttli-Schwur) тощо. Але їх особливість полягає в тому,
що вони вживаються не лише для ідентифікації референта, а й для його характеристики,
а отже одержують статус загальних назв і можуть набувати символічного значення�����
. Наприклад, назва міста Torgau вживається для позначення історичної зустрічі радянських
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та американських союзників на Ельбі в роки Другої світової війни (Treffen an der Elbe),
ім’я героїні поеми “Фауст” Gretchen вживається як символ невинної німецької дівчини
(als ein unschuldiges deutsches Mädchen), прізвище Bismarck стало символом сильного
політичного лідера, що об’єднав країну (als Kanzler, der Deutschland stark gemacht hat),
міністр економіки Людвіг Ерхард сприймається як батько німецького економічного дива
в післявоєнні роки (Erhard als Vater des deutschen Wirtschaftswunders).
Складність виявлення прецедентних імен у тексті полягає в тому, що вони не
виділяються ніякими маркерами. Якщо читачеві невідома інформація, закладена в прецедентних іменах, він недостатньо глибоко зрозуміє текст або ж навіть неправильно
його інтерпретуватиме. Наприклад, у заголовку Hoechst eilig вживається назва відомого
хімічного концерну Hoechst, що фонетично збігається зі словом “надзвичайно” і дозволяє
інтерпретувати заголовок як “надзвичайно терміново”. Незнання цього та можливість
написання ое замість ö створює зовсім іншу антиципацію щодо змісту тексту.
Щоправда, в тексті можуть бути змістові маркери, проте їх виявити значно важче.
До таких маркерів належать, наприклад, прогалина в перебігу подій або нетиповий
для конкретного тексту (його функціональної належності, стилю тощо) вираз чи слово,
що одразу впадає в око. Скажімо, ягня в контексті твору Томаса Манна “Der Erwählte”
сприймається не як тварина, а як вказівка на життя Ісуса Христа [10 ].
На відміну від імен прецедентні висловлювання можуть виділятися формально:
графічно за допомогою іншого шрифту, підкреслення, лапок тощо, отже, їх легше ідентифікувати. Особливу увагу слід звернути на те, що коментар, рецензія, анотація та
пародія є тими жанрами, які повністю базуються на так званих претекстах, а отже, в них
обов’язково присутні цитати на підтвердження тез автора, непряма мова тощо. Нерідко
тут трапляються також порівняння з іншими творами того самого жанру чи того самого
автора, отже, читач має володіти відповідними знаннями. Наприклад, рецензія на книжку Г. Бродера (Henryk M. Broder „Kein Krieg, nirgends“) в газеті “die Tageszeitung” від
14.03.2002 має назву „Ein schwarz-rot-goldener Taliban“, що містить вказівку на німецьке
громадянство за допомогою назв кольорів німецького прапора та прецедентний феномен талібан як уособлення тероризму. В статті цитуються висловлення політиків, що
свідчать про погрози на адресу терористів та про страх у зв’язку з незахищеністю перед
можливими терористичними актами в будь-якому куточку світу: „die Fresse polieren“,
„New York ist überall“, „Angst“.
Коли автор газетної статті цитує чиюсь точку зору, він безперечно хоче дати оцінку
події, тобто через цитацію він за допомогою відповідних аксіологічних предикатів надає текстові потрібної йому оцінної модальності. Визначальними факторами при цьому є кількість цитат з необхідною авторові оцінкою відповідних подій, розташування
цих цитат в тексті, оцінна лексика, вживана в них, та суб’єкт оцінки – соціум або індивід Пономарев [11: 227]. Це можна продемонструвати на прикладі статей, присвячених
обговоренню проблем запровадження обов’язкової мінімальної заробітної платні або
участі німецького Бундесверу в збройних конфліктах у складі миротворчих місій. Тут
обов’язково вживаються ті оцінки та характеристики, які дали цьому явищу провідні
політики, що користуються авторитетом та популярністю. Коли відповідні установки повторюються в багатьох статтях, широкий загал починає сприймати цю оцінку як істинну
і реагує на подію відповідним чином [12 ].
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На відміну від таких прецедентних висловлювань крилаті слова та фразеологічні
одиниці формальних маркерів у тексті не мають. Слід мати на увазі, що самі вони можуть
теж мати своєю базою інші претексти, наприклад, численні біблеїзми, які сучасні читачі
вже сприймають не як біблійні вирази, а як вияв народної мудрості: der verlorene Sohn,
gute Nachricht, Stimme in der Wüste, der Geist ist willig, und das Fleisch ist schwach.
Характерним журналістським прийомом є гра з прецедентними висловлюваннями,
що полягає в різного роду модифікаціях [13]. При експансії вираз розширюється
додаванням до нього нових компонентів: Sein oder Narrsein, das ist hier eine Frage
(розширене шекспірівське бути чи не бути), Heirat: aus der sexuellen Not machte er eine
offizielle Tugend (вираз aus der Not eine Tugend machen).
При субституції окремі компоненти замінюються на інші: Er sang, sah, siegte
(модифікація латинського виразу veni, vidi, vici), Standort, Standort über alles (модифікація
рядка з першої строфи „Пісні німців“ фон Фаллерслебена Deutschland, Deutschland über
alles), Siegender Holländer (модифікація виразу Fliegender Holländer), Foto Morgana (Fata
Morgana).
При редукції елімінуються окремі компоненти, що є надзвичайно характерним для
газетних заголовків: Neue Besen (скорочено частину kehren gut, у статті йдеться про нових
міністрів та їхні перші розпорядження). При контамінації відбувається поєднання частин
кількох виразів в одному реченні: Wer im Porzellanladen sitzt, sollte nicht mit Elefanten
werfen (вирази ein Elefant im Porzellanladen та wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen
werfen об’єднано в новий вираз). Найскладнішим для розуміння зв’язку з прецедентним
виразом є заміна всіх компонентів фразеологізму, коли залишається лише структура і за
нею читач має декодувати натяк: Man muss mit den Schafen blöcken (зберігається структура
виразу mit den Wölfen heulen), Mit Hexen ist nicht gut Besen reiten (mit jmdm. ist nicht gut
Kirschen essen) [14: 99-101].
У виразі von Kopf bis Fuß auf etwas eingestellt sein міститься натяк на відому пісню
„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt”, яку виконувала Марлен Дітріх у фільмі
“Блакитний ангел”, що викликає відповідні асоціації в носіїв мови і може пройти
непоміченим у іноземців.
Особливого значення набуває ця категорія в інтерпретації художніх текстів. Цікаві
наукові розвідки присвячено інтертекстуальності окремих творів – Томаса Манна [10],
Кристофа Рансмайра [15 ]. З перекладознавчої точки зору аналізує сповнену інтертекстуальності “Фугу смерті” Пауля Целана Петро Рихло [16]. Як відомо, література постмодерну часто базується на інтертекстуальності, але й у творах інших літературних
напрямів ця категорія відіграє важливу роль, а тому має обов’язково враховуватися на
заняттях з лінгвостилістичної інтерпретації тексту. Наведімо кілька прикладів із посібника, що містить тексти для студентів-германістів [17].
В оповіданні Йоганнеса Бобровскі „Mäusefest“ ім’я головного героя Moise, з одного
боку, є типовим єврейським ім’ям, а з іншого – алюзією до імені Moses (Мойсей, пророк,
що вивів свій народ з пустелі). Таким чином проводиться паралель зі стражданнями
народу й прогнозується трагічна доля головного героя. В оповіданні Германа Гессе
„Aus Kinderzeiten“, де хлопчик вирощує квітку гіацинту, щоб подарувати її хворому
товаришеві, з упевненістю, що квітка допоможе йому одужати, прецедентною є ситуація
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з казки Г.Х. Андерсена “П’ятеро з одного стручка”, де хвора дівчинка одужала, плекаючи
рослинку, що виросла з випадкової горошини, та з новелою О.Генрі “Останній листок”,
де героїня теж пов’язує своє життя з життям рослин. Якщо читач розуміє ці алюзії,
він значно глибше проникає в суть задуму автора. Алюзії можуть слугувати також
актуалізації іронії [18].
Як пише В.Г. Байков [19: 140], інтертекстуальність служить одночасно й основою
розуміння текстів, і фактором їх нерозуміння, тобто створює герменевтичну ситуацію,
для вирішення якої читач повинен інтегрувати в схему своїх дій відповідні меми. Меми –
як аналог генів – можуть реалізовуватися в різних культурних субстратах – мелодії, ідеї,
крилаті слова, одяг, способи виготовлення продуктів, схеми промислових технологій
тощо – адже тексти перетинаються зі світом артефактів. Німецькі вчені, наприклад,
досліджують інтертекстуальність молодіжної культури [20]. Тому підсумовуючи можна
сказати, що перспективи вивчення інтертекстуальності вбачаються в розгляді цих
культурних субстратів та їх ролі в текстах різних типів та жанрів на матеріалі різних
мов.
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The article deals with the analysis of the translation strategies of D. Palamarchuk, D. Pavlychko, S. Marshak with the purpose of relevant rendering the matrix of the sonnet by William
Shakespeare «Tired with all these, for restful death I cry…»
Key words: the matrix of the poetic text, translation transformations, idiolect, code, recoding, translation equality.
Актуальність дослідження обумовлюється стійким інтересом вчених до проблем
поетичного перекладу у зіставному аспекті з одного боку, та увагою до творчості
У.Шекспіра, з іншого. Новизна цієї статті полягає, по-перше, у введенні лінгвостилістичної
категорії аналізу поетичного твору — матриці поетичного твору та, по-друге, у зіставному
аналізі декількох різномовних перекладів на лексичному та художньому рівнях.
Перш ніж перейти безпосередньо до порівняльного аналізу сонету, необхідно
торкнутися теоретичного підґрунтя нашого зіставного дослідження. Необхідно розглянути два поняття — «ідіолект» та «код».
Теорія та практика перекладу свідчить, що «…лінгвостильова категорія «ідіолект»
має у галузі перекладу два значення: індивідуальний стиль перекладача як митця
(тобто це певний набір засобів і прийомів для створення тексту) та індивідульний
стиль перекладача як перекладача (тобто набір засобів й прийомів для вирішення
перекладацьких проблем)» [1: 339]. Помістивши ці два компоненти у площину
художнього перекладу, основним завданням якого є збереження індивідуального стилю
автора художнього тексту, ми отримуємо відому тріаду: індивідуальний стиль автора –
індивідуальний стиль перекладача як митця – індивідуальний стиль перекладача як
перекладача.
Як відомо, працюючи над оригіналом, перекладач вступає з ним в певний діалог,
сприймаючи сам текст і всі контексти, в котрі він вписаний, з позицій людини двох
культур: своєї власної (вихідної ) та чужої (цільової). Дослідники пропонують розбивати
цей діалог на три складові [2: 268]: міжособистісний, міжлітературний та міжкультурний.
Відповідно, перша складова передбачає сприйняття та інтерпретацію тексту перекладачем до індивідуального стилю останнього, друга складова — інтерпретацію відповідно
до літературних традицій країн, а третя — передання архетипів та реалій вихідної культури.
Проте, доцільніше було б розглянути поетичний текст, вслід за Роланом Бартом, як
єдність п’яти кодів: герменевтичного, семантичного, символічного, коду дій та культурного коду [3: 795] шляхом передання яких і відбувається конкретизація тексту, або заповнення читачем текстових «лакун» (за В.Ізером). Зазначимо, що текст не є впорядкованим поєднанням цих кодів, а він перетинається, утворюючи так звану сітку-матрицю
(визначення наше —І.Л.).
Отже, аби адекватно передати зміст поетичного тексту, необхідно вибудувати так
звану сітку тексту або матрицю, яка утворюється із зазначених вище кодів та підлягає
перекодуванню під час перекладу. Цю сітку назвемо внутрішньою матрицею поетичного тексту.
Давайте розглянемо процес перекодування в поезії, адже поезія – це той вид
літератури, який вимагає від перекладача специфічних зусиль, що допомагають йому
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знайти і втілити єдині правильні слова, які роблять поезію. Специфічність поетичного
перекладу в тому, що віршований текст за своєю природою не піддається простому семантичному та буквальному перекладу. Навіть спроби перекласти віршований текст прозою, дотримуючись найповніше його лексико-семантичних і граматичних складників,
не змінить сутності, бо при такому підході не перекладаються найважливіші складники вірша – його фонетичні та ритміко-метричні компоненти, тобто вірш перестає бути
віршем і перетворюється в якісно інший текст. Крім того, поезія у власному значенні
слова характеризується конденсацією думки та образу, а також підвищеною емоційністю.
Всі аспекти мови в поезії виконують експресивну функцію.
В поетичному творі всі елементи – фонетичні, лексичні, синтаксичні, метричні – тісно
взаємопов’язані, знаходячись у певних відношеннях одне з одним. Головна особливість,
яка відрізняє віршовану мову від прози, - це чітка ритмічність малюнка, яка легко
сприймається. Перекладач віршів тому і стикається з завданням особливої важкості: він
пов’язаний розміром, римою, кількістю складів та строф, тобто він повинен створити
своєю мовою твір, який носії цієї мови сприйняли б як поетичний [4: 90].
Перейдемо до безпосереднього аналізу сонету В. Шекспіра та його перекладів Д.
Павличка, Д. Паламарчука, С. Маршака. Українські теоретики перекладу звертали
увагу на важливість передачі стильових особливостей індивідуальної мови Шекспіра.
Зокрема, цю проблему висуває Сергій Ткаченко у статті «Шекспірів сонет: труднощі
інтерпретації»: «До творчості Шекспіра варто підходити не лише з позицій англійської
мови кінця ХХ століття, а передусім з позицій мови самого Шекспіра. І тоді рельєфніше
проступатиме основна риса його стилю – вживання слова одночасно і в прямому і в переносному значеннях” [5: 262].
Шекспірів сонет має чітку і струнку поетичну форму, яка викликає значні труднощі
при перекладі. Англійський або шекспірівський сонет складається з трьох катренів і
фінального двовірша з чітким римуванням - АБАБВГВГДД ЄЄ. Композиційно сонет
поділяється на дві частини: перша (8 рядків) – це зав'язка, друга (6 рядків) - розв'язка.
У свою чергу зав'язка складається з двох чотиривіршів (катренів), розв'язка – з двох
тривіршів (терцетів). Це також викликає труднощі при перекладі, оскільки вимагає
від перекладача досконалого знання мови, особливо синонімів. Небагато перекладачів
відважувалися на переклад Шекспірівських сонетів, але сміливці все ж таки знаходились.
Російський читач познайомився з сонетами видатного англійського драматурга і поета й
полюбив їх завдяки перекладам С. Маршака. За ці переклади Маршак був удостоєний
Сталінської премії. С. Маршак зробив довільний переказ Шекспірового сонета — витончений, на високому рівні майстерності. Перед нами постають дуже поетичні, естетичні
рядки, які пестять наш слух. Ось його переклад 66 сонета:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
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И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!
Дмитро Паламарчук бездоганно володіє віршем та мовою, він не прагне подати поета
18-го століття, у якому цілком нормальними були деяка грубість вислову і нестриманість
у мовних засобах, витонченим та елегантним. Він використав усі стилістичні і версифікаційні можливості для відтворення болю, неспокою, благородного гніву. При перекладі епітетів з української мови англійською перекладач намагається зберегти семантику,
структуру, функцію. Іншими словами, епітети, вжиті в оригінальному поетичному тексті,
мають у більшості випадків відповідники в англійській мові, тобто відбувається повний
переклад тропу.
Стомившися, вже смерті я благаю,
Бо скрізь нікчемність в розкоші сама,
І в злиднях честь доходить до одчаю,
І чистій вірності шляхів нема,
І силу неміч забива в кайдани,
І честь дівоча втоптана у бруд,
І почесті не тим, хто гідний шани,
І досконалості — ганебний суд,
І злу — добро поставлене в служниці,
І владою уярмлені митці,
І істину вважають за дурниці,
І гине хист в недоума в руці.
Стомившись тим, спокою прагну я,
Та вмерти не дає любов твоя.
Обидва перекладачі чітко дотримуються схеми римування оригіналу англійського
сонета. Схвильованість поети виражають шляхом використання анафори — 10 рядків
оригіналу розпочинаються зі слова “And”. Cтільки ж рядків розпочинаються з “І” в українському перекладі Д.Паламарчука. У Маршака лише 8 рядків, що розпочинаються сполучником “И”.
У сонеті № 66 В. Шекспір використав прийом насичення (поступового нагнітання
настрою): у кожному рядку він перераховує неподобства, які бачить навкруги, підводячи
читача до розуміння того обурення, яке шматує поетове серце. Шекспір перерахував 15
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явищ (іменників), які викликають у нього огиду. В російському перекладі С. Маршака
можна знайти 14 явищ, а в українському Д. Паламарчука знаходимо 13 явищ-іменників.
Загалом, обидва перекладачі передають переклади витонченіші, ніж оригінал. В
оригіналі “cry”, “maiden”, в перекладах зову – благаю, девственность – честь дівоча, а
“tounge-tied” взагалі ігнорується перекладачами. Кожен з перекладачів подає Шекспіра у
власному прочитанні: С. Маршак – у творчому переспіві, а Д. Паламарчук прагне більшменш точного відтворення оригіналу.
Який переклад можна назвати вдалим, який з них точніше передає матрицю сонету?
На думку дослідника О.Івасюка «Вдалий переклад – такий переклад, в якому передане
багатство змісту, сила і краса віршу, особливості стилю, збережена образність і ритмікомелодична структура поетичного твору» [6: 94]. З цієї точки зору, переклад Д. Павличка
видається вдалим перекодуванням поетичної матриці сонету, зважаючи на високий рівень конденсації думки та стислість викладу, мінімальну ощадливість опису:
Я кличу смерть – дивитися набридло
На жебри і приниження чеснот,
На безтурботне і вельможне бидло,
На правоту, що їй затисли рот,
На честь фальшиву, на дівочу вроду
Погань блену, на зраду в пишноті,
На правду, що підлоті навдогоду
В бруд обертає почуття святі,
І на мистецтво під п’ятою влади,
І на талант під наглядом шпика,
І на порядність, що безбожно краде,
І на добро, що в зла за служника!
Я від всього цього помер би нині,
Та як тебе лишити в самотині?
В цьому ранньому для Павличка, датованому, як він сам зізнається, 1978 роком перекладі знаменитого 66-го сонета, коли поетові пропонували піти з посади редактора
«Всесвіта», як пише автор рецензії на збірник перекладів Дмитра Павличка, М. Стріха: «особистий біль і темперамент явно превалює над пошуком точного відповідника
(шекспірівське «needy Nothing», вдало віддане як “ніщота” Костецьким чи «нікчемність»
Паламарчуком, зробилося вельми ризикованим, хоч і дуже промовистим “вельможним
бидлом») [7].
Проте, чи не найкраще коментує свої переклади сам Д. Павличко у передмові до
того ж таки видання 1998 року. «Поезія Шекспіра інтелектуальна. Вона – в несподіваній,
вражаючій думці, а не в образах природи, хоч інколи й пейзаж працює в Шекспіра як
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оголена думка. В сонетах все підпорядковане емоційному мисленню, а не переживанню
без берегів і без глузду» [8: 10].
Загалом, як зазначає професор Л.В. Коломієць, «обидва перекладачі і Дмитро Паламарчук і Дмитро Павличко – на перший план висувають зміст оригіналу, хоч під “змістом” кожен розуміє своє: Паламарчук – інтелектуалізовану емоційність, Павличко –
емоційну інтелектуальність» [9: 194]. Отже, питання про адекватний переклад Шекспірових сонетів шляхом перекодування матриці поетичного твору не може бути остаточно
розв’язаним через категорії індивідуального стилю автора та індивідуального мислення
автора, які накладають певні обмеження на інтерпретацію оригіналу.
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ПРО ПЕРЕКЛАДИ УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ ЗІ ЗБІРНИКІВ
М.О.МАКСИМОВИЧА СЕРБСЬКОЮ ТА ХОРВАТСЬКОЮ МОВАМИ,
ЗАПОЧАТКУВАННЯ УКРАЇНІСТИКИ В СЕРБІЇ
У статті розглядаються історико-культурні зв’язки між українським, сербським
та хорватським народами; переклади українських дум та пісень зі збірників М.О. Максимовича на сербську мову.
Ключові слова: історико-культурні зв’язки, дослідницька робота, рукописні збірники, роль пісні, суспільне життя.
В статье рассматриваются историко-культурные связи между украинским, сербским и хорватским народами; переводы украинских дум и песен из сборников М.А. Максимовича на сербский язык.
Ключевые слова: историко-культурные связи, исследовательская работа, рукописные сборники, роль песни, общественная жизнь.
The article deals with the historical and cultural relations between Ukrainian, Serbian,
Croatian peoples and translations of Ukrainian songs and ballads into Serbian qiven in the
collections by M.A. Maksymovych.
Key words: historical and cultural relations, research work, manuscript collections, role
of songs, social life.
Спорідненість між українцями, сербами та хорватами спостерігається не лише в етнічній спільності та історичній долі народів, а й у ролі пісні, яку вона відіграла в їхньому суспільному житті. Пісня стала часткою їхнього життя, їхньої сутності і живим
пам’ятником їхньої історії.
У процесі історико-культурного спілкування цих народів кращі зразки пісенної творчості переносились з однієї землі на іншу ще в ХІ-ХІІ ст., у часи Київської Русі.
Українські пісні проникають у побут сербів та хорватів усно внаслідок безпосередніх контактів. Тисячі сербських добровольців зустрічаємо в реєстрах війська князя
К.Острозького, гетьмана І.Виговського, на Запорізькій Січі, в територіальних козачих
полках, які, повертаючись до Сербії, несли з собою і українську пісню. Вона поширювалась і письмово через просвітницьку діяльність Києво-Могилянської академії, рукописні
збірники якої збереглись у Сербії та Хорватії і до наших днів. У сербському рукописному збірнику 1750 року, що зберігається у Французькій національній бібліотеці, поруч із
сербськими знаходимо й українські пісні духовного та світського змісту. Серед них відомий кант «А хто, хто Миколая любить», тільки ім’я Миколая замінено на популярного в
Сербії святого Спиридона. Українська пісня «Ой, за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким», яка
надрукована в збірнику М.Максимовича «Голоса украинских песен» (1834) зі збереженням українського оригіналу, глибоко проникла в побут сербів і друкувалася в рукописних
сербських збірниках ХІХ ст.
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У другій строфі пісні маємо незначні зміни, українське слово «гукати» замінено на
«кухати» (по-сербськи – варити їсти), від чого вся строфа набула іншого змісту.
Ой, за гаєм, гаєм, 		
Гаj, за гаjем, гаjем,
Гаєм зелененьким, 		
Гаjем, зелененким,
Там орала дівчинонька 		
Там хорала дивчинонка
Воликом чорненьким. 		
Воликом чорненким.
Орала, орала, 			
Хорала, хорала, –
Не вміла гукати, 		
Не вмила кухати
Та й найняла козаченька
Таj ванила дивчинонка
На скрипочку грати [2: 342].
На скрипочки грати [1: 310].
Проникненню українських пісень у середовище південних слов’ян сприяла українська
мова, близька до сербської.
У кінці ХVІІІ та на початку ХІХ ст. відродження південних слов’ян відбувалося в
складних політичних умовах. Культурні зв’язки між Україною, Сербією та Хорватією
послабились.
Тільки в другій половині ХІХ ст. у сербських та хорватських літературних колах
з’явився інтерес до українських історичних пісень, де оспівувався патріотизм та героїзм
козаків. Про козацтво як прогресивну силу писали відомі вчені Європи, славу про них
підтримували не лише перекази та легенди, а й історики та політики всього світу. А пісні
та думи про козаків світова громадськість сприймала як поетично викладену історію
народу.
Найдоступнішим способом поширення українських пісень стало друковане слово –
літературні, наукові та музичні видання.
У 1814 році виходить друком збірник сербських народних пісень Вука Караджича
«Српске народне пjеcме» («Народні пісні Сербії»). В Україні, не без його впливу, побачив
світ збірник дум М. Цертелєва (1819) та добре дібрані й упорядковані збірники Михайла
Максимовича – «Малороссийские песни» (1827), «Украинские народные песни» (1834),
«Голоса украинских песен» (1834), «Сборник украинских песен» (1849), «Дни и месяцы
украинского селянина» (1856), які стали важливою віхою в розвитку української науки
і викликали інтерес серед інших народів. Про досконалість збірників М.Максимовича
писалось майже всіма мовами Європи.
Перші переклади українських дум і пісень, тексти яких були опубліковані у збірниках М. Максимовича та інших фольклористів, з’явилися в Сербії в 60-х роках ХІХ ст.
Першим кваліфікованим перекладачем був сербський письменник, учений, державний
діяч Стоян Новакович (Новаковиħ,1842–1915). Українським фольклором С. Новакович
зацікавився ще в молодості. Він детально опрацював усі збірники М. Максимовича та інших українських фольклористів. Зі збірників М.Максимовича він відібрав для перекладу
думи, історичні та побутові пісні, які імпонували сербському читачеві і були спрямовані
на боротьбу проти турецьких загарбників.
Патріотичну думу про від’їзд козака на війну і прощання з матір’ю та сестрами під
заголовком «Отъезд козака» С. Новакович узяв зі збірника М. Максимовича «Украинские
народные песни»(1834). Переклав заголовок – «Кóзачки óдлазак» («Українська дума»),
думу – десятискладовим віршем, близьким до сербського епосу.
317

Переклад С.Новаковича добре передавав історичний зміст думи, поетичність, характери героїв та високий патріотичний дух українського епосу. Довгі періоди думи перекладач уклав у рівні рядки сербського вірша, при цьому зберігши основні риси поетичного стилю першотвору.
В неділю рано-порано не у всі дзвони дзвонили,
Як у вдовинім дому гомоніли.
Лихий вітчим козаченька молодого лає,
Мати сину слізно промовляє [5: 61].
У недељу приjе зоре ране,
Jош ни звона зазвонила нису.
А у двору удовице маjке
Заподеде c’врева и кашкање:
Злобни очух млад-козака кара,
Мати сину кроз плач проговара [1: 321 ]
Перекладач майстерно передав сцену прощання сестер з козаком:
Наjстариjа коња води сеjа,
Млађа њему износи оружjе.
А наjмлађа кроз плач брата пита:
– Одкуд’ ħy те погледати, брате,
Ил’ од поља, ил’ од црног мора,
Ил’ од оног славног Запорожjа ? [1: 321]
У збірнику М. Максимовича 1834 року пропущений рядок про «середульшу сестру».
С.Новакович, який добре знав збірники М.Максимовича, узяв цей рядок зі збірника
«Сборник украинских песен» 1849 р., де ця дума була надрукована під заголовком «Отъезд козака из родины».
То старшая сестра коненька виводить,
А середульша зброю виносить,
Що найменша ридає,
Словами промовляє:
Із якой тебе, брате,
Сторононьки ждати:
Чи од чистого поля,
Чи од Чорного моря,
Чи од славного Запорожжя? [4: 7-8]
Пісня «Ой мала вдова сина-сокола» зі збірника М.Максимовича 1949 р., написана
десятискладовим віршем, не становила труднощів для перекладу. Єдине, що перекладач
не зрозумів вислову «хустку качала» (прасувала) й улюблений в українському пісенному
фольклорі образ хустини, подарованої козаку, випав з перекладу.
Ой, мала вдова сина-сокола,
Соко синак до коња дорасте.
Вигодувала, в військо оддала.
Мати њега у воjску опрема,
Ой старша сестра коня сідлала,
Коња седла наjстариjа сеjа,
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А середульша хустку качала,
Друга до ње коња зауздава,
А наймолодша випроводжала
А води га наjмлађа сестрица …
		
[5: 107] 			
[1: 322]
У перекладі С. Новаковича передано як і зміст, так і форму першотвору.
У журналі «Даница» (1861) С.Новакович опублікував переклади кількох пісень зі
збірника М.Максимовича 1849 р. Переклад пісні з історичним підтекстом «Ой не шуми,
дібровонько, ой не шуми зеленая» («Не жубори, зелена дубраво») причарувала своєю
довершеністю багатьох дослідників фольклору. Історичні пісні С.Новакович перекладав
десятискладовим віршем, колискові – розміром оригіналу «Ой ходить сон по улонці в
білесенькій кошулоньці».
При перекладі весільних пісень, опублікованих в журналі «Явір», С.Новакович дотримувавася форми і ритміки українських оригіналів. С.Новакович був першим, хто познайомив сербського читача з українськими думами, історичними, ліричними та обрядовими піснями.
С. Новакович був учасником ІІІ Археологічного з’їзду 1874 року, який проходив у
Києві, в університеті Св. Володимира, слухав чарівний спів Остапа Вересая, який переконав його, що український епос – мистецтво високої цінності, але нових перекладів
українських дум та пісень більше не подавав.
У наступних десятиліттях визначних перекладів українських дум і пісень у Сербії і
Хорватії не було.
Думами цікавилися тільки письменники та дослідники. Було зроблено декілька переробок з історично-героїчних балад. Прикладом може бути балада Любомира П. Ненадовича «После дугог рата («По малорускоj народноj песми», 1889).
Після публікації українських дум і пісень С.Новаковича пробуджується інтерес до
української літератури. У 1863 році в хорватському журналі «Наше горе лист» (№32) в
перекладі Валько Рубачевича надруковано «Розриту могилу» Т.Шевченка.
Редакція львівського журналу «Правда» надіслала С.Новаковичу – як знавцю української літератури – для перекладу твори Марка Вовчка, Ю.Федьковича, О.Стороженка,
«Кобзаря» Т.Шевченка. У 1868 році в журналі «Віла», засновником і редактором якого
був С. Новакович, з’явився сербською мовою перший переклад «Заповіту» Т.Шевченка,
здійснений В.Ніколичем. С.Новакович додав свій прозовий переклад «Неофітів» та статтю про Т.Шевченка. Переклади В. Ніколича й С. Новаковича започаткували сербську
шевченкіану.
Серед кращих перекладачів творів Т.Шевченка сербською мовою в ХІХ ст. були
М.Живкович, О.Глущевич, Д. Ілич, Дж. Янкович, у наш час їхню традицію продовжили
Д. Максимович, Л.Сімич, Й. Хрвачанин. Рівно через 100 років у 1968 році сербський
літературознавець, перекладач П. Митропан упорядкував «Кобзар» Т.Шевченка, до якого
ввійшли кращі переклади творів Т.Шевченка протягом століття, що свідчить про постійну присутність української літератури в сербському культурному житті. Друга половина
ХІХ – початок ХХ ст. характеризуються взаємним вивченням фольклорних видань. В
Україні з’явилися переклади сербського епосу М.Старицького, І.Франка та розвідки про
них. Одночасно друкуються переклади та статті про українську народну поезію. Серед
них праці вченого світової слави, мовознавця, літературознавця, етнографа, фольклорис319

та Ватрослава Ягича (1838–1923). Як знавець світової поезії, В.Ягич звернув увагу на
багатство народної поезії України. В журналі «Архів слов’янської філології», засновником і редактором якого він був, надрукував розвідку про слов’янські пісні, де виділив
українські пісні як багаті змістом і поетично довершені твори. Основні думки В. Ягича про давність українського епосу, його історизм, про зв'язок дум зі «Словом о полку
Ігоревім», про українську мову були сприйняті в Європі як найавторитетніші та науково
обґрунтовані і знайшли відображення в поглядах багатьох учених на українське питання.
У кінці ХІХ ст. сербсько-хорватські періодичні видання публікують більше матеріалів про українську літературу, фольклор лишається предметом уваги літературнонаукових студій, а не перекладачів.
В 70–90-х роках з’являються критичні огляди В. Ковачевича «Літературне відродження малорусів» (1886), де йдеться про творчість Т. Шевченка, М. Костомарова,
П. Куліша; Е. Борисова «Галицькі малоруси і їх література» (1878); розвідка К. Ханкієвича «Народна філософія малорусів» (1890); рецензії на «Історичні пісні малоруського
народу» (1874), видані в Києві В. Антоновичем і М. Драгомановим. У Женеві 1881 року
М. Драгомановим опубліковані «Нові українські пісні про громадські справи» та «Українські народні пісні», що вийшли в Києві 1863 року. Ці публікації свідчать про започаткування науково обґрунтованої сербської літературної україністики.
У ХХ ст. у Сербії та Хорватії зростає зацікавленість українською літературою та
культурою. У 50-х роках виходять друком переклади прозових творів М. Коцюбинського. М. Стельмаха, Ю. Яновського, Олеся Гончара, в перекладах В. Недича і С.Суботіна.
Сербські майстри поетичного перекладу П. Митропан, Р. Пайкович, Т. Дутина, С. Рашкович, М. Ковач донесли до сербського читача твори українських поетів, починаючи від
Г. Сковороди до покоління шістдесятників – М. Вінграновського, І. Драча, Ліни Костенко, Б. Олійника, В. Симоненка.
У 1971 р. в перекладах М. Ніколича, Д.Максимович та Й. Хрвачанина вийшла збірка поезій Лесі Українки «Ломикамінь». У 1979 р. побачила світ «Антологія української
поезії» в перекладі Р. Пайковича, до якої ввійшли твори 30 українських поетів. У цьому
ж році Р.Пайкович публікує переклади Д.Павличка «Мушу», а в 1981 р. – збірку Ліни
Костенко «Скіфська баба».
Сербські та хорватські вчені в числі перших наголосили на політичній зрілості української соціальної пісні та її ідеалах, близьких передовим мислителям Європи. Серби і
хорвати перші звернули увагу, що українська пісня і дума є найдосконалішим мистецьким витвором, де в музиці здавна виявив себе поліфонізм, який у Європі розвинений
тільки професійною музикою.
У наш час свій внесок у розвиток сербсько-хорватських та українських літературних і культурних відносин здійснюють вихованці та викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжуючи традиції Київської історичнофілологічної школи, започаткованої першим ректором університету Св. Володимира,
вченим-енциклопедистом М. Максимовичем.
Дослідником україно-сербських та хорватських зв’язків є вихованка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент
М. Карацуба.
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Предметом творчих зацікавлень дослідниці виступають переважно фольклорнолітературні зв’язки українців, сербів і хорватів та роль М.Максимовича у дослідженні
фольклору українців та південних слов’ян.
Основною темою кандидатської дисертації «Південнослов’янська народна поезія
(сербська, хорватська, болгарська) в українській літературній інтерпретації середини
ХІХ-ХХ століття» (2000) є входження сербської, хорватської, болгарської народної поезії
зі збірників Вука Караджича до українського літературного процесу. Народна поезія
південних слов’ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у плані вивчення її жанрової
природи та неповторної художньої специфіки, у її зв’язках з українським фольклором і
художньою літературою. Йдеться про науково-критичне сприйняття, художні переклади,
стилізації, прямі переробки, а також типологічні зіставлення на рівні тематики, стильових
і жанрових особливостей, лексики, ритмомелодики. Висвітлено особливості входження
південнослов’янського фольклору у творчий процес видатних українських письменників
ХІХ–ХХ ст. : Т. Шевченка, І. Франка, Ю. Федьковича, М. Старицького, П. Грабовського, Лесі Українки, М. Рильського, П. Тичини, Л. Первомайського у зв’язку з їхньою
оригінальною перекладацькою діяльністю. Подано різні аспекти і підходи до вивчення
народнопоетичної спадщини південних слов’ян у численних літературознавчих, фольклористичних та мовознавчих працях відомих філологів – М. Халанського, М. Максимовича Л. Булаховського, М. Кравцова, М. Драй-Хмари, М. Рильського, І. Айзенштока,
Ф. Прийми, М. Гольберга, Б. Галащука, В. Захаржевської, І. Ющука, М. Гуця, М. Яценка, О. Шпильової, Н. Шумади, Я. Пилинського та деяких закордонних дослідників –
В. Недича, П. Поповича. І. Ковачека та ін. Однак питання і в наш час залишається багато
в чому відкритим і дискусійним. Зі своїми доробками М.Карацуба постійно виступає з
доповідями на конференціях, зокрема на міжнародній конференції «Мова і культура».
Опублікувала ряд праць – «Роль Максимовича у дослідженні фольклору українців та
південних слов’ян», «Образно-тематична характеристика сербських та хорватських
народних епічних пісень», «Образно-тематична характеристика сербських народних
ліричних пісень» («Мова і культура», 2000), «Типологічні зіставлення української і
сербської народної пісні на образно-лексичному рівні» («Славістичні замітки», 1999),
«Слов’янський фольклор у наукових зацікавленнях М.Максимовича» («Мова і культура,» 2010) та ін.
Вагомий внесок у розвиток сербсько-хорватських та українських наукових,
літературних та культурних зв’язків проводить доктор філологічних наук кафедри
слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Деян Айдачич (Де�������������������������������������������������
jан Ajдачиħ). Коло його наукових інтересів: фольклор балканських слов’ян, сербська та слов’янська літератури, етнолінгвістика.
Д. Айдачич закінчив Белградський університет. Захистив докторську дисертацію на
тему: «Світ демонів у літературі сербського романтизму».
Читав лекції з історії літератури південних слов’ян та фольклористики у Велико
Тирново (Болгарія), Лодзі, Варшаві, Любліні, Гданську (Польща), Пескарі (Італія). Як
знавець сербської мови, фольклору та літератури Д. Айдачич приїхав до Києва і на підставі Угоди про співпрацю між Белградським та Київським університетами з 2003 р.
працює доцентом кафедри слов’янської філології.
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У творчому доробку вченого понад 220 публікацій. З них 136 наукових статей: дослідження лексичної стилізації сербських народних пісень в українських перекладах, спеціалізації святих у фольклорі православних слов’ян, кольорів у народній поезії, клятви
у контексті жанрів усної творчості, демонів у слов’янських літературах та літературнокритичні статті про слов’янську наукову фантастику, особливості творчої манери
Д. Михаїловича та М. Продановича та ін. Його праці вийшли сербською. англійською,
болгарською, італійською, українською, польською та російською мовами. Він автор
багатьох книжок: «Изабрана дела» (Београд, 1988, у співавт.), «Новак Килибарда. Научник и књижевник» (Бар, 2000), «Прилози проучавању фолклора балканских Словена»
(Белград, 2004), «Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів» (Київ,
2005, у співавт.), «Славистичка истраживања» (Београд, 2007), «Футурославиjа. Студиjе
о словенскоj научноj фантастици» (Београд, 2008, 2009), «Футурославія. Літературознавчі огляди про футуро-фантастику» (Київ, 2010), «Славістичні дослідження» (Київ,
2010). Є редактором збірників різними мовами: «The Magical and Aеsthetic in the Folklore
of Balkan Slavs» (Белград, 1994), «Чудо у словенским културама» (Белград, 2000), «Новітня сербська драматургія» (Київ, 2006), «Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian
południowych» (Kraków, 2006), «О делу Драгослава Михаїловиħа» (Вранє, 2009), «Per
Jakobsen «Južnoslovenske tęme» (Белград, 2010), « U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova
( Белград, 2010) та ін.
Д. Айдачич – засновник і головний редактор фольклористичного та етнологічного
журналу «Кодови словенских култура» («Коди слов’янських культур»). Засновник і головний редактор українсько-сербського збірника «Украс», де широко висвітлюються сербоукраїнські наукові, літературні й культурні зв’язки. Керівник «Проекту Растко» (електронна бібліотека сербської культури в Інтернеті), «Проекту Растко Україна» (електронна
бібліотека українсько-сербських культурних зв’язків в Інтернеті). Співавтор бібліографії
«Сербський фольклор та література в українських перекладах та дослідженнях 1837–
2004. Матеріали до бібліографії» (Київ, 2005).
Д. Айдачич – учасник Міжнародних з’їздів славістів, численних наукових конференцій, організатор заходів та Днів української культури в Сербії і Днів сербської
культури в Україні. Викладає сербську мову та літературу для студентів і магістрантів
слов’янського відділення і відділення літературної творчості Інституту філології.
Читає спецкурси: фразеологія сербської мови, історія сербської літератури, література
слов’янської еміграції, слов’янська етнолінгвістика, керує науковою роботою студентів,
організовує студентські наукові конференції, круглі столи, залучає студентів і молодих
науковців до перекладацької діяльності.
Велику просвітницьку роботу в галузі науки, культури і літератури українських
та сербо-хорватських зв’язків проводить Людмила Попович – випускниця Київського
університету. Переїхавши до СФРЮ, захистила магістерську дисертацію, а потім і докторську в Белградському університеті, заснувала і завідує кафедрою української мови
й відділенням україністики в цьому ж університеті. Очолює товариство «Сербія –
Україна», найактивніше представляє Україну в Сербії. Науковий інтерес Л. Попович становить широкий діапазон тем, що відображені в її публікаціях, зокрема в мовознавстві,
літературознавстві, перекладознавстві, лексикографії, методиці викладання мови і літе322

ратури в інослов’янському середовищі. Вона автор підручників з російської та української мов для сербів. Опубліковані монографії: Људмила Поповиħ «Епистоларни дискурс српског и укра������������������������������������������������������������������
jинског jезика» (Београд, 2000), «Jезичка слика стварности: когнитивни аспект контрастивне анализе» (Београд, 2008), ряду статей, у яких висвітлено
українсько-сербські зв’язки, починаючи з часів Київської Русі і до наших днів.
Українсько-сербсько-хорватські науково-освітні та культурні зв’язки успішно розвиваються і служать духовному зближенню наших народів.
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МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ ВАСИЛЯ МИСИКА:
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ФОРМИ
Статтю присвячено розгляду перекладацьких методів В. Мисика. Розвідка ведеться в площині англо-українського перекладу. Здійснено спробу простежити пріоритети
перекладача на ранньому та зрілому періодах творчості.
Ключові слова: переклад, націєтворення, поетична форма, стилізація, образ.
Статья посвящена рассмотрению переводческих методов В. Мысыка.
Исследование проводится в сфере англо-украинского перевода. Делается попытка
проследить приоритеты переводчика на раннем и зрелом периодах творчества.
Ключевые слова: перевод, формирование нации, поэтическая форма, стилизация,
образ.
The article presents characteristic features of V. Myssyk’s translation methods. The research
is conducted within English Ukrainian translational dimension. Translator’s priorities on the
early and late stages of translation are traced as well.
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Мета дослідження – стисло охарактеризувати пріоритети індивідуальної перекладацької стратегії Василя Мисика. Актуальність пошуку зумовлено різновекторністю
перекладацької інтерпретації В. Мисика: тлумач, у пошуках власного стилю, експериментує з жанрами, починає з байки (застосовує при перекладанні одомашнення) та зосереджується на поезії (наслідує неокласичні принципи). Розвідка проводиться в площині
англо-українського перекладу.
Дебютна збірка перекладів В. Мисика Роберт Бернс. “Пісні та поеми” вийшла друком 1932 року. І лише через 30 років, за словами Г. Кочура [1: 118], до нього [В. Мисика]
приєднався гідний партнер – М. Лукаш, результати їхньої праці опубліковані в спільній збірці “Вибране” Роберта Бернса 1959 р., з подальшим перевиданням 1965 р. Нам
не вдалося знайти відгуків чи рецензій самих перекладачів на переклади один одного,
втім, деякі рядки повторюються зі стовідсотковою точністю. Метафора: Недолі вихор
злий (“Якби була ти в бурю” [2: 366]) В. Мисик пропонує як еквівалент оригінальному
Misfortune’s bitter storms (“O Wert Thou In The Cauld Blast” [3: 246]), тоді як М. Лукаш цю
ж метафору вводить в вірш “Нещаслива доля” [4: 151] (усне зауваження В. Савчин під
час конференції Наукового товариства ім. Шевченка, м. Львів, березень 2010 року).
Творчу спадщину В. Мисика як перекладача поезії Р. Бернса слід окремо дослідити з
огляду на націєтворчу функцію. Р. П. Зорівчак зазначає: “Вплив перекладної літератури
на світовідчуття людства — загальновизнаний...” додаючи: “Наша історія склалася так
трагічно, що українська мова й література — дійові важелі формування нації в період
бездержавності — ніколи не функціонували в нормальних умовах. Саме тому перекладна література, починаючи від старокиївської доби, відіграє надзвичайно важливу роль
у нашому культурному житті і як зберігач духовних цінностей, і як виховний засіб, і як
засіб самовиразу нації та збагачення спроможностей рідної мови” [5: 174]. Власне, для
самовиразу нації, харківчанин В. Мисик у 1932 р. публікує збірочку перекладів поезій
Р. Бернса. Пізніше він сам критикуватиме свої перші незґрабні переклади. Сьогодні ця
збірка представляє В. Мисика не як вправного перекладача, а як свідомого поціновувача
власних народних цінностей крізь призму культурних цінностей інших народів.
Свій поетичний хист він виявить згодом, перекладаючи твори Дж. Кітса, П. Б. Шеллі, Г. В. Лонгфелло і того ж таки Р. Бернса. Чергове видання 1959 року містить численні
виправлення. Дослідивши це питання у статті “Новий переклад – нова інтерпретація
(1975р.)”, М. Дудченко робить висновок, що в новому варіанті “В. Мисик прагне до більшої точності у відтворенні ідейно-образної структури твору. Перекладач
повноцінніше передає зміст і настрій оригіналу при максимальному наближенні до
його лексики, образного ладу, ритміки й системи римування” [6: 185]. Василь Олександрович багаторазово повертався до всіх без винятку своїх перекладів, про що свідчать
архівні матеріали, які зберігаються в Харківському літературному музеї. В. Мисик робив
повторні виправлення у, здавалося б, уже досконалих перекладах, до прикладу, у вищезгаданому музеї містяться два машинописи байки Дж. Ґея “The Hare and Many Friends”, а
третій надрукований у збірці “Серед сонячної повені: Поезії, переклади, прозові твори”.
О. Радчук, одна з дослідниць творчості Р. Бернса в Україні, неодноразово підкреслює, що переклади В. Мисика є головно джерелоцентричними [7]. Однак, вийшовши за
межі перекладів Бернсових творів, у В. Мисика також натрапляємо на одомашнення на
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образному рівні – переклад байки Дж. Ґея “The Hare and Many Friends” – найяскравіше
цьому підтвердження.
Свій творчий принцип В. Мисик стисло сформулював у одному з листів до Т. Масенка: “По-моєму робота художника /поета/ полягає в тому, щоб велике показати через
мале. Тут діє відомий принцип економії: з найменшими затратами досягти найбільшого
ефекту. Жест, подробиця, деталь якась – зовнішня чи внутрішня – /психологічна/ відіграє
величезну роль у мистецтві. Згадай найяскравіші образи Толстого, Чехова, інших відомих нам майстрів, прозаїків і поетів. Всі вони живуть у пам’яті завдяки вдало схопленій
дрібниці����������������������������������������������������������������������������
” (Лист датовано 1956 роком [8]. Це твердження було передрукованим під заголовком “Ключ до творчості Василя Мисика”, у журналі “Радянське літературознавство”,
1984, № 10, с. 63).
Таку стислість вислову як в оригінальній творчості, так і в перекладі, В. Мисик забезпечує вдало схопленим образом. Рядки вірша Р. Бернса “To a Mouse /До миші” він
відтворює:
But, Mousie, thou art no thy lane,
In proving foresight may be vain;
The best-laid schemes o’ mice an’ men
Gang aft agley,
An’lea’e us nought but grief an’ pain,
For promis’d joy!

Та, мишко моя бідна, стій:
Так гірко не тобі одній!
I мишачих, і людських мрій
Немало гине,
I потім смутків темних рій
Услід їм лине.

Перекладаючи поезію “The Cloud/Хмара” П. Б. Шеллі В. Мисик відтворює рядок
Like a swarm of golden bees [9: 227] метафорою: Зірок зацікавлений рій.
Лексема рій в обох випадках візуалізовує об’ємну масу, а покомпонентне нашарування дозволяє варіювати в конотативній площині, таким чином, рій смутків набуває пейоративного відтінку, а прикметник темних (смутків), зауважмо, не чорних чи похмурих, а
темних (темний – не колір, а відтінок – залишає читачеві вибір власної колірної гами, у
одного смуток – чорний, в іншого сірий) дозволяє моделювати візуалізацію на власний
когнітивний лад. Вислів Услід їм лине – підкреслює плинність та нескінченність смутків
на життєвій дорозі кожного. В іншому випадку, рій зірок – зорі на небесному тлі. Прикметник зацікавлений (рій) малює образ нерухомих тіл, які затаїлися та споглядають за
всім, що відбувається; тут мимохіть проводиться паралель між роєм бджіл (експліковані
в оригіналі), також просочується прихований колірний компонент – золотисто-жовтий –
в українській культурі, колір теплий – колосисті лани, сонце, мед – образ винятково позитивний.
В іншому листі до Т. Масенка В. Мисик пише про “трикляті підрядники” [10]. Відмова
від підрядників – це ще один аспект перекладацького методу В. Мисика. В. Мисик стверджував “... треба знати, що стоїть за текстом, який перекладається, а це значить, що треба
знати історію, по можливості, й побут...” [11]. Це творче кредо лягло в основу публікації
“Зустрічі: Статті, нариси” (1982) [12]. Збірка розпочинається викладом стислої характеристики творчості та біографії Р. Бернса, Дж. Кітса та О. Генрі. О. Генрі – видатний
майстер короткого оповідання, а “Королі і капуста” – єдиний великий за розміром твір,
що його написав за своє недовге життя американський письменник. В. Мисика вабили
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експериментатори, особистості сильні духом, які кидали виклик, в першу чергу, самі
собі.
В. Мисик виступав проти буквалізму. Цитуємо: “Справді, буквальність у перекладах
призводить до сумнівних наслідків – насильства над рідною мовою, до різних курйозів...”
та В. Мисик не завжди його осуджував, оскільки “Беззастережне засудження буквалізму
штовхало” – за його словами – “на іншу крайність: з’являлись переклади, за якими не
завжди можна пізнати оригінал”. Для вирішення дилеми, В. Мисик залишався вірним
двом головним умовам: “почуттю міри та художнього такту” [там само: 115]
Переклади В. Мисика можна умовно поділити на два періоди:
Ранні переклади – 1932 – 1934 рр.
У 1932 році надруковано першу збірку перекладів поетичних творів В. Мисика: Роберт Бернс. “Пісні та поеми”. У 1934 році виходить друком роман Дос Пассоса “1919”
(“Nineteen Nineteen”). Того ж року В. Мисика заарештували.
Переклади періоду творчого горіння (за визначенням В. Бабенко [13]) – 1958 – 1983 рр.
До цього зрілого періоду відносимо переклади, які увійшли до збірок: Р. Бернс. “Вибране” (1959); Л. Фокс. “Чанг із В’єтнаму” (1960); О. Генрі. “Королі і капуста” (1962,
перевидано 1980); В. Шекспір “Тімон Афінський” (1964); Р. Бернс. “Вибране” (1965);
Дж. Кітс. “Поезії” (1968); У. Уїтмен. “Листя трави” (1969).
Окрім вищезгаданих видань, тепер перекладацьку спадщину В. Мисика опубліковано в двох збірках “Серед сонячної повені: Поезії, переклади, прозові твори (1987) та
“Захід і Схід: Переклади” (1990).
Жанрове розмаїття у В. Мисика-перекладача представлено поетичними творами
(Дж. Мільтон, Р. Бернс, Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі, Дж. Кітс, Г. Лонгфелло, У. Уїтмен,
Е. Карпентер, та ін.), байкою (Дж. Ґей), драматичними творами (В. Шекспір) та прозою
(О. Генрі, Дж. Дос Пассос).
Якщо ранній період – це період пошуку жанру та стилю, то зрілий період поєднує
зрілість поглядів самого майстра та довершеність його форми викладу; тут відсутнє варіювання, В. Мисику притаманна чітка визначеність щодо підбору матеріалу-джерела.
Л. Коломієць виокремлює особистий внесок Г. Кочура, Д. Паламарчука, О. Зуєвського, та ін, і В. Мисика у т.ч. в розбудову окремих напрямів та шкіл, відзначаючи їх внесок
в еволюцію неокласичної школи, зокрема у розбудову герменевтико-раціоналістичного
та герменевтико-езотеричного напрямів неокласицистичної традиції [14: 247- 264]. На
нашу думку, така тенденція цілком закономірна, оскільки як Г. Кочур, так і В. Мисик виховувалися на перекладознавчих засадах неокласика Миколи Зерова. Не останню роль
зіграло також спільне перебування В. Мисика та М. Зерова на Соловках (про що В. Мисик згодом писав на прохання Г. Кочура у спогадах про М. Зерова [16]). Зв’язок між
М. Зеровим та В. Мисиком, а також їх листування досліджував М. Шалата.
Підсумуймо основні принципи неокласиків (на засадах М. Зерова):
1) для перекладу обиралися твори класичні, знакові, які відзначалися майстерністю і
новаторством поетичної форми; 2) переклад повинен передавати загальний настрій, дух
оригіналу (на противагу до перекладу дослівного) [14: 250]; 3) лексичний добір (вимагав
чіткості розрізнення високого та низького стилів); 4) найповніша увага до тропів та фігур
та їх передача (вимагала обережності, щоб уникнути зайвого перевантаження читаць326

кого сприйняття через незвичні образи); 5) передача метричних особливостей; 6) відтворення евфонії першотвору; 7) краса рідної мови [14: 252; 15: 103]. На підтвердження
цих слів, цитуємо слова В. Мисика зі статті “Золотий ювілей (75-річчя Павла Тичини)”
[17]: “Непотрібна словотворчість / без глибокого використання наявних ресурсів мови / –
один із найгірших проявів такого наслідування” (підкреслення наше – Н. Г.). (Йдеться про манеру наслідування П. Тичини-поета з яскравою творчою індивідуальністю);
8) переклад ставав повноцінним мистецьким твором, повноправним в естетичному сенсі
твором української національної літератури [18: 200].
Слід відзначити, неокласичний орієнтир не є для В. Мисика однозначним чи самодостатнім, однак його домінуюча тенденція безперечна.
Прикметно, ті ж самі вимоги до віршованого перекладу висував О. Фінкель – підкреслює важливість евфонії, рими та строфіки, метрики й ритміки, синтакси та текстуальної
точності, додаючи, що останню [текстуальну точність] у віршованому перекладі щастить
зберегти дуже зрідка [19: 170]. Однак, власне текстуальна точність була ще одним значимим критерієм перекладів В. Мисика. Саме текстуальна точність та повтори, зокрема,
заслужили схвальні відгуки Г. Майфета у рецензії на переклади творів Дж. Кітса [20].
Окрім цих критеріїв, для перекладів В. Мисика характерна еквілінеарность. За твердженням Г. Майфета – це найперша проблема, з якою стикається перекладач поезії [там
само].
Зупиняємось на критеріях вибору текстів для перекладу, йдеться про 1) вибір твору
на власне вподобання (як у випадку з Р. Бернсом) та 2) переклад до запитання (на замовлення – найчастіше вид-ва “Дніпро”). У випадку з Дж. Кітсом ці два критерії наклались:
10.ХІІ.964 Г. Кочур у листі до В. Мисика пише:
Ви знаєте що в видавництві „Дніпро” започаткована серія „Світова поезія”, куди
ввійдуть і кілька збірок, що їх робите Ви[...]На черзі й збірочка поезій Кітса. Ваша участь
у ній, звичайно, буде найактивніша. Тут є кілька людей, що Кітса перекладають (Паламарчук, Носкін) або мріють перекладати (Лукаш). Мені з Ваших перекладів відомо сім
(До грецької урни, До солов’я, До осені, Про печаль, До Психеї, Коник і цвіркун, Робін
Гуд). Може я що прогавив? Чи може Ви маєте які неопубліковані переклади? А що Ви ще
збираєтесь перекласти?
Видати Кітса треба з багатьох причин. Навіть тому що нема його збірки й у російських перекладах. (Українською мовою є, вийшла в Лондоні, переклади Яра Славутича,
погані). Добре було б і „Гіперіона” дати (з „Ендіміона”, очевидно, уривки) [21].
Дж. Кітс вабив В. Мисика складністю та багатомотивністю поезії. У цій площині
зійшлися перекладацькі дороги В. Мисика та Д. Паламарчука, чиє “перекладацьке змагання” на основі оди Кітса “To Autumn” демонструє М. Новикова у статті “Глибокий
пошук” [22].
Для висвітлення перекладацьких рішень при відтворенні поетичної форми пропонуємо вірш Персі Біші Шеллі “The Cloud / Хмара” в перекладі В. Мисика.
Романтичні настрої зовнішньої форми вірша “The Cloud / Хмара” творяться
візуальними образами, оформлені здебільшого метафорами, що стосуються природи.
Внутрішня форма оригіналу таїть глибокий філософський пласт: Хмара – всюдисуща
і, окрім естетичної насолоди, є життєво необхідним фактором. Деякі дослідники навіть
327

проводять паралель між Хмарою та Творцем світу, аргументуючи це тим, що П. Б. Шеллі
був людиною релігійною та зачитувався Біблією. Як зовнішня, так і внутрішня форми
вірша надзвичайно важливі – це потужні стержні, які забезпечують єдність художнього
твору, так званий – дух оригіналу.
При відтворенні зовнішнього устрою вірша В. Мисик:
1. Зберігає точну кількість рядків оригіналу – 84. 2. Відтворює риму а б в б. 3. Іноді
жертвує метричним розміром. 4. Передає евфонію:
плинністю та легкістю природних явищ –
From my wings are shaken the dews
that waken
The sweet buds every one,
When rocked to rest on their mother’s
breast,
As she dances about the sun.

Росинка мала з-під мого крила
Розбуркує брость на вітті,
Що й неньці-Землі не приспать її,
Танцюючи на орбіті.

Звукопис оригіналу наскрізно відзначається округлим губно-губним [w] та фрикативним [s]. Однак, зосередитись варто на внутрішній римі rest – breast, яку В. Мисик вдало
відтворює в тому ж рядку як Землі – її, а для компенсації втраченого трійного звуку [r],
перекладач розсіяв його по всій канві строфи. Опустити р В. Мисик не міг з двох причин:
1) саме засобом цього звуку виявляється, так звана, Мисикова експресія (до прикладу,
у пролозі до трагедії “Ромео і Джульєтта” він вводить 19 приголосних р, на противагу
15‑ти оригінально вжитих; слід також зважити на різкість звучання англійського та українського звуків [r] / р), 2) та перехід від краплин роси до граду та грому.
Звуконаслідування –
I wield the flail of the lashing hail,
And whiten the green plains under,
And then again I dissolve it in rain,
And laugh as I pass in thunder.

Ударами граду долину й леваду
Вибілю – і потóму
Знов сиплю дощ на болото й трощ
І тішусь гуркотом грому

I sift the snow on the mountains below,
And their great pines groan aghast;
And all the night ‘tis my pillow white,
While I sleep in the arms of the blast.

Я снігом сіюсь, я вихором віюсь
На горді бескиди й скелі,
І сплю дорану в обіймах бурану
На білій пухкій постелі.

переведене у знайомий українському читачеві звуковий діапазон з майже стовідсотковою
текстуальною точністю.
5. Відзначається блискучим відтворенням опису природи, зокрема колірної гами:
And whiten (дієсл.) the green plains under / Вибілю (дієсл.) – і потóму
And all the night ’tis my pillow white (прикм.) І сплю дорану в обіймах бурану
While I sleep in the arms of the blast / На білій (прикм.) пухкій постелі
In the depths of the purple (прикм.) sea / [...] – і в море багряне (прикм.)
And I all the while bask in Heaven's blue (прикм.) smile /
І бачу я, сонна, з небесного лона
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The sanguine (прикм.)Sunrise, with his meteor eyes,
And his burning (прикм.) plumes outspread, /
Криваво(прикм.) зайнявшись, огненно (прикм.) розп’явшись
Світанок мене кульбачить
In the light of its golden (прикм.) wings / Злітає на мить – і злотом (ім.) горить
And the crimson (прикм.) pall of eve may fall / Малиновий (прикм.) присмерк свій
That orbed maiden with white (прикм.) fire laden, / Та діва білява (прикм.), та лагідна
пава
Like a swarm of golden (прикм.) bees / Зірок зацікавлений рій
Is the million-colored (дієприкм.) bow /
Веселки арка розлога (далі: І барви небес грайливістю плес)
Build up the blue (прикм.) dome of air / (в іншому рядку) Зву домом я синь (ім.) небесну – як компенсацію деяких невідповідностей вище зіставлених рядків, перекладач
додатково вводить кольори та відтінки: ясна блискавиця, сивий глиб океану, мов краплі
блакиті.
6. відтворює візуальний образ та його художню деталь:
From cape to cape, with a bridge-like
shape,
Over a torrent sea,
Sunbeam-proof, I hang like a roof, –
The mountains its columns be.
The triumphal arch through which I
march
With hurricane, fire, and snow,
When the Powers of the air are chained
to my chair,
Is the million-colored bow;
The sphere-fire above its soft colors
wove,
While the moist Earth was laughing
below.

Я пнусь, як місток, над широм заток,
Де хвиль не стихає спір;
На горах-стовпах я висну, як дах,
Затьмаривши безліч зір.
У бурі й вогні пролягає мені
Вперед звитяжна дорога –
І стріне мій стяг, розвитий в боях,
Веселки арка розлога.
І барви небес грайливістю плес
Відіб’є земля волога.

Стрижневий мотив обростає образами-символами з різних сфер людського сприйняття. Трансформація відбувається з художньою деталлю chair, читач оригіналу бачить
м’яке, мов пух, крісло; в перекладі – перед читачем розвивається на вітрі стяг – дійсно,
якщо його віднести до звитяжної дороги – вимальовується образне ціле. Однак, словосполучення У бурі й вогні та розвитий в боях надає конотацій військової тематики,
відсутньої в оригіналі. Щоб згладити войовничі настрої, В. Мисик вдається до легшої,
плиннішої фонетичної гами у двох наступних рядках: І барви небес грайливістю плес /
Відіб’є земля волога.
Підсумуймо: вражає перекладацька майстерність В. Мисика – поодинокі випадки
розбіжності оригінальної форми та перекладу, зумовлені властивостями робочих
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мов (мові першотвору властиві короткі слова, часто односкладові), і аж ніяк не
перекладацьким недбальством. В. Мисик-перекладач скрупульозно дотримується змісту
першотвору, прагне досягти максимального охоплення ідей та семантики оригіналу,
художню довершеність перекладу створює вдало схоплена деталь.
Слід зазначити, що для перекладу В. Мисик підбирав твори ідейно-філософського
скерування; для порівняння: з поезії Р. Бернса вибирав твори патріотичні, філософські,
та орієнтовані на опис природи. Тема кохання представлена в його виконанні лише 12-ма
перекладами, коли у М. Лукаша – 49 перекладів мають залицяльно-весільну тематику.
Спробувавши стисло проаналізувати перекладацькі тенденції В. Мисика, робимо
висновки: В. Мисик всебічно вивчав оригінальні твори на усіх рівнях та позамовні
чинники, дотичні до них. При перекладі керувався принципом “золотої середини” – не
відмовитися в перекладі від автора та не вдатися до буквалізму.
Впевнено говорити про пріоритети перекладацької стратегії, метод, стиль, та про підходи, застосовані до кожного окремого твору, жанру, автора, зможемо лише після детального вивчення всієї перекладацької спадщини В. Мисика.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
УДК 81’373.2

Козубай В.І.
(Хмельницький, Україна)
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ТОПОНІМА

Статтю присвячено проблемам формування англомовної соціокультурної компетенції на заняттях з англійської мови за допомогою топонімів та ознайомлення з культурою країни, в якій говорять цією мовою.
Ключові слова: топонім, лінгвокраїнознавство, ономастичний матеріал, метод
лінгвістичного опису, компактнa вибіркa iз географічних атласів і карт.
Статья посвящена проблемам формирования англоязычной социокультурной компетенции на занятиях по английскому языку при помощи топонимов и знакомства с
культурой страны, язык которой изучается.
Ключевые слова: топоним, лингвострановедение, ономастический материал, метод
лингвистического описания, компактный отбор из географических атласов и карт.
The article deals with problems of formation of English-speaking social and cultural
competence at foreign language classes by means of toponyms and knowledge of Englishspeaking countries.
Key words: toponym, linguistic and national studies, onomastic material, linguistic account
method, concise selection from atlases and maps.
У сучасному світі володіння інформацією – запорука успіху та руху у соціумі. Вміння
працювати без посередників, контактувати з людьми, висловлювати свої побажання та
спрямування – ознаки часу, те, що характеризує сучасність. Темпи, якими розвиваються
техніка та інформаційні технології, ділові контакти, творчі ідеї – все це передбачає максимальну компетентність та інформованість людини. Вивчення іноземної мови стає природною необхідністю для сучасної особистості. Володіння іноземною мовою як засобом
спілкування передбачає не тільки сформованість відповідних мовленнєвих навичок та
вмінь, але й засвоєння певної екстралінгвістичної інформації, необхідної для взаєморозуміння комунікантів, особливо в умовах безпосереднього спілкування. Об’єктивними
факторами зумовлена поява загальновідомого сьогодні висновку про неможливість вивчення іноземної мови без одночасного ознайомлення з культурою країни, у якій спілкуються цією мовою.
Одним з об’єктів лінгвокраїнознавства може стати топонімія країни. Відомо, що
соціально-культурний фактор відіграє вирішальну роль у створенні топонімів. Але поняття «культури» має широкий спектр та розглядається вченими з різних точок зору. Загальним для всіх підходів до цього поняття є прагнення пояснити культуру з точки зору
людської діяльності. Але відподвідно до завдань викладання мови як іноземної, деякі
автори пропонують обмежувати ономастичний матеріал, враховуючи наступні основні
принципи:
© Козубай В.І., 2010
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1. «Загальна відомість» (за визначенням Л. В. Щерби) [1: 208] для носіїв даної мови
й культури, актуальність мовної одиниці для «сучасної повсякденної мовної свідомості»
(за визначенням Є. М. Вєрєщагіна і В. Г. Костомарова) [2: 126]. Зрозуміло, що не всі
власні імена повинні входити у загальні словники, якщо вони належать до академичного
типу, а лише ті, які загальновідомі у даному мовному колективі.
2. Приналежність до специфічних явищ даної культури, до так званих реалій. Практично реалією можна вважати все те, що для свого адекватного опису вимагає або енциклопедичної довідки, або схематичного чи табличного представлення, або повідомлення
деяких життєвих (відомих носіям мови, але невідомих іноземцям) знань.
3. «Насиченість» культурними компонентами та наявність «конотацій історикосоціального плану».
Актуальність топониму в сучасній мовній свідомості визначається не стільки величиною об’єкту, скільки його роллю у історії країни, в її сучасному господарському, політичному житті.
Соціальна значимість топоніму, його культурна цінність визначається цілком його
роллю у фонових знаннях, наприклад, «середнього американця» як представника загальнонаціональної культури. Процес відбору соціально значущих топонімів в деякій мірі
нагадує процес номінацій взагалі. І справа навіть не у величині об’єкту, а в його ролі.
Актуальність визначних топонімів у мовній свідомості народу , носія мови, тісно
пов’язана зі здатністю певної групи топонімів виступати у складі реалій, тобто наведення фактів, пов’язаних з особливостями державного устрою країни, її природними особливостями, історією та культурою даного народу.
Соціально визначні топоніми, які відносяться до реалій даної культури, як правило, відрізняються насиченістю культурними компонетами та конотаціями історікосоціального плану.
4. Нарешті, суто лінгвістичним показником актуальності топоніму у сучасній мовній свідомості виступає його словоутворююча активність. Як правило, соціально значимі
топоніми мають більші словоутворюючі можливості.
Наприклад, Boston – назва найбільшого міста Нової Англії й адміністративного центру штату Массачусетс дає наступні похідні: Bostoner – бостонець, мешканець Бостону;
Bostonese – бостонский (про мову та манери); Bostonianism – щось дуже притаманне для
Бостону; Bostonism – «бостонізм» (слово або вираз, притаманні для мови бостонців).
Крім того, топонім Boston є складовою наступних словосполучень:
Boston Tea Party – «Бостонське чаювання»;
Boston Massacre – «Бостонське кровопролиття»;
Boston Culture – «Бостонська культура»;
Boston Financial Group – бостонська фінансова група (об’єднання монополістів);
Boston Public Library – Бостонська публічна бібліотека (одна из лучших);
Boston Symphony – Бостонський симфонічний оркестр;
Boston Pops – Бостонський оркестр популярної (легкої) музики;
the «Boston» – «Бостон» (назва журналу);
«Boston After Dark» – «Вечірній Бостон» (щотижнева газета);
the Boston Patriots – «Бостонські патріоти» (професійна футбольна команда);
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Boston Bruins – «Бостонські миші» (професійна хокейна команда).
Топонім Boston також є складовою мікротопонімів:
the Boston – площа та парк у центрі Бостону, у колоніальні часи тут був громадський
вигін;
та складовою географічних номенклатур:
the Metropolitan Boston – Великий Бостон.
Різноманітність конотацій топонімів виявляється у різного роду прізвиськах, що
пов’язані з Бостоном:
the Athens of America – «Афіни Америки»;
the Hub – «центр» (цивілізації культури);
the Trimount (ian) City – «місто на трьох пагорбах».
Назва міста переноситься на предмети й явища, пов’язані з цим містом, слово Boston
припиняє бути ім’ям власним та набуває змісту загального: boston – вальс-бостон; boston –
різновид гри у карти.
Для топонімів США характерна велика кількість назв штатів, міст, іхніх мешканців.
На думку С. Улманна, існує закон синонімічної аттрактації, відповідно до якого об’єкти,
що варті уваги суспільства, мають для свого позначення найбільшу кількість синонімів.
Тобто, популярний об’єкт має багато назв тому, що через часте вживання його єдиної або
однієї з небагаточисленних назв починають виникати та розвиватися інші додаткові значення, які стають, з одного боку, неточними, а з другого – маловиразними. Для подолання цих проявів утворюються нові назви, які претендують на експресивність та точність
вираження, але, через паралельний, розвиток і вони з часом набувають побічних або
переносних значень, що знов стимулює до появи нових слів [3: 295].
Похідні від топонімів слід включати у лінгвокраїнознавчі словники навіть заради
того, що лінгвокраїнознавчі словники видаються для іноземців, для яких дана мова не
є рідною, а топонімічні словоутворюючі моделі не завжди включаються до лексичного
мінімуму, словоутворення їх відрізняється від загального словоутворення і не завжди
відповідає певним правилам. (Порівняємо, наприклад, Kansas-Citian – мешканець міста
Канзас-Сіті (Kansas-City), Washingtonian – мешканець міста Вашингтон; Brooklynite –
мешканець Брукліна (Brooklyn).)
Відповідно до вищерозглянутого і в український мові можна знайти приклади соціально значимих топонів. Наприклад, Дніпро – (давн.-грец. Борисфен) річка у Східній
Європі, 2201км (3-я за довжиною після Волги та Дунаю) [4: 528].
Топонім Дніпро використано у наступних назвах:
«Дніпро» – державне видавництво художньої літератури УССР;
«Дніпро» – щомісячний літературно-художній та громадсько-політичний журнал;
«Дніпро» – готель у м. Києві, побудований у 1964 році,( архітектори В. Д. Єлізаров
та Н. Б. Чмутін);
«Дніпро» – кінотеатр, побудований у 1936–37 рр. за проектом студентів архітектурного факультету Києвського художнього інституту під керівництвом проф. В. І. Заболотного;
«Дніпро» – станція метро на правому березі Дніпра;
«Дніпро» – футбольний клуб м. Дніпропетровська [5:179].
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Топонім Дніпро є складовою географічних та історичних номенклатур:
Дніпрові пороги – виходи корінних гірських порід Українського щита у річищі Дніпра;
Дніпровське водосховище – на Дніпрі, у Дніпроперовський та Запоріжській областях;
Дніпрогес – найбільша гідроелектростанція Дніпровського каскаду ГЕС;
Дніпровський лиман – на півдні України;
Дніпровські схили – правий беріг Дніпра;
Дніпро-Двинська культура – археологічна культура (7 ст. до н. е. – 3-4 ст. н.е.) раннього залізного віку;
Дніпро-Донецька культура – археологічна культура 2-ї половини 5-3-го тис. до н. е.
[4:530].
Топонім Дніпро є складовою літературних псевдонімів:
Дніпрова Чайка – Людмила Олексіївна Василевська, українська письменниця демократичного напряму;
Дніпровський Іван Данилович – (справжнє прізвище – Шевченко) український радянський письменник [5:180].
Формування англомовної соціокультурної компетенції на заняттях іноземної мови у
вищих закладах освіти є необхідною умовою подальшого успішного спілкування спеціалістів мовного і немовного профілю з представниками інших мовних та культурних
середовищ. У процесі формування соціокультурної компетенції необхідно використовувати різні методи (метод лінгвістичного опису, метод компактної вибірки з географічних
атласів і карт) та літературні матеріали, за допомогою яких можна найточніше пояснити подібності та відмінності рідної та іншомовної культур. Отже, подібний підхід до
навчання студентів іноземній мові дозволяє ознайомити їх з культурою повсякденного
спілкування в різних країнах, викликати зацікавленість до пошукової роботи, навчити
уважного ставлення до слова та його розвитку й життя в художній та науковій літературі,
усній мові.
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РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ТЕЛЕСТУДИИ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕДИАКУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Формування медіакультури особистості учнів у шкільних телестудіях – підсумок
медіаосвітньої діяльності, яка є пріоритетною в культурно-педагогічному розвитку покоління XXI століття.
Ключові слова: медіакультура, шкільна телестудія, освітній простір.
Формирование медиакультуры личности учащихся в школьных телестудиях – итог
медиаобразовательной деятельности, приоритетной в области культурно-педагогического развития поколения XXI века.
Ключевые слова: медиакультура, школьная телестудия, образовательное пространство.
Formation of media culture of personality of students in the school TV station - is the result
of media education, which is a priority in the field of cultural and pedagogical development of
generation of the XXI century.
Keywords: media culture, the school’s television studio, educational space.
В процессе стремительной медиатизации современного образования, развития
информационных технологий, избыточности и хаотичности потока информации, доступности и широкого распространения аудиовизуальной техники учащиеся получили
возможность легко создавать, размещать в глобальной сети аудио и видео материалы и
пользоваться любыми интернет ресурсами. Данные обстоятельства свидетельствуют о
настоятельной необходимости формирования медиакультуры учащихся, которые тесно
связаны с плотным информационным полем и полифункциональным видео в процессе
анализа, потребления, создания и размещения в глобальном информационном пространстве видеоконтента.
В контексте гуманистической парадигмы образования и воспитания педагогически
грамотно организованная личностно ориентированная тележурналистская деятельность
учащихся направлена на гармоничное развитие личности ребенка, его творчества, индивидуальности и способствует нравственно-эстетическому, интеллектуальному, социокультурному развитию ребенка, формированию аудиовизуальной грамотности, самостоятельности, творческого мышления в условиях школьной поликультурной среды
обучения и воспитания. Поликультурное образовательное пространство большинства
образовательных учреждений характеризуется гуманистической направленностью, создающей условия для формирования «человека культуры», его бесконфликтного вхождения в социум, адаптации в кросскультурном обществе на основе культурной идентификации и принятия общечеловеческих культурных норм и ценностей.
© Кузьмина М.В., 2010
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Современная молодежь уже не может обойтись без кино, видео, телевидения, подкастинга, интернет-телевидения и радио, как важнейших источников информации и средств
репрезентации медиатекстов. Медиатизированное общество эпохи информационных
технологий стремительно изменяет учебный процесс в образовательных учреждениях
и систему образования в целом. Создавая простор для воплощения исследовательских
решений и творческих идей в разработке и применении современного видеоконтента,
на смену старым видеоформатам приходит нелинейное цифровое видео и телевидение,
авторские Интернет видео каналы, Интернет-TV. Это дает возможность для реализации
целей обучения и воспитания шире применять видеотехнологии, используя весь арсенал
медиакоммуникативных средств, интеллектуальный и творческий потенциал учащихся,
увеличивая объективный и позитивный молодежный видео Интернет контент, повышая
медиакультуру учащихся, участников коллективного творческого процесса. Создание
в школьных видео и телестудиях молодежных телесюжетов и телепередач позволяют
педагогу активно развивать различные виды нелинейного мышления обучающихся:
образное, логическое, творческое, системное, ассоциативное, перцептивные аналитические способности в области экранных искусств, формировать эстетическое сознание и опыт художественно-творческой деятельности, осознавать причины психологопедагогического воздействия медиатекста на развитие личности и определять свое
отношение к воспринимаемому медиаконтенту. Кроме этого процесс медиатворческой
деятельности в школьной телестудии способствует адаптационной интеграции личности
в культуру посредством медиаобразовательных технологий и воспитательного процесса.
Эта деятельность развивает механизмы самореализации детей, находящихся в неблагоприятном или маргинальном положении, их адаптации в инокультурной среде, участия в межкультурном, межнациональном взаимодействии. Функции образовательного
пространства отражают современные мировые и региональные тенденции построения
системы поликультурного образования, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса, предполагающего единство общекультурного, социальнонравственного и профессионального развития личности. Высшей ценностью поликультурного образовательного пространства выступает личность учащегося, а главный
смысл и цель образования связаны с его развитием, социально-педагогической защитой,
поддержкой индивидуальности, ненасильственным культуросообразным воспитанием,
созданием условий для творческой самореализации. Школьные телестудии в условиях
поликультурнго образовательного пространства предоставляют такую возможность,
формируя как общую культуру ребенка, так и особый вид культуры информационной
эпохи – медиакультуру учащихся.
Одна из глобальных проблем современности заключается в том, что у детей резко сократилась тяга к чтению литературных и других текстов в условиях повышенного интереса к видео, кино, телевидению и Интернет-TV, которое в России, вслед за другими странами, начинает создавать серьезную конкуренцию кино и традиционному телевидению.
Процесс создания аудиовизуальных материалов, применения видео и подкастингов –
это тоже глубокая и серьезная работа с текстами, только в другом формате – с медиатекстами которые содержат еще и дополнительный контекст, работа, рассчитанная на «аудиала», «визуала», «кинестетика», а также на ребенка с ограниченными возможностями.
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Видеотехнологии еще с 20-х годов прошлого века, занимали достойное место в
школьном образовании, породив кинопедагогику, как особую отрасль педагогики о закономерностях, формах и методах воспитания человека экранными искусствами. А появление любительского кинематографа и кружков кинолюбителей в школах и учреждениях дополнительного образования привлекло внимание детей и молодежи в качестве
соавторов создаваемых кино и телевизионных работ. Сегодня термин “кинопедагогика”
расширился до более емкого понятия “медиапедагогика” как целого направления в педагогике. Это подразумевает рассмотрение традиционных кинопедагогических проблем
в одном ряду с теорией и практикой обучения языку массовых коммуникаций, для которого любой из видов коммуникаций предполагает работу с семиотическими медиатекстами. Таким образом, процесс приобщения к культуре в широком смысле, процесс
формирования культурологической, эмоциональной, эстетической, нравственной составляющих воспитания в условиях медиатизированного образовательного учреждения
не останавливается, а продолжается на совершенно ином уровне, который ориентирован
на кросс-культурное взаимодействие в поликультурной образовательной среде, формирование медиаконвергентных навыков и другие совершенно новые понятия современной эпохи. Большинство современных школ хорошо оснащены компьютерной и аудиовизуальной техникой, профессиональным программным обеспечением, позволяющими
как создавать и транслировать школьные телепередачи, так и размещать видеоновости
на школьных сайтах. Простота и удобство в применении видеотехники и технологий в
значительной мере стимулируют процесс создания школьных кино и телестудий. Это
дает возможность на совершенно новом уровне поставить на службу образованию видеотехнологии нового поколения.
Опыт работы с администраторами и педагогами образовательных учреждений Кировской области в направлении курсовой подготовки по темам “Основы создания видео в условиях образовательного учреждения”, “Методика создания и применения
современных образовательных видеоматериалов в деятельности образовательного
учреждения”, внедрение в курсовую подготовку кафедры научно-методического сопровождения информатизации образования учебных модулей “Видеоинформационное
обеспечение учебного процесса”, «Мультимедиа как фактор повышения эффективности
образовательного процесса», дистанционные курсы по теме “Современные видеотехнологии в образовании” позволяют судить об актуальности и востребованности данной
тематики в образовательных учреждениях. Педагогов интересует весь процесс: от создания и оснащения студии до выпусков телесюжетов, телепередач и организации их трансляции по различным каналам. Три года образовательной и методической деятельности
курсов и творческой лаборатории способствовали созданию более 40 школьных студий в
городах и населенных пунктах Кировской области. Как отмечают педагоги этих студий,
медиаобразовательные занятия помогают гармоничному развитию личности школьников. При этом происходит общекультурное, социально-нравственное, эстетическое и
профессиональное развитие личности, что помогает подросткам быть толерантными,
свободными и творческими. Дети становятся инициативнее, самостоятельнее в выборе
и принятии решения, ответственно подходят к работе в команде, учатся рационально
распределять свое время и ценить время других. Подростки овладевают навыками кри338

тического мышления, практической медийной деятельности, учатся анализировать телевизионную и другую экранную продукцию, отмечать ее достоинства и недостатки,
видеть и исправлять свои ошибки. Опыт многолетнего руководства школьной медиастудией «Лев-Кино» Левинской школы Оричевского района демонстрирует поэтапность
формирования и навыков командной работы, компонентами которой выступают система кураторства старших над младшими, трансляция педагогического опыта, самоконтроль и взаимоконтроль, применение элементов дистанционного обучения: сайт, блоги,
социальные сети для оперативности работы и принятия решений и другое. У школьников появляется коллективное творческое дело, они совместно оформляют студию и следят за порядком, учатся ставить свет, настраивать звук, снимать со штативом и работать
на камеру, монтировать и писать закадровые тексты, осознавая ответственность каждого
звена в общей командной цепочке. Дети анализируют ситуацию в школе и населенном
пункте, стараются находить интересные сюжеты – как позитивные, так и негативные,
вовремя приходить к месту событий, быть наготове, оперативно реагировать и находить
нужные пути решения и нужные вопросы. Школьники изучают историю родного края
и школы, изучают традиции и культуру других регионов, знакомятся с интересными
людьми, более глубоко постигают различные разделы и предметные области, работают с
информацией, отбирают ценностно-значимую, читают и пишут тексты, учатся грамотно
и красиво говорить, вести диалог с собеседниками разных социальных и возрастных
уровней, разных национальностей, культур и традиций.
Школьное телевидение в процессе организации и работы сталкивается с рядом
важных проблем. Во-первых, в школе нужно найти соответствующее небольшое помещение с мебелью, желательно без окон, удовлетворяющее санитарным нормам. Неудобно
для этих целей использовать школьный класс, так как настроенное освещение, рабочее
место диктора, осветителя, оператора сложно сохранить при большом скоплении людей.
Во-вторых, это финансовая и техническая стороны вопроса. Конечно, можно школе приобрести недорогую, даже одноматричную видеокамеру, поддерживающую mini-DV формат. При наличии освещения в студии, при съемке на улице или с дополнительным светом
в помещении такой камеры может оказаться вполне достаточно для создания сюжетов
школьных тележурналов. Однако, если журналисты захотят предложить свои материалы
для телевидения или конкурсов высокого уровня – сюжеты могут не пройти технический
отбор, за исключением эксклюзивных или остросюжетных материалов. Крайне нежелательно приобретать видеокамеры, которые сразу пишут на DVD диск, качество материала будет очень низким и возникнeт проблемs с программным обеспечением для
монтажа, так как школьные лицензионные программы эти материалы не обрабатывают.
Студии обязательно понадобятся хорошие микрофоны: петличка и выносной, будет необходим свет и нужны будут расходные материалы: кассеты, диски, бумага и другие. По
уровню, назначению и по цене техники разброс очень большой. В-третьих, времени для
видеосъемки, написания закадровых текстов и монтаж будет уходить много. Немаловажно, что телевидение должно нести “свежую”, достоверную и актуальную информацию,
поэтому отснятые материалы нужно будет обрабатывать и «запускать в эфир» очень
оперативно. На первом этапе работы студии желающих принять в ней участие много,
но потом поток уменьшается. Нужны постоянные обновления деятельности, новые на339

правления. Посредством школьного телевидения можно проводить обучение детей на
дому, заниматься “репетиторством”, создавать и размещать в сети образовательные
видеоматериалы, дистанционные курсы. Нужно быть готовым к тому, то желающих быть
операторами и журналистами окажется больше, чем желающих монтировать. Поэтому
рекомендуется готовить в телестудии медиаконвергентных журналистов. Проблем и вопросов будет много. К примеру, кто возглавит школьное телевидение? Какое материальное вознаграждение будет у руководителя? Изучение многолетнего опыта деятельности
школьных студий в разных городах показывает, что это – энтузиасты. Если такой человек в школе найдется – студии быть. Руководитель школьной телестудии должен быть
творческим, грамотным во всех отношениях, в том числе и технических, а главное – любить детей и дело, которым занимается. Администраторы школ, поддерживая морально
и материально таких людей, могут продлить их творческий энтузиазм на многие годы,
обеспечить возможность профессионального роста, повышения квалификации, учебнометодической и научно-методической поддержки.
Появление цифрового видео высокого качества и скоростного интернета продуцировало идею не только создания, но и размещения в глобальном информационном
пространстве детских тележурналистских работ, используя сетевые медиасервисы,
скоростные интернет видеоканалы на YouTube, RuTube, Vision.rambler.ru, Smotri.com,
Видео@mail.ru, MySpace.ru, видео.qip.ru и т.д., транслирующие видео с DV и HDV качеством, сайты с открытым кодом на платформах www.ucoz.ru, www.google.ru и других,
веб 2.0, перспективный семантический веб 3.0, медиасервисы в широкополосных сетях
TriplePlay, объединяющие в себе преимущества телевидения, видеоконференцсвязи, телефона, умного дома и другие возможности тройственного союза «телевизор-телефонИнтернет», растущие возможности информационно-поисковых систем Google, Rambler,
Yandex, Mail, Yahoo и других.
Возможности размещения видео в Интернете в настоящее время лимитированы только характеристиками техники и пропускной способностью проводных компьютерных
сетей. Это накладывает огромную ответственность на детей, как соавторов видеоматериалов, предъявляя высокие требования к их нравственно-эстетическому, этическому,
интеллектуальному, социокультурному развитию, кросс-культурным навыкам, как к
полноправным медиакультурным авторам интернет контента. Поэтому чрезвычайно велика роль творческого педагога, организующего на основе субъект-субъектных отношений процесс создания видео и применяющего при этом свое мастерство, воспитательные
приемы, закладывающего теоретические знания и практические навыки, развивающего
творческие и исследовательские способности, формирующего медиакультуру и личностно значимые качества учащегося. Дети XXI века должны не только уметь ориентироваться в насыщенном медиаинформационном поле, умело отбирать личностно значимую и
актуальную информацию, иметь практические навыки работы с медиа, но и обладать
аудиовизуальной грамотностью, творческим мышлением, развитым воображением,
нравственно-эстетическим восприятием и художественным вкусом. «Неразвитое восприятие аудиовизуальной информации непосредственно сказывается на низком уровне
их предпочтений, ценностных ориентаций, мировоззренческих позиций. В этих условиях экранные искусства из блага превращаются во зло» (Ю.Н. Усов)
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Формирование медиакультуры учащихся актуально и востребовано в новых условиях информационно насыщенного общества, с открытым доступом к любой медийной информации в глобальном информационном пространстве, общества с грядущими изменениями в образовательной сфере, с новыми медиаконвергентными и кросс-культурными
подходами к организации творческого, воспитательного и познавательного процесса при
создании и распространении образовательного видео. В связи с этим школьное телевидение можно рассматривать в качестве особой формы организации деятельности подростков в направлении формирования их медиакультуры как системы уровней развития
личности человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В ПЕРІОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
У статті висвітлено проблеми розвитку умінь методичного аналізу уроку іноземної
мови під час студентської педагогічної практики.
Ключові слова: спостереження, уміння, самоаналіз.
В статье проанализировано проблемы развития умений методического анализа урока иностранного языка во время студенческой педагогической практики.
Ключевые слова: наблюдение, умение, самоанализ.
The article deals with the development of observation skills during the student’s teaching
practice.
Key words: observation, skill, self-analysis.
Вміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес професійно необхідно для
кожного педагога. Воно складає основу одного з важливіших методів пізнання педагогічних явищ та успішного виконання гностичної функції вчителя. Нездатність до наукового аналізу педагогічних явищ обумовлює механічне запозичення чужого досвіду та
надмірно довірливе відношення до будь-якої методичної рекомендації. Не оволодівши
інструментом теоретичного аналізу, вчитель-початківець не може критично усвідомити
досвід колективу, в який він потрапляє після університету, та виробити власний стиль
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діяльності. Отже, навчання студентів спостереженню, оцінці та розкриттю внутрішньої
логіки педагогічних явищ є необхідним як для адекватного засвоєння теорії навчання
та виховання, так і для успішної професійної адаптації студентів до конкретних умов
школи.
Однак, психолого-педагогічні дослідження з цієї проблеми [1; 2] свідчать про те, що
існують серйозні недоліки щодо спостереження та аналізу уроків. Це пояснюється, поперше, тим, що в сучасних підручниках недостатньо виявлені закономірності, правила,
методи організації педагогічних спостережень на уроці. По-друге, немає єдиної термінології, яка характеризує аналіз уроку як об’єктивне явище, не виділені типи, види аналізу
уроку, слабко розроблена методика спостереження навчального процесу .
Спостереження здійснюється на основі сприйняття. Сприйняття – це психічний акт,
в той час як спостереження – метод пізнання. До початку педагогічної практики студент
вже володіє іноземною мовою в достатній мірі і вивчив психолого-педагогічну та методичну теорію, але у нього ще немає свого педагогічного досвіду. Він може порівнювати
все, що бачить на уроці, лише з тими теоретико-практичними еталонами педагогічних
дій по рішенню методичних завдань, з якими він познайомився на практичних заняттях
з методики та при відвідуванні 3-4 уроків вчителів. Відповідно і оцінка явищ, що спостерігаються, а тим більше прийняття корективних рішень може спиратись, головним
чином, на теоретичні знання. Тому сприйняття уроку не може бути у студентів достатньо
повним, глибоким, критичним без подальшого достатнього аналізу усіх вражень від уроку з допомогою методиста.
Методичний аналіз уроку повинен продовжити роботу над тим, що студенти бачили
і чули на уроці, і від того, як організовано цей аналіз, буде залежати вірне розуміння побаченого на уроці, і, відповідно, висновки, які студенти зроблять для подальшої роботи.
Таким чином, процеси спостереження та подальшого навчально-методичного аналізу
уроку взаємопов’язані і спрямовані на вирішення одних і тих же завдань, доповнюючи
і поглиблюючи одне одного, і тому повинні займати одне із чільних місць в загальній
системі вправ, спрямованих на формування у студентів професійно-важливих навичок
та вмінь на час педагогічної практики.
У психолого-педагогічній літературі аналіз уроку розглядається як розбір і оцінка
заняття в цілому і окремих його сторін [3: 28]. Педагогічне спостереження і аналіз уроку спрямовані на зіставлення висунутих освітніх, розвиваючих і виховних цілей з досягнутими результатами. Мета аналізу полягає в тому, щоб виявити методи і прийоми
організації діяльності студента-практиканта та учнів на уроці, які дають (чи не дають)
позитивний ефект. Цілі спостереження і аналізу можуть бути різноманітними, і залежно від них будується програма спостереження. Головна його функція: оцінка виконання
студентом основних функцій освіти, розвитку, виховання, виявлення змін, що відбулись
в роботі студента-практиканта і учнів в аналізованому періоді порівняно з попередніми,
пошуки резервів підвищення ефективності їхньої роботи.
Існує ціла низка спроб теоретичного обґрунтування вимог до уроку та схеми його
аналізу. Одні автори [3; 4] підкреслюють значення структури уроку та уміння вчителя
економно використовувати час на уроці; інші [2; 5] більше розглядають проблему організації уроку, його хід і завершення.
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Методичний аналіз уроку може стати навчальним лише у тому випадку, якщо студенти беруть активну участь у процесі сприйняття педагогічного досвіду і якщо сприйняття
цього досвіду скеровано і регульовано методистом. Активне сприйняття – це усвідомлене і критичне сприйняття, якщо спостерігач не лише фіксує та оцінює вірність дій
учителя та учнів, але й подумки діє разом з учителем, що проводить урок, думає про те,
як би він сам діяв у тій чи іншій ситуації, спираючись на особистий досвід та знання
методичної теорії.
Таке активне сприйняття педагогічного досвіду включає в себе цілий комплекс
аналітико-синтетичних операцій та дій на рівні умінь, на оволодіння якими і повинні
бути спрямовані зусилля студентів-практикантів. Найбільш важливими з них є:
1. Уміння розпізнавати раніш засвоєні методичні поняття у потоці конкретних дій
вчителя і учнів шляхом систематизації і класифікації цих дій – мета, зміст прийоми і способи навчання, типи і види вправ, способи обліку та контролю.
2. Уміння розчленовувати уроки як складну педагогічну дію на більш прості етапи уроку та визначати мету та місце кожного етапу в загальній методичній структурі
уроку (або системі уроків) при реалізації головної мети уроку.
3. Уміння критично оцінювати вибір мети уроку та адекватність методичної
структури уроку поставленій меті, а також ефективність організаційної та комунікативної діяльності вчителя, використаних ним прийомів та засобів навчання для досягнення
поставленої мети шляхом порівняння запланованої мети та отриманого результату уроку.
4. Уміння аналізувати діяльність учнів на кожному етапі уроку (виділяти компоненти діяльності, визначати рівень знань, умінь та навичок учнів).
5. Уміння приймати корективні рішення подумки у випадку зауваженої неузгодженості у діяльності вчителя та учнів, беручи до уваги умови, що змінились.
Методичний аналіз є однією з форм розвитку та прояву педагогічного мислення. Навчивши студентів спостерігати, ми можемо збільшити інтенсивність їх пізнавальної діяльності. В процесі спостереження та подальшого аналізу уроку розвивається не лише
активність сприйняття, спостережливість та здатність студента аналізувати, але й увага (одночасний розподіл уваги на різні об’єкти: мета уроку, його зміст, дії вчителя та
учнів; здатність зберігати увагу довший час, не знижуючи її через втому). Тренується й
пам’ять: точність, швидкість запам’ятовування, тривалість утримання фрагментів уроку,
педагогічна уява: здатність швидко і точно уявити ту чи іншу навчальну ситуацію.
Отже, суть спостереження як способу навчання полягає в тому, що при активному
сприйнятті педагогічного процесу у свідомості студента-практиканта відображуються
та фіксуються шляхи та способи реалізації психологічних закономірностей, методичних
принципів в процесі навчання іноземній мові в конкретних умовах, на певному етапі навчання; формується уміння визначати сфери найбільш ефективного використання тих чи
інших прийомів та способів навчання і переносити їх в практику своєї роботи.
Для запозичення чужого досвіду в практику своєї роботи недостатньо лише зорового
сприйняття, прийняття корективних рішень подумки і навіть їх подальшого аналізу та
теоретичного обґрунтування при розгляді уроку. Повинна ще бути перевірка власною
практикою. Засвоєння чужого досвіду можливе лише у поєднанні з тим, що студент здобув сам; тільки в цьому випадку чуже стає своїм. Інакше запозичення чужого досвіду
обертається механічним наслідуванням зразка.
343

Творча перевірка запозиченого досвіду практикою стає можливим лише при достатньо високому рівні розвитку у студента вміння аналізувати результати своєї роботи. Навчання майбутніх вчителів методам взаємоспостереження та аналізу уроку не є кінцевою
метою, а лише проміжною ланкою на шляху до оволодіння прийомами самоаналізу та
аналізу своєї роботи. Завдання полягає у тому, щоб через взаємоспостереження та взаємоаналіз в процесі активної практики підвести студентів-практикантів до спостереження та самоаналізу.
Перенесення навичок та вмінь взаємоспостереження та аналізу в практику спостереження та оцінку своєї роботи, як правило, викликає у практикантів додаткові труднощі і
активність аналізуючої думки студентів знижується. Саме тому навчання студентів самоспостереженню і аналізу своєї роботи вимагає розвиток у студентів певних додаткових
умінь:
• розвитку розподільчої уваги
• швидкої орієнтовної реакції на роботу класу
• оперативного прийняття та реалізації корективних рішень у зв’язку з умовами навчання, що змінились.
• Під час першого етапу педагогічної практики студенти повинні навчитись:
• активно сприймати навчальний процес з іноземної мови і вести записи своїх спостережень;
• проводити методичний та психолого-педагогічний аналіз всіх типів уроків з теоретичним обґрунтуванням своїх спостережень і прийнятих корективних рішень з
опорою на заданий план спостереження, свої записи та додаткові питання методистів;
• вести порівняльне спостереження та подальший аналіз однотипних та різнотипних
уроків, об’єднаних єдиним мовним матеріалом та темою в класах однієї паралелі з
метою вивчення досвіду своїх товаришів та вчителів для подальшого використання його позитивної частини у практику своєї роботи;
• здійснювати перевірку та адаптацію запозичених прийомів та способів навчання
з подальшим аналізом та теоретичним обґрунтуванням ступеня ефективності їх
використання на уроці з урахуванням конкретних умов певного класу та індивідуальних особливостей самого вчителя.
Під час другого етапу педагогічної практики студент повинен:
• підвищити рівень активності самостійного сприйняття та оцінки навчального процесу у всіх класах при спостереженні всіх типів уроків (студентам рекомендується
відвідати самостійно уроки в різних класах);
• проводити методичний та психолого-педагогічний аналіз уроків з теоретичним обґрунтуванням своїх вражень;
• проводити порівняльне спостереження та подальший аналіз однотипних і різнотипних уроків з метою вивчення відмінних особливостей роботи по навчанню іноземної мови на різних ступенях та врахуванню цих особливостей у практиці своєї
роботи;
• використовувати нові прийоми та способи навчання, запозичені з практики роботи
вчителя чи з методичної літератури з подальшим аналізом та теоретичним обґрун344

туванням їх вибору та практичної ефективності при реалізації певної мети навчання у конкретному класі.
За створення сприятливих умов для проходження педагогічної практики студенти
мають можливість розкрити професійні здібності, сформувати вміння критичного самоаналізу та вирішувати конкретні методичні завдання на уроці в якості вчителя іноземної
мови. Саме такі умови кожному студенту-практиканту і покликані створити методисти
вищого навчального закладу та вчителі школи – керівники педагогічної практики, щоб
допомогти кожному студенту-практиканту оперувати практичними та теоретичними знаннями з курсу методики викладання іноземної мови, організувати та провести урок на
належному рівні з метою подальшого удосконалення уроків, їх ознайомлення з планамиконспектами уроків ї безпосереднім продовженням професійно-методичного наставництва студентів у загально-освітній школі. Вміння спостерігати, аналізувати і обговорювати, а потім творчо перевіряти запозичений досвід практикою з подальшою оцінкою
його ефективності у формі самоаналізу повинні бути самостійними об’єктами обліку та
контролю з боку університетського методиста, а їх результати повинні братись до уваги при виставленні загальної оцінки за практику. Саме в умовах творчої співпраці, взаємоповаги та ділового партнерства шкільного вчителя, університетського методиста та
студента-практиканта педагогічна практика відповідатиме основним цілям та змісту в
контексті Рекомендацій Ради Європи [6]. Керований методистом аналіз уроку іноземної
мови та самостійне спостереження дає змогу студенту-практиканту удосконалювати свої
професійні вміння та сприяє підвищенню рівня педагогічної майстерності.
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