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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 81 (091)

Суркова Е.С.
(Минск, Беларусь)
КОГНИТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКА
В ВИЗАНТО-СЛАВЯНСКИХ ШЕСТОДНЕВАХ

В статье анализируются тексты шестодневов – важнейших источников систематизации естественнонаучных и философских знаний эпохи Средневековья. Особое
внимание уделено извлеченным из этих текстов понятиям и терминам, которые применялись для изучения и описания когнитивных свойств языка.
Ключевые слова: историография лингвистики, философская терминология, познавательная способность языка, имя, знак,
У статті аналізуються тексти шестидневiв – найважливіших джерел систематизації природничонаукових і філософських знань епохи Середньовіччя. Особливу увагу приділено витягнутим з цих текстів поняттям і термінам, які застосовувалися для
вивчення і опису гносеологічних властивостей мови.
Ключові слова: історіографія лінгвістики, філософська термінологія, пізнавальна
здатність мови, ім'я, знак.
This essay deals with analysis of Hexaеmerons, one of the most important sources of
systematization of medieval knowledge in natural sciences and philosophy. A special attention
is given to conceptions and terms that were used for research and description of gnosеologic
qualities of language.
Key words: historiography of linguistics, philosophical terminology, cognitive ability of
language, name, sign.
В истории христианской экзегезы шестодневы – комментарии на первую главу библейской книги Бытия – известны как труды, представляющие собой ранние опыты систематизации христианской доктрины. Шестодневы создавались с целью ознакомления
неофитов с основами христианского учения о мире, а также для предотвращения распространения языческих и еретических влияний. Одни из самых известных шестодневов были написаны крупнейшими представителями византийской патристики Василием
Кессарийским (Великим) (330–379) и Григорием Нисским (ок. 335 – ок. 394).
Традиции византийских шестодневов продолжал Иоанн Экзарх Болгарский (нач.
Х в.), стоявший вместе с другими учениками Константина-Кирилла и Мефодия у истоков создания славянских духовных ценностей, в системе которых основополагающую
роль играло освоение антично-византийского корпуса научных и философских знаний.
Его переводной «Шестоднев» – уникальный компендиум, составленный из фрагментов
религиозно-философских учений Платона, Аристотеля, Василия Великого, Севериана
Габальского, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Иоанна Дамаскина и др.
© Суркова Е.С., 2010
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Древнейшая из 7 сохранившихся славянских рукописей «Шестоднева» – это сербская копия, которая датируется 1263 г. Большинство копий XV, XVI и XVII вв. имеют восточнославянское происхождение [2, vi–ix], что свидетельствует об интересе к
естественнонаучным знаниям и их классической богословской интерпретации, который
славяне восточной части ареала Slavia Orthodoxa проявляли вплоть до периода формирования научной картины мира Нового времени.
Как правило, шестодневы представляют систему христианской космогонии, описывая
происхождение, структуру, функции видимого мира для того, чтобы определить место
человека в окружающей его реальности и от познания внешнего перейти к познанию
собственного внутреннего мира. Человек, познавший макро-, а затем и микрокосм, готов
к последующему продвижению по пути богопознания. И в этом случае фактором, обусловливающим возможность такого продвижения, является знание Священного Писания.
Когда естественная способность человека к разумению, более не способна объяснять
такие феномены, как, например, существование видимого мира в пространстве, человек
может с помощью Писания перейти на новый уровень мышления с применением иного
дискурса (преимущественно религиозного и метафорического).
В связи с этим, в частности, Василий Великий говорит о важности тщательного
подбора формы (fwn/) для выражения понятий о Божественной природе. Здесь особо
подчеркивается тот факт, что значимость каждому, даже самому незначительному, слову
придает его dvnami~ – движущая сила, которая возводит говорящего или слушающего от
знака к значению и наделяет смыслом слова тех, кто проповедует евангелие.
В своем «Шестодневе» Василий Великий обращает внимание на то, что первым
Божественным деянием, согласно книге Бытия (1:3), было речение: «И сказал Бог: да
будет свет». Василий связывает Божественный ‘голос’ (fwn/) с Его словом-логосом,
подразумевая также под Логосом Бога-Сына – непосредственного участника процесса
творения (Hex. 3.2, 6.2). Логос для Василия – это di=-logo~ (‘разговор; рассуждение’), но
не в смысле обычной коммуникации. Это «коммуникация произволения, исходящего из
мысли» (Hex. 3.2., 53С–56С).
«Голос Бога (Qeo$ fwn\) – причина зарождения (poihtik/) природы» (Hex. 4.2). Таким образом, природа (fvsi~) всего, что возникло в акте творения, содержит в себе Божественное слово и наделено Божественной силой (Qeo$ dwroum1nou t|~ 6nergeja~ t\n
dvnamin (Hex. 8.1)). Речь, как и сама жизнь, есть выражение Божественного нравственного порядка. Реальность логоса для Василия настолько очевидна, что он рассматривает
этот термин не только в качестве аналогии существования, но как собственно обозначение бытия.
Особый интерес вызывает учение Василия Великого о гносеологических свойствах языка. Василий инициирует дискуссию о di=noia и 6pjnoia, предлагая различать
мыслительный акт и содержание мысли, понимание и понятие.
В учении Василия Великого di=noia и 6pjnoia образуют промежуточную область,
находящуюся между словами и вещами. Как полагает Василий, движения наблюдающего разума поначалу скоропалительны и путанны. Последующий процесс понимания
обеспечивает распределение неопределенных впечатлений сначала в сфере мысли (no/
mata), а затем собственно в сфере элементов языка. Этот процесс определен Васили6

ем как 6penqvmhsi~: говорящий буквально «внедряется» между сущностью (o8sja) и
произнесенным словом (@/ma). После соединения вещей и слов в человеческом сознании
понимание не исчерпывает себя: no/mata сохраняется «в душе говорящего».
Однако выстраивая такую концепцию, Василий Великий выходит за пределы проблематики, затрагивающей отношения между языком и реальностью, и фактически переводит дискуссию в область рассуждений о способах выражения мысли. Здесь он не
перестает сомневаться в эффективности использования слов для передачи сложных богословских идей: «Речь, на мой взгляд, по природе своей слишком слаба для того, чтобы
в полной мере передавать понятия нашего разума» (to_~ nooum1noi~) (Ep. 7).
И тем не менее, несмотря на определенный скептицизм в отношении к человеческому языку, Василий Великий квалифицирует язык как дар Божий, без которого было бы
невозможно никакое общение. И даже если использование ‘слов’, по мнению Василия,
чревато проблемами, ‘разум’ способен их разрешить (недаром оба понятия объединены
в одной лексеме l3go~).
На основании таких рассуждений Василий делает заключение о том, что Слово, которое имеет адресата, а потому может и должно быть воспринято, является необходимой предпосылкой для работы разума. С другой стороны, человеческий разум способен
осознать, что o8sja может быть явлена вне Слова (КЕ 2.16). Здесь Василий не избегает
очевидного противоречия между двумя утверждениями – об ограниченности человеческого познания и о принципиальной способности человека познавать трансцендентное. Человек, по мнению Василия, должен доверять тому, что объективно существует
соответствие между работой разума, способом восприятия мира и самой реальностью,
созданной Богом. Это соответствие обусловлено тем, что человек сотворен по образу и
подобию Божию, поэтому способность думать и говорить основана на Божественном
предопределении.
Эти идеи известны Иоанну Экзарху, который в «Слове на второй день» рассуждает
об особом характере диалога между субъектом и абсолютом, для познания которого человеку даны разум и слово: гласъ бо истов=и тъ dстъ, иже отъ чловёча оума
исходитъ (Шест, 167).
Концепцию языка Василия Великого продолжает его ученик Григорий Нисский. Согласно Григорию, язык представляет собой «изобретение человеческого рассудка», является причиной существования большого количества разных языков, возникших после
Вавилонского столпотворения в результате разделения народов. Слова, звуки и смыслы
человеческий разум творит силой данного ему «примышления» (6pjnoia), которое «есть
способность открывать неизвестное, отыскивающая дальнейшее при помощи ближайших выводов о том, что составляет предмет занятий» (PG 45, 744C). ’Epjnoia реализуется в процессе именования, который предусматривает знание именуемого, поэтому явления именуются с целью их точного обозначения, а также для закрепления наших знаний
о них. ’Epjnoia также предполагает размышление, рассуждение об именуемых явлениях,
что исключает произвольное и надуманное именование, поэтому имена в определенной
степени непроизвольны, иначе они не были бы знаками и оказались бы лишены значения. «Разумная сила души, происшедшая таковою от Бога, затем сама собою движется и
взирает на вещи, а для того чтобы знание не претерпело слитности, налагает на каждую
из вещей как бы некие клейма, обозначения посредством звуков» (PG 45, 973В).
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Основная функция имен – в различении понятий, сохраняемых памятью. С помощью
имен человек различает некоторые отличительные (и наиболее существенные) признаки
и качества, присущие явлениям, ничего не сообщая при этом об их сущностях, естестве.
Сущности явлений человеку не открыты в силу ограниченности человеческого разума,
они известны только их Творцу.
Имя есть знак (shme_on), примета явления, а поэтому оно некоторым образом связано
с обозначаемым явлением («примышление слов или усвоение имен имеет нечто общее
с самими предметами»). Характер этой связи определяется Григорием как свободный и
творческий, создаваемый силой разумения.
Как интерпретирует это положение Григория Нисского Г. В. Флоровский, «имя присоединяется, при-мышляется к вещам, но не возникает из самой вещи. Имя не совпадает с вещью, и в то же время не есть нечто самостоятельное, не имеет собственной
ипостаси» [1, 142]. Имя представляет собой подобие вещи, но при этом познать вещь
возможно не через ее имя, а посредством ее созерцания. «Мы по необходимости, наложив на вещи как бы знаки, посредством их объясняем друг другу движение ума. А
если бы как-нибудь иначе возможно было обнаруживать движение разума, мы перестали бы пользоваться периодической услугой имен, яснее и чище беседовали бы друг с
другом, открывая стремлениями разума самую природу вещей, которой занимается ум»
(PG 45, 1288С). Григорий Нисский замечает далее, что по мере восхождения и очищения ума слово «немеет и оскудевает». Высшее созерцание делает слово ненужным и
неспособным передать истину, поскольку бытие само предстает перед созерцающим разумом. Таким образом, созерцание выше слова, поскольку слово ограничено областью
лишь рационального познания.
Это не значит, однако, что слова в принципе лишены познавательной способности.
Познание реальности, в том числе Божественной, с помощью слов возможно, поскольку
это подтверждает факт существования Священного Писания, в котором слова передают
Богооткровенные понятия и духовную реальность. Писание есть запись Откровения, и
«если снять телесный покров слова, остающееся есть Господь, Жизнь и Дух» (PG 45,
1296А). По мнению Григория Нисского, о Боге человек может говорить не с помощью
имен, но посредством символов или подобий, которые лишь «указуют» на Естество,
поэтому слова человеческого языка бессмысленны вне живого опыта, раскрывающего и
осуществляющего символизацию.
Проблемы имени актуальны и для Иоанна Экзарха. Славянский «Шестоднев» продолжает традицию рассуждений об именах, распределяющую возможность именования
между Богом и человеком. Различая сферы идеальных и материальных сущностей, Иоанн Экзарх выделяет первичные и вторичные имена и говорит о том, что человеческий
ум не способен дать имена феноменам идеальной сферы: мёнk же бесплътьнаа и
м=сльнаa dстьства и вьсý разоумьнýk тварь, dcже нашь оумъ не можетъ
aснё разоумёти ни именъ ихъ изобрёсти (Шест, 129).
Таким образом, используя греческие философские и богословские тексты для создания собственного сочинения, Экзарх оказался одним из первых славянских книжников,
которые столкнулись с проблемой переложения и интерпретации развитой системы греческой категориальной номенклатуры в ситуации, когда адекватная славянская система
8

только зарождалась. Поэтому Иоанна Экзарха можно отнести к первым разработчикам
славянской философской терминологии, наряду с Константином-Кириллом и Мефодием,
а его «Шестоднев» можно изучать как памятник, заложивший ориентиры для славяновизантийского научного дискурса.
Исследования в области средневековой лингвистической эпистемологии свидетельствуют о том, что происхождение и развитие этого направления философствования развивались исходя из того предположения, что язык, мысль и реальность естественным
образом связаны друг с другом. Подобно своим предшественникам, средневековые
мыслители полагали, что язык не только является основным средством коммуникации, но также представляет собой систему знаков, отражающую в своих структурах
объективную реальность. Анализ этой системы дает возможность более глубокого понимания окружающего мира.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
УДК 37.036:72

Зеленевская С.Н.
(Минск, Беларусь)
ЯЗЫК АРХИТЕКТУРЫ КАК СРЕДСТВО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Розглядається проблема виховання особистості засобами мови архітектури,
визначаються фактори, що виявляють вплив на вищезгаданий процес. Елементами мови архітектури є засоби її художньої виразності. Розуміння мови архітектури
особистістю, спілкування на ньому з добутками цього виду мистецтва сприяє її естетичному вихованню й формуванню естетичної культури.
Ключові слова: мова архітектури, естетичне виховання, засоби художньої виразності архітектури.
Рассматривается проблема воспитания личности средствами языка архитектуры,
определяются факторы, оказывающие влияние на вышеназванный процесс. Элементами языка архитектуры являются средства ее художественной выразительности. Понимание языка архитектуры личностью, общение на нем с произведениями этого вида
искусства способствует ее эстетическому воспитанию и формированию эстетической
культуры.
Ключевые слова: язык архитектуры, эстетическое воспитание, средства художественной выразительности архитектуры.
The article discusses the problem of aesthetic education of the person by means of architecture language and determines the factors, influencing this process. The artistic expression
devices of architecture are its language elements. Understanding architecture language by
the person and using it to communicate with works of this type of art contributes to aesthetic
education of the person and aesthetic culture formation.
Key words: architecture language, aesthetic education, artistic expression devices of
architecture.
Важная роль в формировании духовной составляющей личности принадлежит искусству, которое обладает способностью воздействия на человека, на его внутренний
мир, на формирование мировоззрения, на развитие его эстетической культуры. Данное воздействие искусства возможно в процессе коммуникации с личностью «на языке
чувств и мыслей человека» [1: 3].
В результате общения на языке искусства важным является переход личности к новому внутреннему состоянию, более наполненному и гармоничному, что содействует ее
духовному совершенствованию, развитию всех способностей.
Выражение «язык искусства» было введено языковедом А.А. Потебней [2], который
использовал также понятия «язык культуры», «язык поэтического творчества». Понятие
© Зеленевская С.Н., 2010
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«язык», как правило, используется для обозначения общей системы средств, применяемых для выражения, обозначения определенных понятий, передачи содержания в рамках
какой-либо сферы деятельности человека. Для общения на языке искусства необходимо
знание соответствующих ему особенностей, которые позволят творцу передавать созданные им образы, а зрителю воспринимать эту информацию. Язык искусства не возник
в какое-либо определенное время, он формировался на протяжении всего исторического
развития общества, вбирая в себя опыт предшествующих поколений в выборе приемов,
способов, средств художественного выражения. На изменения языка искусства оказывают влияние не только перемены в духовном мире человека, его мироощущении, миропонимании, но и развитие техники, появление новых средств воплощения художественноэстетических образов или коммуникации, связанных с научно-техническим прогрессом.
Язык искусства можно определить как систему средств, материализующих и тем
самым делающих возможной передачу другим людям определенного содержания, ибо
только будучи воплощенным в конкретной материальной форме, оно становится доступным восприятию других людей. Поэтому выразить и передать – это две главные задачи
языка искусства [1: 32].
Каждый вид искусства имеет свою языковую специфику, которая выражается в качественных особенностях используемого в нем материала и в особых способах его организации. Образный характер отражения действительности объединяет все виды искусства
и позволяет говорить о его языке как о специфическом для искусства в целом. Обозначенный образный характер отражения действительности характерен и для архитектуры
как одного из видов искусства. В связи с этим возникает вопрос о существовании «языка
архитектуры» и в чем он выражается. Если при описании какого-либо архитектурного
памятника обращаться к неархитектурным языковым сферам, таким как теория информации, знаковая теория (семиотика) и др., создается мнимое ощущение новизны в силу
использования нетрадиционных для архитектуры терминологических понятий, но при
этом теряется связь с реальностью архитектурного пространства. Специфический язык
архитектуры выражен посредством пространства и тектоники, симметрии и асимметрии,
соразмерности частей и целого, контрастного соотношения элементов, ритма, масштабности. Вместе с тем архитектура широко использует эстетическое воздействие света,
цвета, фактуры строительного материала. В отличие от других видов искусства, которые
принадлежат исключительно к сфере духовной культуры и представляют собой лишь
воспроизведение действительности, архитектура относится как к духовной, так и к материальной культуре. В архитектуре духовная сфера сочетается с практической: отдельные здания и их комплексы необходимы для удовлетворения материальных и духовных
потребностей людей. Архитектура не изображает действительность и не воспроизводит
ее как другие виды искусства, она сама создает материальную среду для существования
человечества.
Являясь своеобразной летописью исторического развития общества, архитектура
выражает эстетические и идейные устремления эпохи и среды, в которой существовал
и существует человек: египетские пирамиды, античная архитектура, готика, ренессанс,
барокко, классицизм, функционализм, конструктивизм, постмодернизм, хай-тек – этапы,
свидетельствующие не только о ведущих тенденциях развития материальной среды, но
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и о развитии художественного мышления. По мнению искусствоведа И. Маца, «архитектура, как и иные виды искусства, отражает в своих произведениях свою эпоху, бытие
и быт людей, их эстетические вкусы и уровень технического развития» [3: 26]. Как
справедливо отмечает теоретик философско-эстетической мысли М. Каган, произведение архитектуры отражает образ человеческой жизни, образ эпохи и образ социальной
среды; в его облике воплощается определенный комплекс идей и настроений зодчего
[4: 62-64].
Обобщенный художественный язык архитектуры изменяется на протяжении всего
исторического развития общества. Его совершенствование обусловлено изменениями в функциональном предназначении сооружений, развитием строительной техники и появлением новых строительных материалов, художественными возможностями
архитектуры, новыми идейно-эстетическими решениями, которые возникают в каждую
новую эпоху.
Эстетические качества искусства архитектуры раскрываются посредством анализа факторов художественно-образной выразительности. К ним следует отнести эмоционально-эстетический фактор, основанный на воссоздании образной картины мира;
социальный, заключенный в специфике общественного бытия и общественного сознания; уровень научно-технического развития общества, открывающий новые технические
возможности и способствующий возникновению инноваций в архитектуре; идеологический, утверждающий требования времени в преломлении к образному содержанию
архитектуры, в результате чего зодчество развивается в рамках определенных стилей и
направлений; возникновение и господство крупных художественно-эстетических движений, определяющих особенности стилей и направлений эпохи. При выявлении
эстетического потенциала произведений архитектуры следует учитывать также специфику средств художественной выразительности: формообразующих (объем, силуэт, пропорции, композиция, масштаб, ритм, тектоника) и декоративных (фактура и цвет материалов, естественное и декоративное освещение, взаимодействие искусств) [5: 47–48].
В архитектуре определяются признаки того, что материальная символизация форм
является постоянным коммуникативным средством. В архитектурный язык на всех
этапах его изменения и развития вводились элементы, которые могут прямо рассматриваться как знаки и интерпретироваться с точки зрения семиотических теорий. К примеру,
уже на ранней стадии зарождения архитектурных форм и приемов делаются попытки
создавать на материальной поверхности знаковые изображения, моделирующие те или
иные жизненные процессы (охота, природные явления). Наиболее устойчивыми формами пластических изображений в архитектуре были линейные орнаментированные
изображения – когда одна и та же форма повторялась бесконечное количество раз. Это
создавало определенный визуальный ритм, что служило своеобразной имитацией движения.
Первичные использования знаковых форм в архитектуре почти всегда связаны с магическим действием, т.е. донаучным этапом познания мира. Характерным является введение архитектурных знаков в переходные пространства, например во входы – выходы
домов, храмов или оконные проемы, которые также являются границами между внутренним и внешним, своим и чужим пространством.
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Современный этап развития архитектуры также стремится к диалогу. Однако этот
диалог приобретает все более и более скоротечный временной характер, как бы указывая
на изменения в общественном развитии.
Понимание того особого языка, на котором говорит искусство, требует от человека определенной подготовки, которая включает в себя знание особенностей построения
этого языка и способность воспринимать их как своеобразные нормы художественного выражения. Важным является и тот факт, что не всякая информация может быть художественной, а только та, которая заключена в художественную форму. Это является
необходимым условием восприятия произведения архитектуры, так как восприятие начинается с его внешней стороны, обращенной к человеческим чувствам и воздействующим на эмоциональную сферу личности. Известный архитектор М. Я. Гинзбург указывал
на то, что «система пространственных переживаний, выработанная веками европейской
архитектурой, есть нечто присущее не только современному архитектору, но и любому
смертному, как присущи ему другие особенности и навыки культурной жизни» [6: 69].
Связь человека с окружающим его внешним миром отражается с помощью двух
процессов – ощущения и восприятия. При этом ведущим психическим процессом в
осуществлении связи человека с архитектурным пространством является эстетическое
восприятие. Процессы эстетического восприятия и ощущения присутствуют на всех
уровнях взаимодействия личности и архитектурного пространства, соответственно на
всех уровнях имеет место и эмоциональный компонент. Эмоции по своему характеру
субъективны. Они заключают в себе отпечаток неповторимых врожденных особенностей
каждого человека, его конкретного жизненного опыта, индивидуального темперамента.
В то же время эмоции связаны с контекстом социокультурных представлений, норм и
ценностей, свойственных обществу в целом. Чаще всего эмоции проявляются в форме
чувств, в данном случае эстетических чувств, в которых сплавляются интеллектуальные
и эмоциональные процессы, они выступают как результат специфического обобщения
эмоций, связаны с представлениями об объекте эмоционально-эстетического отношения.
Восприятие произведений искусства и способность наслаждаться ими предполагают у
человека наличие не только сугубо человеческой чувствительной способности, то есть
развитых чувств, позволяющих со всей глубиной и остротой переживания отзываться на
произведение, но и соответствующего уровня эстетического образования, эстетической
воспитанности.
Эстетическое образование, содействующее формированию эстетической установки
личности, включает в себя развитие эстетической потребности личности в общении с
высокохудожественными произведениями искусства, культуры эмоций, эстетического
вкуса, формирование эстетического идеала.
Развитый эстетический вкус не является прирожденной способностью человека, а
приобретается в процессе эстетического освоения действительности, постижения языка
искусства, в данном случае архитектуры, становясь нормой его эстетических требований
к действительности, к искусству. Именно развитый вкус позволяет человеку давать увиденному правильную эстетическую оценку, основанную на соотнесении с определенным
идеалом как представлением об эстетическом совершенстве человека, предмета, явления. Как утверждает А.Е. Ларин, «Эстетически неразвитый человек смотрит на мир
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исключительно с точки зрения приниженного практицизма. Ему чуждо понятие прекрасного, он не испытывает душевных переживаний, его мир убог и однообразен» [7: 8].
Эстетический вкус, эстетический идеал личности не являются неизменными, они зависят от исторической эпохи в которую живет человек, от культуры общества, к которому
он принадлежит.
Архитектурное пространство эстетически влияет на человека. При этом важно, какие
эстетические ощущения возникают у него в зависимости от характера архитектурного
объема и его элементов (массивное, тяжелое, гнетущее или легкое, торжественное, подвижное). К примеру, египетские пирамиды, подавляя человека своей массивностью, величием, отражают сверхчеловеческое могущество, власть правившего фараона. Греческий храм, символизирующий красоту и внутреннюю свободу эллинов, выражает идеи
гуманизма, гражданственности того времени. Готический собор благодаря своему грандиозному, стройному каркасу из столбов, пилястр и стрельчатых арок, тончайшей резьбе
по камню, цветным стеклам витражей порождает таинственную, приподнятую атмосферу, в которой человек, кажется, растворяется. На эстетическое восприятие архитектурного объекта влияет также разнообразие горизонтально или вертикально расположенных
объемов и элементов, монотонно или разнообразно скомпонованных.
Архитектурные сооружения на протяжении всей истории человечества создаются
преимущественно с целью удовлетворения социальных потребностей, они имеют практический характер. Однако для архитектурного сооружения или комплекса сооружений
этого мало – практически полезное должно стать художественной ценностью. К примеру, современная архитектура, выполненная в металлоконструкциях с остеклением стен,
выражает посредством языка конструкций, фактуры и цвета материалов легкость, воздушность (Национальная библиотека в Минске, арх. В. Крамаренко, М. Виноградов, 2006
г.). В процессе восприятия таких памятников архитектуры у личности воспитывается
чувство прекрасного, возвышенного, формируется система художественно-эстетических
ценностей к ним. Восприятие произведений архитектуры, выполненных в стиле ампир,
вызывает у личности чувство величия, торжественности, помпезности. Данный эффект
достигается посредством выразительности фактуры строительного материала, масштаба, присутствия элементов военной символики, использования архитектурных форм
античности. Ярким примером произведений архитектуры в стиле ампир может служить
Триумфальная арка на площади Звезды в Париже (арх. Ж. Шальгрен,1806 – 1836 гг.). Это
динамичная и полная экспрессии композиция, на которой показаны охваченные единым
порывом воины, выступающие в поход. Их движение возглавляет фигура крылатой богини – аллегория свободы, родины, победы, революции. Данное произведение характеризуется эстетическими категориями героизма, трагизма, величественности, торжественности.
Восприятие архитектурных памятников и вызываемое ими эмоциональноэстетическое переживание не проходит бесследно для воспринимающего. «Процесс
эстетического восприятия и переживания – это в то же время процесс активного воздействия искусства на духовный мир человека, формирования его чувств, эстетических
чувств, эстетических вкусов и идеалов, благородных мыслей, воли, характера» [8: 78].
Таким образом, язык архитектуры выступает важным средством эстетического воспитания личности. Посредством архитектурного языка, элементами которого выступают
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пространство и тектоника, симметрия и асимметрия, соразмерность частей и целого,
контрастное соотношение элементов, ритм, масштаб, осуществляется общение личности
с произведениями искусства. В процессе коммуникации с памятниками архитектуры развивается эстетическая потребность личности, ее эстетическое восприятие, эстетические
чувства, формируются эстетический вкус и эстетический идеал, свидетельствующие о
степени развития эстетической культуры личности.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
УДК 81’42

Швець Я.І.
(Львів, Україна)

АРТУРІВСЬКИЙ ДИСКУРС ЯК ОСОБЛИВИЙ ТИП ДИСКУРСУ
Стаття присвячена розгляду Артурівського дискурсу як особливого типу дискурсу з
урахуванням сучасних підходів до його аналізу. Виділяються основні періоди у розвитку
прецедентного тексту Артуріани.
Ключові слова: дискурс, Артуріана, Артурівський дискурс, прецедентний текст,
інтертекст.
Статья посвящена рассмотрению Артуровского дискурса как особого типа дискурса с точки зрения новых подходов к его анализу. Выделяются главные периоды развития
прецедентного текста Артурианы.
Ключевые слова: дискурс, Артуриана, Артуровский дискурс, прецедентный текст,
интертекст.
The article deals with the review of Arthurian discourse as a specific type of discourse
considering the modern approaches to its research. The main periods of precedental text
development in English literature are determined.
Key words: discourse, Arthuriana, Arthurian discourse, precedental text, intertext.
Here lies King Arthur,
the once and future King
Malory, Le Morte D’Arthur B.11, Ch.7
Сучасна теорія дискурсу є синтезом різних підходів до його дослідження, що
обґрунтовані лінгвістикою ХХ-ХХІ століття. Вона ефективно розробляється в руслі
двох парадигм сучасної лінгвістики: функціонально-комунікативної та когнітивної.
Дослідженням дискурсу як комунікативної структури займалися Т.В. Анісімова, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, Ф.С. Бацевич, Г.І. Богін, А. Вєжбіцька, Є.М. Верещагін, О.П. Воробйова, Т. ванДейк, Т.Ю. Ковалевська, Ч.С. Пірс, Г.Г. Почепцов, Т.В. Радзієвська,
Ю.С. Степанков, І.П. Тарасова, G. Bensimon, G. Dolinsky, Ch. Goodwin, R.T. Lakoff,
S.C. Levinson та інші.
Дискурс з позицій когнітивної лінгвістики розглядали Е.Р. Атаян, Ю.М. Лотман,
О.О. Селіванова, І.П. Сусов, Т. ванДейк, І.С. Шевченко, J. Collins, A. Duranti, W. Kintsch,
R.W. Langacker та інші.
Обидва вищезгадані підходи виділили численні аспекти вивчення дискурсу, які
призвели до появи значної кількості неоднорідних дефініцій цього терміна та розширили коло питань для його подальшого міждисциплінарного дослідження. Метою цієї
статті є 1) систематизувати наукові дефініції дискурсу у комунікативній, когнітивній та
© Швець Я.І., 2010
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семіотичній парадигмах сучасної лінгвістики; 2) спробувати обґрунтувати можливість
розгляду Артуріани як особливого типу дискурсу.
Багатозначність змісту і форм дискурсу зумовила численність його визначень
та еволюцію його концепцій інколи навіть у межах одного наукового напрямку.
Невизначеність місця дискурсу в системі категорій і модусів існування мови і є, на думку
ван Дейка, причиною «розмитості» даного поняття [1].
Е. Бенвеніст одним із перших надав слову „discours”, яке у французькій лінгвістиці
означало мовлення загалом, термінологічного значення, позначивши ним „мовлення, невід’ємне від того, хто говорить”, або “мовлення плюс той, хто говорить”
[2: 139]. В.В.Красних розвиває думку, що дискурс є вербалізована мовленнєво-розумова
діяльність, яку можна розуміти як сукупність процесу і результату, і яка володіє
лінгвістичними та екстралінгвістичними планами [3: 194]. Таке визначення розмежовує
два ключові поняття – тексту і дискурсу, які тривалий час ототожнювалися. Причиною
цього була відсутність в деяких європейських мовах терміна, еквівалентного французькоанглійському discours(e) та той факт, що раніше в обсяг поняття дискурс включалася
лише мовна практика.
Дискурс відбиває ситуацію безпосередньої мовної діяльності з урахуванням форм
спілкування, поведінки, міміки, жестів мовця; текст разом з умовами його творення
сприймання, динамічний контекст культури, у якому здійснюється прочитання тексту та
його вплив на свідомість читача [4: 87].
Н.Д.Арутюнова визначає дискурс як „зв'язний текст” у сукупності з екстралінгвістичними, соціокультурними. прагматичними, психологічними та іншими факторами: це текст, узятий в аспекті подій: мовлення, що розглядається як цілеспрямоване соціальне
явище, дія; як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмів їх свідомості.
„Дискурс - це мовлення, заглиблене в життя” [5: 136 – 137].
Ю.С.Степанов також враховує текстову природу дискурсу і розглядає його як можливий альтернативний світ, що існує в текстах, за якими постає особлива граматика, особливий лексикон, особливі правила слововживання та синтаксису, особлива семантика
[6: 37]. Подібних поглядів дотримується К.Я.Кусько, враховуючи при описі дискурсу авторські інтенції, інформативний характер, соціальну проблематику, що закладені в ньому
[7: 92].
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. увага лінгвістів зосереджується на з'ясуванні комунікативної природи дискурсу. Нідерландський учений Т. Ван Дейк уперше розглядає дискурс
як “складну комунікативну подію, що включає соціальний контекст, інформацію про
учасників комунікації (їхню характеристику), знання про процес виробництва і сприйняття текстів” [1].
На комунікативну природу дискурсу вказує і російський дослідник теорії дискурсу М. Макаров, вважаючи дискурс “цілісною сукупністю функціонально організованих
контекстуальних одиниць використання мови” [8: 86].
Українська дослідниця О. Кучерова під поняттям “дискурс” розуміє “мінімальну
комунікативну одиницю” і доводить, що формування дискурсу залежить від того, які
комбінації виникають під час взаємодії його компонентів, пов'язаних з партнерами комунікації, темою, предметом спілкування, мовленнєвою ситуацією [9: 173].
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О.Селіванова характеризує дискурс як “замкнену цілісну комунікативну ситуацію
(подію), складниками якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлену різними чинниками, що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і т. ін.)” [10: 119–121].
К.Серажим називає одним із основних чинників виникнення дискурсу комунікативний акт, який, окрім різновидів мовленнєвої діяльності, охоплює фізичну, емоційну,
інтелектуальну, підсвідому, а також немовну семіотичну діяльність. Дослідниця розглядає досліджуваний термін з точки зору соціолінгвістики, і розуміє його як складний
соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного середовища, який, по-перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його соціокультурними, прагмаситуативними,
психологічними та іншими (констатуючими чи фоновими) чинниками, по-друге, має
“видиму” — лінгвістичну (зв'язний текст чи його семантичного значущий та синтаксично завершений фрагмент) та “невидиму” — екстралінгвістичну (знання про світ, думки,
настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) структуру і, по–третє,
характеризується спільністю світу, який “будується” впродовж розгортання дискурсу
його репродуцентом (автором) та інтерпретується (слухачем, читачем тощо) [11: 11].
Когнітивний підхід до вивчення дискурсу можна розглядати як симбіоз етно- та лінгвокультурологічного підходів, які спрямовані на виявлення в дискурсі етноспецифічних
та культурних особливостей конкретного національного мовлення, виявів особливої національної ментальності, світобачення та “картини світу”. На думку І.Бехти, під дискурсом слід розуміти саме когнітивний процес, пов’язаний з реальним творенням мовлення,
мовленнєвого твору [12]. Т.ванДейк розглядає дискурс не лише як комунікативне, але й
як когнітивне явище, визначаючи його як процес актуалізації мовної конструкції з урахуванням ментальних процесів та екстралінгвістичних чинників [1: 121-122].
Зі семіотичних позицій дискурс може розглядатися як знак. Описуючи знак як результат семіозису, що відбувається в акті мовлення, Л.Єльмслєв, стверджує, що розміри
знака можуть сягати від слова-знака до знака-дискурсу [13: 485-550].
Процес семіозису тісно пов’язаний із процесом комунікації, реалізується у ньому, причому виняткову роль тут відіграє прагматичний компонент спілкування [14]. Ч.Морріс,
опираючись на античну традицію, розглядає у семіозисі три (або чотири) фактори : те,
що виступає як знак; те, на що вказує знак; вплив, через який відповідна річ стає для
інтерпретатора знаком. Четвертим фактором Ч.Морріс вважає інтерпретатора. Певним
чином ці типи інформації (фактори семіозису) співвідносяться з напрямами дослідження знакової природи дискурсу. Дослідник вважає, що якщо текст будується з мовних
одиниць, які мають знаковий характер, то він і сам виявляє семіотичні характеристики
вищого рівня. Ч.Морріс розуміє під цілісністю тексту – симбіоз трьох видів семіотичної
характеристики знака – синтактики, семантики і прагматики [15: 47].
Роланд Барт розглядає дискурс як об’єкт „транслінгвістики” як розділу семіотики, що
вивчає всі безкінечні різноманіття фольклорних і літературних текстів, а також вербальних текстів, що відносяться до області масової комунікації [16: 580-584]. Така тенденція
до розширеного тлумачення терміна дискурс спостерігалася в семіотиці уже з 60-х років
ХХ століття, коли Ю.Крістева заявила про неспівставленість транслінгвістичних та лінгвістичних категорій. Вона розглядає культуру як „всезагальний текст” і вводить поняття
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інтертекстуальності, що матеріалізується на різних рівнях тексту, надаючи йому визначених соціальних та історичних координат [17: 104].
Отже, дискурс – багатозначний термін лінгвістики, виступає складним і суперечливим рівнем мовної системи, адже саме в ньому сходяться та взаємодіють інші рівні цієї
системи, мобілізуються та актуалізуються основні функції мови – когнітивна та комунікативна.
Спроба розглянути у цій статті Артуріану (цикл розповідей про короля Артура та
лицарів Круглого столу) як особливий тип дискурсу ґрунтується на вивченні основних
періодів розвитку артурівських легенд, визначенні ключових складових Артуріани з точки зору комунікативного та когнітивного підходів.
Артуріана як особливий тип дискурсу включає певні прецедентні тексти, які в процесі передачі з покоління в покоління, урізноманітнювалися та доповнювалися, але їх
основна фабула та персонажі не змінювалися.
Своїм корінням Артуріана сягає кельтської міфології, фольклору і водночас відображає специфічне англійське поняття „The Matter of Britain”, що означає „Справи Британії”
або „Суть Британії”. В центрі Артуріани стоїть легендарний кельтський король Артур
та його лицарі Круглого столу. Кельтська культура та історія залишили дуже мало слідів
в писемних пам’ятках через заборону друїдів записувати знання, тому важко відмежувати історичні факти від фольклорно-легендарного матеріалу. Вважається, що реальноісторичний Артур (воєначальник, римлянин або кельт, що отримав кельтське виховання),
відіграв значну роль в боротьбі бриттів проти саксів, які в V-VI ст. завоювали Англію.
Еволюція легенд про короля Артура є багатовіковою, але її можна звести до трьох
основних періодів, відповідно до розвитку основного сюжету, а саме: перший період
(500р. – 1066р.), другий період (1066р. – 1485р.) та третій період (після 1485р.) розвитку
легенд. Датування є дещо умовним і співвідноситься з окремими знаковими подіями в
історії Англії.
Перший період розвитку легенд про короля Артура включає легенди, в яких
переважає одна сюжетна лінія, пов’язана із битвою Артура та його війська під горою Бадон, перемогою над саксами, наявністю окремих відомих персонажів, яких ми
зустрічаємо і пізніше у творах другого та третього періоду.
Цей період розвитку легенд про короля Артура представлений наступними творами, зокрема: С.Гільдаса „De Excidio Britanniae” („Спустошення та горе Британії”), „Y
Gododdin” або „Book of Aneirin”, Ненніуса „Historia Brittonum”(„Історія Британії”) перше писемне свідчення про Артура, „Annales Cambriae” („Аннали Кeмбрії”), короткі
Уельські історії „Culhwch and Olwen” та „Dream of Rhonabwy”.
Внаслідок завоювання Англії французько-нормандським герцогом Вільгельмом, який
1066 року став королем, легенда поступово вийшла за межі кельтських земель. У зв’язку
з цим посилилися культурні зв’язки з континентальною Європою, почалася політизація
Артуріани залежно від приналежності автора до того чи іншого табору. Саме ці історичні
передумови і визначили формування наступної епохи розвитку Артуріани.
Другий період розвитку (1066-1485) розпочинається епохою поезії бардів. В артурівську легенду проникло багато елементів кельтської міфології та оповідок про діяння
національних героїв. Кельтські барди приписували рицарям Артура подвиги Кухулина,
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Диармуйда, Талієсина, Гвідиона, Перидура, Пуйла, Манавиддана та інших ірландських
та валійських звитяжців. У цей час спостерігається розвиток легенди в рукописному
варіанті. В цей період з’являється канонічна легенда про Артура Джефрі Монмутського,
яка почала передаватися з покоління в покоління і дійшла до наших днів. Цю легенду
вважають „класичним” варіантом легенди про короля Артура, а сам текст будемо розглядати як основний прецедент ний текст.
Цей період представлений такими творами „Історія британських королів” Джефрі
Монмутського, „Трістан” Томаса Брітайна, „Ланселот” та „Персеваль” Крістіана де
Труа, „Роман про Брута” Васа, „Ланселот” Затцікховена, „Роман про святий Грааль” Роберта де Борона, „Персиваль” В.фон Ешенбаха, „Історія Британії” Лайамона, „Смерть
Артура” Томаса Мелорі, „Вульгата”, „Сер Гавейн і Зелений лицар” - манускрипт
середньоанглійської легенди, „Роман про Сера Персеваля з Галії” Роберта Торнтона,
„Хартія звичаїв та традицій броселіандського лісу”.
Якщо у творах першого періоду розвитку легенд про короля Артура була одна сюжетна лінія, що стосувалася битв славетного короля та його війська, то вже другий етап
розвитку цих легенд розкриває перед нами іншу фабулу, а саме: угоду Утера і Мерліна, народження Артура, одруження Артура з Гвіневірою, лицарі Круглого Столу, зрада
позашлюбного сина Мордреда, смерть Артура та перенесення його на острів Авалон.
Єдиною відмінністю у сюжеті є розв’язка в усіх легендах другого періоду. Одні автори
вважають, що король Артур помер, інші ж вважають, що короля Артура забрала на міфічний острів Авалон Фея Моргана, щоб його зцілити. І коли настане потрібний момент
король Артур знову повстане, щоб захистити рідні землі.
Третьому періоду розвитку легенд про короля Артура характерне відтворення історичних подій, реалій та традицій англомовного світу в наш час зі збереженням історичних постатей, символіки, подій, що характерні для первинного твору. Третій період
Артуріани представлено наступними творами „Походження і діяння шляхетного Артура” Джона Леланда, „Королева фей” Едмунда Спенсера, „Весілля Сера Гавейна”, „Життя Мерліна” Томаса Гейвуда, „Король Артур” Сера Річарда Блекмора, „Могила короля
Артура” Томаса Вертона, „Королівські ідилії” та „Леді Шеллот” А.Теннісона, поемою
В.Морріса „Захист Гіневри”, романом Марка Твена „Янкі при дворі короля Артура”, артурівський епос Е.А.Робінсона у трьох частинах „Мерлін”, „Ланселот”, „Тристан”, „Артур Британії” Е.К.Чембера, „Рицарі Круглого Столу” Ж.Кокто, науково-фантастичним
романом „Дзеркало Мерліна” А.Нортон, героїчним фентезі Т.Х.Байта „Король в минулому і майбутньому”, „Володар перстнів” Дж.Р.Толкіна та ін.
Всі твори від першого по третій період об’єднує спільна символіка, навколо якої розгортаються події, а це і становить культурну значущість цих творів.
З комунікативної точки зору, Артуріану можемо розглядати як інтерпретанту (повідомлення), яка передається з покоління в покоління, не змінюючи своєї основної сюжетної
лінії, а тільки вдосконалюється та до осмислюється. При цьому зберігається символіка,
закладена в первинній легенді та історичних постатях. Прецедентний текст створюється
певним автором, відтворюючи особливості епохи, зокрема владу (правління династій),
військові та мирні дії, побут та звичаї населення, соціально-економічне становище у дер20

жаві та інші фактори, що мають безпосередній вплив на формування вторинних текстів.
Артурівський інтертекст передбачає перенесення символів у нові тексти, забезпечуючи той зв'язок всіх текстів, які формують особливий Артурівський дискурс. Артуріана
володіє високим інтертекстуальним потенціалом, пронизуючи у вигляді інтертексту ряд
творів англійської та світової літератури. Для дослідників Артурівського дискурсу як
особливого типу дискурсу суттєвими є не лише дослідження Артуріани як сукупності
прецедентних текстів, але й дослідження символіки цих текстів. Остання знаходить своє
вираження у різних типах інтертексту (Рис.1).

Рис.1 Артурівський дискурс як об’єкт дослідження

Запропоноване у цій статті розуміння Артурівського дискурсу відкриває новий аспект визначення дискурсу як комунікативно-когнітивного феномену, що характеризується функціонально-смисловою єдністю, яка досягається за рахунок введення інтертексту,
що містить символіку єдиного прецедентного тексту.
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Концепт Xenophobie у новелі Вальтера Кауера
„Людина з енциклопедією“
Статтю присвячено дослідженню концепта Xenophobie та засобам його мовної реалізації на матеріалі новели В. Кауера „Людина з енциклопедією“.
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Статья посвящена исследованию концепта Xenophobie и способам его языковой
реализации на материале новеллы В. Кауэра „Человек с энциклопедией“.
Ключевые слова: ксенофобия, концепт, картина мира, языковая картина мира.
The article is devoted to the investigation of the concept xenophobie and the ways of its
linguistic realization on the material of the novelette „a man with encyclopedia” by W. Kauer.
Key words: xenophobia, concept, world-view, linguistic outlook.
Останнім часом у центрі лінгвістичної уваги опинився детермінований певною культурою користувач мови, суб’єкт, який пізнає світ, мислить та відчуває. Намітилася докорінна зміна базової парадигми лінгвістики – перехід до когнітивних і комунікативних
аспектів семантики. Визначилася й утвердилася настанова на розгляд мовної форми як
відображення структур людської свідомості, мислення та пізнання. Сучасне мовознавст© Курохтіна А.М., 2010
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во включило до сфери своєї компетенції нетрадиційні для лінгвістики змістові сутності – такі, як культурні концепти, картини світу. У центр уваги сучасних лінгвістичних досліджень потрапляють національні мовні картини світу як спосіб „словесного покриття
матеріального світу” [1: 159], що віддзеркалюють світовідчуття та світорозуміння етносу
у вигляді вербалізованих інтерпретацій мовним соціумом свого довкілля та себе самого
в ньому.
Об’єктом цієї статті є текст новели Вальтера Кауера „Людина з енциклопедією”, а її
предметом − базовий концепт – Xenophobie, шляхи й засоби його мовної об’єктивації.
Перед тим, як розглянути цей концепт, звернемося до таких понять, як картина світу,
мовна картина світу, концепт тощо. Картина світу, яку можна назвати знанням про світ,
лежить в основі індивідуальної й суспільної свідомості. Концептуальні картини світу
різних людей можуть бути різними, наприклад, у представників різних епох, різних
соціальних та вікових груп, різних галузей наукового знання й т.д. У них взаємодіє загальнолюдське, національне й особистісне [2: 47].
На картину світу мають значний вплив національний характер, історія країни, сфера
діяльності людини, яка вносить у цю картину світу певні етнічні й професійні риси. У
всьому розмаїті картин світу можна виділити чуттєво-просторову, духовно-культурну,
метафізичну картини світу. Говорять також і про фізичні, біологічні, філософські картини світу. Зрештою з'ясовується, що іпостасей картини світу може бути набагато більше:
це й мовна картина світу, і фольклорна картина світу, й етнічна картина світу та ін. [3: 58].
Через те, що виникнення картини світу тісно пов'язане з мовою й багато в чому
визначається нею, існує термін „мовна картина світу“. Мовна картина світу включає
лише те, що закріплено в семантиці та внутрішній формі мови. У сучасній лінгвістиці велика кількість наукових праць (А. Вежбицька, Н.І. Сукаленко, В.І. Карасик, Ю.С. Степанов, О.В. Урисон, О.А. Корнілов) присвячується дослідженням культурно-специфічних
феноменів, які в сукупності утворюють мовну картину світу. Особливий інтерес для
вивчення представляють культурні концепти – ядерні одиниці картини світу лінгвокультурного співтовариства, що зберігаються в людській свідомості й опредмечуються
в мові.
Поряд з поняттями картина світу та мовна картина світу базовим для когнітивної
лінгвістики та культурології виступає концепт, що займає центральне місце та знаходиться в центрі уваги багатьох сучасних дослідників (С.А. Аскольдова, А. Вежбицької,
С.Г. Воркачева, С.А.Жаботинської, В.І. Карасика, О.С. Кубрякової, В.Н.Манакіна,
В.А. Маслової, А.М. Приходька, Е.А. Селіванової, Г.Г. Слишкіна, Ю.С. Степанова,
Т.А. Фесенко та інш.). Незаперечним є одне: на сучасному етапі розвитку науки „концепт” належить до декількох галузей наукового знання.
Розмаїтість визначень концепту припускає наявність його інваріантних ознак, до
яких належать такі: 1) мінімальна одиниця людського досвіду в його ідеальному поданні,
що вербалізується за допомогою слова та має польову структуру; 2) основні одиниці обробки, зберігання й передачі знань; 3) концепт має рухливі границі й конкретні функції;
4) концепт соціальний, його асоціативне поле обумовлює його прагматику; 5) основний
осередок культури. Отже, концепти представляють світ у голові людини, створюючи концептуальну систему, а знаки людської мови кодують у слові зміст цієї системи [2: 35].
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Об’єктом цієї статті, як уже було зазначено, виступає текст новели швейцарського
письменника Вальтера Кауера „Людина з енциклопедією”, а предметом – концепт Xenophobie. Як відомо, Швейцарія – країна протиріч. Географічне положення Швейцарії та її
багатомовність вплинули на культурну спадщину країни, багатогранність і розмаїтість
якої можна побачити в літературі, мистецтві, архітектурі, музиці, релігії й традиціях,
які представляють і відбивають швейцарську картину світу. Швейцарська література
має багаті традиції. Поняття національної швейцарської літератури взагалі нерідко
ставилося під сумнів, оскільки багато швейцарських письменників ставали учасниками
літературного процесу сусідніх країн (Німеччини, Франції, Італії). Проте, залежно від
суспільної і культурно-історичної ситуації в різні періоди перемагала то одна, то інша
тенденція: то тенденція національної самобутності, яка об‘єднувала швейцарських
письменників незалежно від мовної приналежності, або, навпаки, тенденція фактично
повного включення у відповідну мовну сферу, тобто в літературу сусідньої країни.
Новела Вальтера Кауера „Людина з енциклопедією” є твором, якому притаманні
всі риси цього жанру, це невеликий за обсягом прозорий епiчний твiр про незвичайну
життєву подiю з несподiваним фiналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дiєю
[4: 98]. Базовим концептом цієї новели виступає концепт – Xenophobie (ксенофобія).
Ксенофобія (від греч.ξένος, „чужий“ і φόβος, „страх“) – нетерпимість до кого-небудь або
чого-небудь чужого, незнайомого, незвичного [5: 1412; 6: 1131]. Сприйняття чужого як
незрозумілого, незбагненного, а тому небезпечного й ворожого, нав'язливий страх перед іншими людьми, тобто фобія в клінічному сенсі. Ксенофобію часто ототожнюють
з націоналізмом, який, будучи спорудженим в ранг світогляду, може стати причиною
ворожнечі за принципом національного, релігійного або соціального ділення [7].
Згідно з тлумачним словником Дудена ксенофоб – це та людина, яка негативно, вороже налаштована проти всього чужого, це стосується як речей, так і людей [8: 1837].
Приналежність до етносу – це те, чого не можна змінити, тому нагнітати тут ворожнечу немає сенсу. І все-таки, життя не сприймає такої логіки в чистому вигляді. Людина
сама по собі, за своєю природою, є вродженим ксенофобом. Коли дитина народжується,
вона не сприймає нікого, крім своєї матері. Тільки потім, через деякий час, до кола його
маленького світу входять інші близькі родичі – батько, бабусі й дідусі, брати й сестри.
Але до чужих людей маленька дитина ставиться насторожено і навіть відверто негативно аж до вступу в стадію статевого дозрівання. При особистому знайомстві установки часто змінюються на краще, люди дізнаються один про одного, про речі, і страх
перед невідомим відступає. Ксенофобія є захисним механізмом, реакцією представників
певної нації проти вторгнення на їх територію іншої. Ксенофобія мала місце протягом
усієї історії людства, мала різний ступінь і силу вираження в різних народів.
По відношенню до джерела небезпеки має місце настороженість і бажання тримати розумну дистанцію. Адже якщо знехтувати обережність, то можна запросто піддати
себе цій небезпеці, якої може й не статися, але страхуватися вважається необхідним.
Аналогічна ситуація складається по відношенню до незнайомих людей, не схожих на
інших. Можливо, що хтось і відчуває страх перед ними, але більш доречно буде говорити
про обережне й підозріле ставлення.
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У новелі „Людина з енциклопедією“ Кауер показав ізольоване від зовнішнього світу село, в якому єдиним зв’язком залишився маленький залізничний вокзал, що не має
ніякого значення для мешканців цього села, що підтверджується і його розмірами: “Das
Dorf lag fernab von den großen Fahrstraßen und besaß kein berühmtes Hotel, in dem noch
berühmtere Leute abstiegen. Lediglich einen kleinen Bahnhof hatte das Dorf. Einen sehr
kleinen Bahnhof, von dem die Bewohner des Nachbardorfes, die sich ohnehin immer für etwas
Besseres hielten, behaupteten, er werde nachts hereingenommen” [9: 317]. Селяни відгородилися від усього, що є за межами села, для них воно чуже та вороже. Не тільки життя
поза селом не цікавить його мешканців, але й те, що відбувається в самому селі, є чужим
та незрозумілим для них. Паркан коло кожної хати, таблички на дверях, які відразу насторожують і відбивають бажання ходити один до одного в гості: „Um jedes Haus lief
ein hoher Zaun, und an den kleinen Gartentürchen befanden sich Schilder, die vor dem Hund
warnten oder auf denen stand „Betteln und Hausieren verboten“ [9: 317].
Саме тому людина, яка одного разу купує собі квиток на вокзалі, стає для всіх
оточуючих чимось дивним та незвичним: „In diesem Dorf lebte ein Mann mit seiner Familie, und eines schönen Tages tat er das Unerhörte. Unser Mann hatte sich nicht etwa nur
eine Fahrkarte ins Nachbardorf oder ins Kreisstädtchen gekauft. Nein, der Mann wollte das
Wagnis auf sich nehmen, gleich in die Hauptstadt zu fahren”[9: 317-318]. Такий вчинок
є незрозумілим для оточуючих. І це неприйняття зростає у всіх до справжньої фобії.
Все, що не має відношення до їх внутрішнього світу, все, що не торкається саме них, є
небезпечним та ворожим: „Jaja, meinten die Gemeindegroßen, wer in sein Unglück rennen
wolle, sei eben durch nichts aufzuhalten, und man könne es ja im Kreisblatt lesen, welche Gefahren in der großen Stadt lauerten” [9: 318].
Дивно почуває себе й така людина, яка наважилася на подібний вчинок. Чіткого
пояснення, чому і для чого вона це робить, у неї немає: „Was er eigentlich suchte, konnte
er nicht genau beschreiben. Darum hatte er auch den Jassern nichts darüber sagen können” [9:
318]. Незрозумілим є й енциклопедія, яку привіз цей житель. Книга викликає заразом
зацікавленість та розгубленість: „Sein ungeheures Wissen und die Kenntnis davon breitete
sich im Dorf aus wie eine Seuche. … Darüber lachten sie in allen Nachbardörfern ringsum und
hielten die Leute in unserem Dorf für ausgemachte Narren und Dummköpfe ” [9: 320].
Однак нічого не буває вічного. Страх перед новою книжкою пройшов. Книжка, яка
принесла розлад у життя мешканців села, зістарилася, сторінки її губилися, з кожним
разом їх кількість зменшувалася, і, відповідно, людський кругозір звужувався, але нікого
це вже не хвилювало і не турбувало. Не цікавим це було і для господаря книжки: „So
gingen die Jahre ins Land. Der weise Mann wurde alt, und mit ihm das gute Lexikon natürlich
auch. … Da es soviel gebraucht wurde, zerfiel es allmählich, und als der Mann das Lexikon
seinem Sohn vererbte, fehlten schon ein paar Seiten, die sich Leute heimlich herausgerissen
hatten, wenn sie zum Mann um eine Auskunft gekommen waren. Der Sohn des Mannes kümmerte sich nicht um die fehlenden Seiten: Was nicht drinsteht im Buch, so pflegte er zu sagen,
gibt es auch nicht” [9: 320].
Ксенофобія, таким чином, є рисою, яка передається від батька сину і якої неможливо
позбутися, яка існує незалежно від бажання людини та передається від покоління до
покоління: „Da nahm der Enkel die ledernen Buchdeckel mit der übriggebliebenen halben
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Seite zur Hand, machte ein sehr gelehrtes Gesicht und sagte zum Frager: Da — du siehst es
ja selbst: Gibraltar gibt es nicht, und Demokratie gibt es auch nicht. Siehst du — hier steht es:
Xenophobie” [9: 320].
Адже концепт Xenophobie, який заявлено в новелі В. Кауера, відображає й
лінгвокультурологічні особливості швейцарців. Вони наполегливо відмовляються вірити
в своє благополуччя, прагнуть до цілей, яких давним-давно вже досягли. Їм властиво
засмучуватися й турбуватися з найрізноманітніших причин. Ніщо не може пригнітити
їх більше, ніж похвала чогось нешвейцарського. Вони будуть неприємно здивовані, почувши, що хтось за межами їх общини, долини, кантона або всієї Швейцарії робить щось
краще. Саме цю рису характеру народу Швейцарії письменник відобразив у своїй новелі.
Ксенофобія притаманна швейцарцям у цілому. Межа між швейцарським та нешвейцарським досить чітка. Одна справа – те, що знаходиться та виготовлено у Швейцарії,
інша – іноземне, тобто чуже, чужорідне – або, просто, „інше й дивне“. Все, що є в країні
недосконалим, вони пояснюють присутністю великої кількості не-швейцарців. У всьому неподобстві, яке коїться довкола них, винні зовсім не швейцарці, а саме чужаки,
іноземці [10]. Швейцарець завжди відчуває схильність до постійного відчуття неспокою.
Він весь час готує себе до найрізноманітніших неприємностей, які можуть у будь-який
момент обрушитися на світ. Швейцарці й самі готові визнати, що вони занадто серйозні,
занадто схильні до відчуття неспокою, надмірно обтяжені всякими правилами. Але
усвідомлюючи все це, нічого з собою, тим не менш, зробити не можуть, і більш того –
легко й безвільно піддаються своїй вродженій тязі до вічної заклопотаності.
Отже, можна зазначити, що концепт Xenophobie (ксенофобія) безумовно відображає
риси, які притаманні тільки швейцарцям. Бажання відокремленості, любов до того, що
є своїм, є базовою рисою сучасного швейцарського суспільства, що й знайшло своє
відображення у творах В.Кауера.
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ НОВЕЛИ
В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Стаття присвячена проблемі жанру та композиції новели. Здійснена спроба синтезувати специфічні жанротворчі ознаки, які дозволяють вітчизняним дослідникам
диференціювати вставний новелістичний текст. Матеріалом для теоретичних узагальнень стали праці українських літературознавців.
Ключові слова: теорія новели, особливості композиції, жанр, вставна новела,
українське літературознавство.
Статья повящена проблеме жанра и композиции новеллы. Сделана попытка синтезировать специфические жанрообразующие признаки, позволяющие отечественным
исследователям дифференцировать вставной новеллистический текст. Материалом
для теоретических обобщений стали труды украинских литературоведов.
Ключевые слова: теория новеллы, особенности композиции, жанр, вставная новелла, украинское литературоведение.
The article is devoted to the problem of composition and genre of short story. The attempt
to synthesize inserted short story’s specific peculiarities is made, which all the scholars think
the basis of its definition.
Key words: theory of short story, peculiarities of composition, genre, inserted short story,
Ukrainian literary criticism.
У сучасній літературній генериці новелістика постає доволі розгалуженою і водночас
внутрішньо рухливою системою. Г. Поспєлов писав: «Жанри – це явище, що історично
повторюється в різні епохи, у розвитку різних національних літератур, у різних напрямках однієї епохи національно-літературного розвитку. Інакше кажучи, жанри – явище не
історично конкретне, а типологічне» [1: 155]. Проблеми типологічної характеристики
творів новелістичного жанру та взаємодії великої й малої прозових форм залишаються
актуальними в літературознавстві сьогодення.
Висвітлення питань історії та теорії новели має в українському літературознавстві
певні традиції. Інтенсивний розвиток жанрів малої прози на межі ХІХ – ХХ століть
сприяв появі чисельних літературно-критичних і теоретико-літературних студій, автори
яких намагалися осмислити новий мистецький факт. На цей час припадає й становлення досліджень із теорії новели, зокрема, важливе значення для подальшого розуміння
структурних особливостей та жанрових варіацій новели мали праці І. Франка «З остан© Бровко О.О., 2010
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ніх десятиліть ХІХ віку» та «Із секретів поетичної творчості». Саме з цими науковими
спостереженнями над новонародженими художніми явищами пов’язані системні дослідження жанрової специфіки та історії новели в Україні. Різностильовий характер української новелістики дозволив І. Франкові не проводити чіткої межі між жанровими різновидами малої прози [2: 524–525]. Водночас учений пропонує дефініцію поняття новели
на основі не тільки виокремлення змістових домінант, а й визначення формальних чинників: «Новела – се, можна сказати, найбільш універсальний і свобідний рід літератури,
найвідповідніший нашому нервовому часові, тому поколінню, що вічно спішиться і не
має ані часу, ані спокою душевного, щоб читати многотомові повісті. В новелі найлегше
авторові виявити найрізніші сторони свого таланту, блиснути іронією, зворушити нас
впливом сконцентрованого чуття, очарувати майстерною формою» [2: 524]. Теоретичне обґрунтування специфіки новелістичного пуанту знаходимо у трактаті І. Франка «Із
секретів поетичної творчості» (1898).
Подальші спостереження над жанровою природою новели містяться в розвідках
О. Дорошкевича, М. Йогансена, О. Полторацького, В. Коряка, О. Білецького, Ф. Якубовського та інших дослідників. Ці студії мають різний ступінь теоретичної та практичної
значущості, наприклад, М. Наєнко зазначає: «Що ж стосується міркувань про новелістику В. Коряка, то вони в більшості випадків були пройняті духом вульгарного соціологізму» [3:146-147]. Серед праць українських дослідників першої половини ХХ століття багатоплановістю осмисленого художнього матеріалу вирізняються роботи Г. Майфета та
Ю. Мартича. Відомий теоретик новели В. Фащенко звернув увагу на те, що в 60-ті роки
з’явилася низка проблемних статей у зв’язку з піднесенням жанру новели. Так, у студії
Ф. Білецького «Оповідання. Новела. Нарис» (1966) на ґрунті художньої практики окреслено такі типи новел, як новела-мініатюра, метафорична новела, новела, в основі якої
лежить алегоричний образ. Сам В. Фащенко детально аналізує творчість українських
письменників у роботах «Новела і новелісти» (1968) та «Із студій про новелу» (1971)
[4; 5]. Відомий дослідник новелістики І. Денисюк зазначав: «Немає одностайності серед теоретиків літератури відносно того змісту, який вони вкладають у термін «новела».
Якщо Л. Тимофєєв, Н. Тарасенко, Г. Сидоренко вважають його лише синонімом – без
будь-якого додаткового відтінку – до слова «оповідання», то В. Сорокін, П. Волинський,
М. Матвійчук за те, щоб визнати новелу як жанровий різновид малої прози» [6: 92–99].
Однак якщо роботи В. Фащенка та І. Денисюка відомі й популярні серед сучасних
літературознавців, то студії Г. Майфета, Ю. Мартича, створені в першій половині ХХ ст.,
а також розвідки теоретиків новели з української діаспори іноді залишаються на узбіччі
новелістичних студій. Отже, метою нашої розвідки є окреслення особливостей розвитку
теорії новели в українському літературознавстві. Матеріалом для спостережень ми обрали дослідження Г. Майфета, Ю. Мартича та О. Сулими-Блохиної.
Випуски «Природа новели» (1928, 1929), підготовлені Г. Майфетом, – це зразки умілого
поєднання поширених у 20-ті роки практичних порад письменникам-початківцям, огляду праць інших дослідників та «повільного читання» текстів вітчизняних та зарубіжних
новелістів. Детальніше праці Г. Майфета ми розглянули у виступі «Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму» на філологічному семінарі «Що
таке історія літератури?» в КНУ імені Тараса Шевченка 14 грудня 2009 р. Для наших по28

дальших досліджень важливими є думки вченого щодо взаємодії великих і малих форм,
висвітлені у збірці «Природа новелі» (1929), де автор зупиняється на загальних особливостях вставних новел. «Г. Майфет залишився непослідовним у розумінні поняття «фабула», в критиці формалізму і, зовсім обійшовши питання традицій української новели,
все ж зумів розробити більш-менш сумлінно ряд питань композиції, дослідити подійне
та образне мотивування в новелістичному творі», – узагальнив М. Наєнко [3:146].
Натомість у дослідженнях Юхима Мартича питанням літературної традиції належить
домінантне місце. Літературознавець розглядає новелістику початку ХХ століття у нерозривних зв’язках із творчістю попередників. У статті «Велич традиції» (1940) Ю. Мартич зазначає: «Аматор класифікації може знайти в старій українській новелістиці новелу
з несподіваною кінцівкою (П. Мирний), новелу з кільцевим обрамленням (М. Вовчок),
фантастичну (О. Стороженко), публіцистичну (О. Кониський), психологічну (М. Коцюбинський, В. Стефаник, С. Ковалів, Л. Українка), новелу-нарис (Д. Маркович), екзотичну новелу (В. Левенко, А. Кримський), новелу-повість (Т. Шевченко, І. Нечуй), новелумініатюру (О. Маковей). Одним словом, українська новелістика може і з формального
боку задовольнити найвибагливішого цінителя складної новелістичної побудови» [7: 57].
Дослідник зупинився на джерелах новелістики кінця ХІХ – початку ХХ століття: «Новела йшла від повісті (оповідання Шевченка, що за своєю формою, розміром, побудовою
нагадують розгорнуті новели Бальзака і Гоголя, – дали сильний поштовх у розвитку цього жанру [7: 58]. «Три джерела живили українську класичну новелу: Це народна пісня.
Це творчість Шевченка – поетична і прозова. Це Гоголь» [7: 59]. У роботі «Путь новели»
(1941) Ю. Мартич продовжує цю думку: «Українська новелістика розвивалася під впливом Шевченкової поезії і Шевченкової прози. Новела українська, як і братня російська,
йшла від повісті» [8:12]; «Повість тут була джерелом двох протилежних жанрів – роману
й новели» [8:13]. Разом із тим Ю. Мартич говорить і про зв’язок європейської новели
з анекдотом: «Історія про лицемірних монахів, яких обдурив хитрий пройдисвіт, викликала відповідну випробувану форму «плутовської» новели, ствердженої блискучою
практикою новелістів епохи Відродження» [8:27]. Відмінності між новелістичною та романною формами дослідник розкриває через особливості розвитку сюжету: «В новелі
розкривається тема на одному різкому і раптовому повороті в лінії сюжету. Одна гостра
типова ситуація освітлює новелістичний образ. Роман має у своєму розпорядженні цілий
механізм, багатий арсенал засобів для розкриття образу. Один кульмінаційний момент
стає організуючим центром оповідання [8:46]. Як і Г. Майфет, Ю. Мартич торкається
питання сутності новелістичної композиції: «В новелі, в основі якої лежить одна центральна подія, навально посувається вперед розвиток сюжету. Вона своєю конструкцією
близька до драми, що також будується на розгортанні єдиної теми» [8:47]. Автор дискутує
з прихильниками сталого формулювання новелістичних законів: «Деякі теоретики новели вважають несподіваність в завершенні сюжету за обов’язкову для новели. Вони
твердять, що жанр новели характеризує саме наявність оцієї несподіваної кінцівки. І
без цього принципового моменту художній твір нібито не стає новелою. Хибність цього
твердження – в його метафізичності. Новела, як і кожний літературний жанр, завжди
в русі, в розвиткові, і закони її поетики не завжди увічнені» [8:154]. Дослідник пише:
«Автори широковідомих сюжетних новел обирають героя з простим, неускладненим
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характером. Це допомагає їм збудувати зовнішньо-міцний авантюрний сюжет: схематичний спрощений герой дозволяє нанизувати найнеймовірніші вчинки» [8:171]. Отже,
на думку Ю. Мартича, «гостра сюжетність не обов’язкова для новели» [8:190]: «Це завершення новели, її клімакс, її кінцівка – сподівана. Далі йде «nachgeschichte» – коротке
повідомлення про дальші події, які вже до основного розгортання сюжету нічого не додають і більше потрібні для перспективності новели» [8:181]. Дослідник підсумовує:
«Усякі намагання виявити незламні правила (сюжетна гострота, несподівана кінцівка,
перенесення центру ваги під кінець, обов’язкова єдність місця і часу дії) не витримували
критики» [8:189].
Художня практика письменників-новелістів засвідчує як дифузію, так і певну
асиміляцію жанрів і дозволяє говорити про зміни новелістичного тексту в структурі
повістевої або романної форм. І Г. Майфет, і Ю. Мартич зупинилися на питанні
новелістичної самостійності складників окремих творів. «Велика форма немов мириться
з існуванням малої, що уміщується в межах першої, не гублячи конструктивних ознак
роду», – констатує Г. Майфет, розглянувши специфіку композиції творів Є. Плужника «Недуга» та В. Ярошенка «Гробовище» [9: 273]. Автономність «новел особи», які
зберігають основні жанрові ознаки у структурі великих епічних форм, увиразнюється
завдяки тому, що їх «розповідають персонажі твору» [9: 268]. Протилежним, на думку дослідника, буде той приклад, коли за вимогами великої форми наявна деформація
малої, як у романі В. Підмогильного «Місто». Ю. Мартич згадує романи «Лихо давнє і
сьогочасне» та «Повія», цитуючи слова автора: «Кожну частину маю надію виготовити
так, щоб всяка мала свою самостійність і цінність» [8: 35]. Дослідник послуговується
терміном французьких теоретиків «роман із висувними скриньками», характеризуючи
композиційну специфіку творів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та
І. Білика та «Історія радості» І. Ле [8: 195]. За Ю. Мартичем, «внутрішній рух у новелі
підпорядкований законам драми» [8: 77]. Дослідник наводить приклад трансформації
монологічної частини драматичного твору на новелу: «Монолог в п’єсі Корнійчука
виростає в новелу – не вставну, не відірвану від п’єси, а міцно пов’язану з розгортанням сюжету» [8: 192]. «Мета цих монологів-новел – не зняти конфлікти, не пом’якшити
сутичку, не пригасити гнів. Їх мета – скерувати конфлікт на вірний шлях, на прикладах інших подій, що безпосередньо не стосуються даної ситуації, показати, як треба
зрозуміти і розв’язати питання», – узагальнює Ю. Мартич [8: 193].
У роботах літературознавців української діаспори наявні спроби типологічного дослідження новели на основі аналізу окремих внутрішніх жанрових модифікацій. Анатолій Юриняк у студії «Літературні жанри малої форми» взагалі не виокремлює новели, а
вважає її одним із різновидів оповідання: «Оповідання новелістичного типу прикметні
несподіваними поворотами («зламами») сюжетної дії, яка після кожного такого «зламу»
дістає інший, відмінний напрям розвитку, часто-густо протилежний до попередньої»
[10: 17]. До групи новели, за Ігорем Качуровським, належить анекдот, новела-мініатюра,
власне новела. Звертаємо особливу увагу на твердження І. Качуровського, що розв’язка
новелі не обов’язково мусить бути вчинком або дією: дуже часто вона дається в словесному плані – у формі репліки, дотепу, каламбуру [11: 169–170]. Однією з головних
ознак новелістичності твору цілком слушно вважається детально розроблений і чітко
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накреслений сюжет [11: 171]. О. Сулима-Блохина зазначає: «Дехто вважає, що роман – це
сума цілого ряду новель, при чому стрижнем роману є один чи кілька героїв, що проходять через новелі, єднаючи їх таким чином. Цей погляд може бути виправданий тільки
щодо деякої частини романів, наприклад, він часто підходить до авантюрного роману.
Але здебільшого, складові частини роману дуже умовно можна назвати новелами, там,
здебільшого, не знайдемо ланцюга новел, а натомість вростання однієї новели в другу, перетинання, змішування, так що новелістична якість розчиняється і набирає іншого
характеру» [12: 171]. Цей процес, на думку дослідниці, настільки дискусійний, що про
нього «краще не говорити». Таким чином, О. Сулима-Блохина зупинилася не тільки на
проблемах походження новели та її зв’язків з іншими жанрами малої форми, а й розглядає поширене серед російських формалістів питання перетворення власне новели на
композиційний прийом у межах романної форми.
Щодо сучасного стану теорії новели, то тут можна відзначити окремі аспекти праць
В. Звиняцковського, К. Дуба, В. Марка, О. Юрчук, Л. Кавун, Ю. Кузнецова, О. Колінько,
Н. Науменко та інших дослідників. Якщо І. Денисюк обрав чинник наявності / відсутності дії героя в зовнішньо-обставинному світі та відтворення його внутрішньо-почуттєвої
сфери, то М. Пащенко та М. Васильєва виокремлюють структурно-метафоричні типи
творів, які розрізняються за видами тропових сполук (новела-метафора, новелапорівняння, новела-алегорія) [13]. Етапною в дослідженні української новелістики стала
праця М. Пащенка «Метафорична природа новели: (структура, рецепція, концептуалізація)» (2009), де автор продовжив дослідження новелістичної романістики [14].
Ю. Мартич ще 1941 року писав: «І тут творча індивідуальність автора обумовлює
не тільки побудову кожної окремої новели, але й композицію усього циклу. Так само існують і найрізноманітніші способи включення окремої новели у великий прозовий твір.
Йдеться про використання новели в інших творах (романі, п’єсі)» [8:196]. Сучасна дослідниця жанрової системи Т. Бовсунівська наголошує: «Інтертекстуальна властивість
жанру сьогодні стала принципом мистецтва. Фрагмент жанру в іншому жанрі – найпоширеніша форма трансплантації та оновлення жанрових структур. Можна вирізняти
включені жанри як самостійні, проте проблематичним у жанрології лишається сам цей
поділ як і принципи підходу до жанрової інтертекстуальності»[15: 494].
Таким чином, у працях Г. Майфета, Ю. Мартича та О. Сулими-Блохиної спостерігаємо спроби виокремлення вставної новели як специфічного тексту із художніх творів
різної жанрово-стильової та родової приналежності, думки щодо композиційної організації та способів поєднання вставних новел у межах романної форми. Ці питання залишаються актуальними і окреслюють напрямки подальших студій у царині теорії новели,
де залишається простір для наукових пошуків та дискусій.
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У статті розглянуто питання мови українських детективних творів. Досліджується
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В статье рассматривается вопрос языка украинских детективных произведений.
Исследуется использование отдельных групп лексики и синтаксических конструкций на
примере детективных рассказов «Стена» С.Ухачевского и «Покойник по-флотски» В. и
Н. Лапикуров. Особенное внимание обращается на лексику произведений.
Ключевые слова: украинский детектив, речевой жанр, язык детективного произведения, жаргонизмы, суржик.
The article discusses Ukrainian-language detective works. The author investigates the
use of certain vocabulary groups and syntax for example of detective works “The Wall” by
S.Uhachevsky and “Departed in naval” by P. and N. Lapikury. Particular attention is drawn
to the language of works.
Key words: Ukrainian detective work, speech genre, speech of detective work, dialect.
Художня мова літературного твору проявляє себе як зовнішнє його оформлення, тобто як конкретно-чуттєва словесна оболонка, за допомогою якої відтворюються події у
творі, характеризуються образи та висловлюється ставлення автора до них.
У статті досліджуються питання мови українських детективних творів, а саме: використання окремих груп лексики та синтаксичних конструкцій на прикладі детективних
повістей «Стіна» С. Ухачевського та «Покійник “по-флотському”» В. та Н. Лапікурів.
Мова творів, написаних у жанрі детективу, щ не стала предметом дослідження.
Правда, є поодинокі спроби таких дослідників, як О. Кресан та О. Приймак (стаття
«Специфічні риси детективного дискурсу: спроба текстемного аналізу») [1] й О. Хан
(праця «Особливості реалій у контексті детективної оповіді») [2]. Однак у полі зору вищеназваних науковців опинилися питання специфіки перекладу зарубіжних детективів
українською мовою та дослідження мови оригіналу англійських детективів.
Метою цієї статті є дослідження художньої мови в межах жанру детективу, який
створюється українськими авторами.
Варто зазначити, що кожен літературний твір використовує певний мовленнєвий
жанр, що, власне, відповідає особливим умовам тієї чи іншої сфери життя і діяльності
персонажів. М. Бахтін говорить про суттєвість трьох елементів, характерних для будьякого типу висловлювання у художньому творі: тематичність змісту, стилю і композиційної
побудови, які міцно пов’язані у конкретному висловлюванні та обов’язково визначаються особливостями тієї чи іншої сфери спілкування (підкреслення моє – Л.К.). Дослідник
стверджує, що кожний окремий вислів є індивідуальним, але кожна мовна сфера виробляє
свої відносно стійкі типи таких висловлювань – мовленнєві жанри [3: 159].
Як бачимо, М. Бахтін стверджує, що жанр мови – це не форма мови, а форма висловлювання [4: 251].
Безперечно, твердити про чистий мовленнєвий жанр, який використовується в межах
детективного жанру, немає підстав. Так, щодо цього О. Приймак наголошує на понятті
гібридності мовленнєвого жанру. Дослідниця, спираючись на працю О. Селіванової [7],
зазначає, що жанрове моделювання здійснюється на основі прототипного підходу двома
шляхами: виходячи з найбільш загальної схеми жанру і шляхом співвіднесення з найкращим зразком такого типу дискурсу, що реалізує жанрові властивості у найбільш чистому
вигляді та найповніше, без домішування інших (чужорідних) рис [1: 406].
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Згаємо, що українська література має багатовікову історію. Тому українським авторам
саме в питаннях специфічно мовних немає сенсу звертатися до зарубіжних детективів
як таких, що можуть стати прикладом для творчого наслідування. Так, жанр детективу поки ще не мав класичного українського зразку. Дозволимо висловити припущення,
що вітчизняні белетристи інтуїтивно, не спираючись на досвід закордонних колег, мусять творити власне українську модель мовленнєвого жанру, притаманну детективній
літературі.
На прикладі двох детективних повістей проаналізуємо таку модель.
Передусім зауважимо, що мова детективного твору виконує такі функції:
1. зображувальну (це передусім мова автора, який оповідає про події, описує предмети);
2. характеротворчу (мова персонажів детективу, що перебувають у таких виняткових,
критичних ситуаціях, в яких найповніше проявляється їхня внутрішня сутність);
3. оціночно-виражальну (мова автора, який висловлює своє ставлення до подій чи
персонажів, або ж мова персонажів, які висловлюють своє ставлення до когось
або чогось).
Мова детективного твору – це насамперед мова автора, який розповідає. У детективній повісті «Стіна» С. Ухачевського оповідач промовляє до реципієнта літературною мовою. Проте внутрішнє та пряме мовлення персонажів насичене жаргонною та суржиковою лексикою. Наприклад: «Чш-ш, – злякано засичав Едік, – про це вам лучє забути…
• Забули-забули, всьо, братва, тіхо-ша, – узяв голос Колима і розлив у чарки горілку,
– ми попали на сто штук, так що тепер нада думати, як блатного корєша спасати і
як нам далі жити…
• В общаку бабок мало, десять кусків, – повідомив Едік, – а мєнти з тим своїм Андроповим зараз бояться всього, як ніколи… – капусту ми вже не повернемо, – там
кранти, а от що з Диким?..» [5: 32];
«…хату взяли за наводкою старих знайомих» [5: 124] ; «потрібно було зібрати «сходняк» і сказати корєшам, що сталося» [5: 124] ; «Володимир зрозумів, потрапив на мєльніцу, де всі гравці підігрують одному, щоб обіграти лоха» [5: 147].
Звернемо увагу, що суржик вкладено у вуста не лише бандитів. Для більшого відчуття реальності суржиковою мовою говорить навіть учитель у школі, проводячи виховну
годину:
«… Я беру на себе смєлость замість уроку провести з вами виховну годину, бо дорога кожна мінута. … Я обіцяла, що запитаю кожного із вас про його думку касатєльно
цієї особи. … Таки так, а не іначє! Ви … повинні дати принципову оцінку цій події, яка
п’ятном позора лягла на наш колектив!» [5: 118].
Зауважимо, що в повісті жаргонна («блатна») лексика виділена курсивом. Це свідчить про умисне вживання її автором для відтворення більш реальної картини подій,
бажанням занурити читача у твір.
Безперечно, це воля автора, – наділяти мовою свого персонажа, як це бачимо у творах
В. та Н. Лапікурів. В. та Н. Лапікури ведуть свої розповіді від першої особи – розповідь
веде сам головний герой твору, інспектор карного розшуку. Слідчий Олексій Сирота
завжди розмовляє вишуканою українською мовою, незважаючи на обставини чи події,
які відбуваються довкола.
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Проте курсивом позначені коментарі авторів, які пояснюють певні висловлювання
головного героя, характеризують політичну ситуацію, яка склалася на той час в країні,
спростовують деякі репліки персонажів.
Безперечно, важко повірити, що радянський слідчий навіть у Києві розмовляв
наприкінці 80-их літературною українською мовою, лише подекуди вживаючи на
український кшталт слова типу «оперативка» – оперативна нарада, «ідеологічна накачка», «макаронник» – надстроковик, «особистісні характеристики», «сискарі», «топляк» –
потопельник, «полкан», «ханига», «лягаві» тощо. Не зважаючи на таку, на перший погляд, мовну штучність, детективна повість є напрочуд читабельною, не перешкоджає
читачеві співпереживати з героєм, не дає підстав сумніватися у правдивості того, що
відбувається. На нашу думку, навпаки, – саме літературна мова з невеликим вкрапленням
«крутих» слів надає творові більшої літературної значимості.
У Лапікурів навіть лайка звучить власне українська – не жаргон, суржик чи російська
ненормативна лексика – а споконвіку українські прокльони, як-от: «– Старий цапидло!
Щоб тобі повилазило!» [6: 10]; «– А то не ваше собаче діло, кого мені приймати і в якій
позі» [6: 30]. «…бодай би у нього в роті пір’я виросло…» [6: 23]; «кінці у воду» [6: 25];
«… в армії – кругле носять, квадратне котять» [6: 26].
Нечисленні вислови бандитського жаргону звучать у В. та Н. Лапікурів органічно, поукраїнськи: «Єдине, що ми змогли, – стукнути в «зону», аби там цього жванчика «кодло»
опустило, як належить» [6: 30], «законна дружина до «мокрухи» ніякого відношення не
має» [6: 50]; або «Нехай військові один на одного свого покійника вішають, а у нас з
тобою – чиста робота» [6: 26]; або «Тут за такі «ліві ходки» можна не те що на «губу», а
й під дизертирну статтю загриміти» [6: 23]. Зазначимо, що подібні жаргонні висловлювання завбачливо взяті авторами у лапки, тобто – все згідно з правописом української
літературної мови.
Автори щедро послуговуються фразеологізмами, джерелом походження яких є
розмовно-побутова мова: «Так що, Олексо, не жени коней!» [6: 26]; «…понавішають
військові один на одного всіх собак...» [6: 27]; «…на допиті забив нам баки…» [6: 29];
«Спливло все, як колгоспний гній у повінь»[6 : 30]; «Робота – не бий лежачого» [6: 43].
Безперечно, такі колоритні висловлювання ще більше оживлюють і без того насичений
текст, роблять його цікавим з погляду мовного дослідження українського національного
характеру.
У повісті С. Ухачевського прості синтаксичні конструкції. Твір майже всуціль
складається з діалогів, які полегшують читання. Водночас такий синтаксис робить твір
посереднім з погляду мистецької вартості.
У В. та Н. Лапікурів повість в основному складають монологи (коли не зважати на
авторські коментарі). Проте реципієнтом краще сприймається саме другий стиль написання. Дозволимо узагальнити – мова йде про справжній стиль, а не про перекиданняобмін персонажів жаргонними фразами.
Мова персонажа дозволяє легко прослідкувати за його думками. Тому слід говорити
про логіку думки героя. Так, у В. та Н. Лапікурів строго послідовно викладено роздуми
слідчого щодо відпрацювання ним різних версій скоєння злочину, назовні виведено усі
етапи розслідування злочину.
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Зазначимо, що в обох повістях автори послуговуються великою кількістю окличних та
запитальних конструкцій, наприклад, у В. та Н. Лапікурів: «Ну що, гандон, дострибався?
Думаєш, обійдеться службою в Кушці? А про таку статтю, як «задоволення сексуальної
пристрасті у збоченій формі», чув? До восьми років світить!»[6: 65]; або «Пацани, фраєр,
невмивані цуценята! І ти, Сирота, і оті військові з прокуратури! «Вкрали, втік, втопився!»…» [6: 46]. У С. Ухачевського: «Чого?! Чого ржете, як коні?! Ні, щоб шкільну форму
одягнути! Один у джинсах якихось, другий – у светрі, третя – розмальована, як Баба-Яга.
Майте ввіду: я буду складати характеристики, і про те, як ви одягалися, там тоже буде
сказано!» [5: 116]; або «Мамо, а може, воно завжди так не буде, га? – в очах її була надія. –
Може, щось зміниться у нашому житті? Яка нудьга в совдепії!» [5: 147].
Отож, зважаючи на все вищесказане, можна виділити деякі типові риси моделі
мовленнєвого жанру, характерної для творів детективної тематики. Вони помітні у
виростанні:
1. жаргонізмів,
2. нейтральної лексики,
3. побутових суржикових слів,
4. фразеологізмів,
5. діалогів і монологів,
6. окличних та питальних речень простої конструкції.
Зауважимо, що у жанровому мовленні детективної прози можна виокремити як типові, так і риси індивідуальні. Індивідуальність проявляється у тому, наскільки активно
включає автор у свій текст одну чи кілька з типових рис моделі мовленнєвого жанру.
Саме індивідуальні особливості створюють оригінальний авторський стиль, що є необхідною умовою популярності та життєздатності літературного твору в цілому та його
персонажів зокрема.
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНА ПІДПАРАДИГМА
КОСМОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ІДІОЛЕКТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА
У статті аналізуються особливості функціонування космонімів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала. Розглядаються конототивні відношення космонімічної лексики.
Визначається роль контексту в емоційно-образній трансформації досліджуваних одиниць.
Ключові слова: космоніми, художній ідіолект, конотація, контекст, лексикотематична підпарадигма.
В статье анализируются особенности функционирования космонимов в художественном идиолекте Евгения Гуцало. Рассматриваются коннотативные отношения
космонимической лексики. Показывается роль контекста в эмоционально-образной
трансформации изучаемых единиц.
Ключевые слова: космонимы, художественный идиолект, коннотация, контекст,
лексико-тематическая подпарадигма.
The article analizes the peculiarities of cosmonyms functioning in Yevhen Hutsalo’s belleslettres idiolect. It also considers connotalive meanings of the cosmonymic lexics. Apart from
that it defines the role of context in transforming emotions and images of the researched units.
Key words: cosmonyms, belles-lettres idiolect, connotation, lexico-thematical paradigm.
Останніми десятиліттями з’явилася низка мовознавчих праць, у яких предметом дослідження є мова художньої літератури в різних аспектах. Активно розробляється методологія лінгвопоетики такими вченими, як С.Я. Єрмоленко, Л.І. Мацько, В.І. Кононенко,
А.К. Мойсієнко, Н.В. Слухай, Н.М. Сологуб, Л.О. Ставицька, В.А. Чабаненко та ін.
Аналізуючи мову художнього твору, Н.М. Сологуб [1: 11] вказує: “Актуальним і перспективним видається дослідження мови творів чи окремого твору письменника через
текст – як цілісної мовної єдності, де переплітаються картина світу народу, мовою якого пише письменник, та індивідуальна картина світу письменника, його світобачення”.
Саме в тексті слово передусім постає як одиниця смислу. А.К. Мойсієнко зазначає, що
динаміка декодування поетичного тексту, зокрема на лексико-семантичному ґрунті, передбачає врахування апперцепційних моментів кожного слова, що в текстовій структурі
знаходить вияв на синтагматичному чи парадигматичному рівнях [2: 19].
© Шуляк С.А., 2010
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Своєрідність поетичного стилю Євгена Гуцала, вагомість його впливу на сучасну українську поезію, включеність доробку митця в поетичну “парадигму” сучасності
спричиняють важливість вивчення його творчості в лінгвістичному аспекті.
У цій статті розглянемо функціонування лексико-тематичної підпарадигми космонімів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала. Нашим завданням є визначення й аналіз
конототивних відношень космонімічної лексики, а також вплив контексту на емоційнообразну трансформацію досліджуваних одиниць.
Поетика зоряного неба в мовотворчості Євгена Гуцала характеризується широтою
осмислення конкретних реалій, введенням їх в образний контекст, де діють різні чинники
динамізації, композиційної організації, асоціативних перенесень тощо. Так, у небесному
просторі Є. Гуцала бачимо зірки пшеничні й житні і зірки вівсяні; тут небо безмежне,
як і поле, де полишає свій слід “птах радощів і птах журби”, де, зрештою, відбувається
трансформація образу зірки в символ – фортуну, адже зірки традиційно виступають вісниками долі: Та знаю: в небі сіяти не перестане – / нехай співа птах радощів чи птах
журби! – / зірки пшеничні й житні і зірки вівсяні – / зірки своєї хліборобської судьби
[3: 118]. Як зазначають дослідники, “створивши певний ідеальний образ шляхом порівняння далекого з близьким, людська уява стала підносити до цього ідеалу усе повсякденне, земне” [4: 112].
Утворення семантичної паралелі зоря – дівчина базується на перенесенні певних
якостей, характерних для зорі, на образ дівчини. Порівняння зорі з дівчиною “зберігають
момент переходу думки від міфологічного образу до символу, який творився на тому
етапі, коли вже не зоря порівнювалася з дівчиною, навпаки – дівчина з зорею” [4: 113],
наприклад: Орнамент клав гуцулам на окісся. / О суголосся гір і косаря, / коли коса звучить, неначе пісня, / а в пісні сходить дівчина – зоря! [3: 36]. Іноді образи зорі й дівчини
настільки переплітаються, що сприймаються як одне ціле, пор.: У небі зоря – білотіла
слов’янка броваста. / І мажі за шляхом – з мазницями і сіллю стоять./ О степ половецький, криваве розбійницьке щастя, / о степ половецький, людського життя сіножать!
[3: 33].
Традиційно високе звучання мовосимволу зірка в поезії Є. Гуцала набуває ліричної,
романтичної наснаженості, природно поєднуючись з народнопоетичною символікою.
Символом духовності в таких образних структурах часто виступає слово душа. Паралель
душа – зірка підтримує смисловий ряд “аркуш”, “небо”, “вірш”, що вводить у світ високої, духовної творчості: Обдумай все. І зваж, як треба. / На чистім аркуші душі / алмаз
зорі діставши з неба, / алмазом вірші напиши [3: 134].
Спогадом про дитинство отеплена паралель зірки і душі в наступних поетичних рядках: Спомин про нічку-петрівочку видивом встане хрещатим... / Часто в дитинстві здавалось – за річкою Овлур свистить. / Як тоді пахли під хатою рання настурція, м’ята!
/ Щиро здавалося – зірка із неба у душу летить [3: 29].
Досить продуктивним у творчості Євгена Гуцала є асоціативний комплекс ніч – зірка –
душа. Хронотоп ночі, іноді пов’язуючись з таємничими силами, змінює образне позитивне забарвлення лексеми зоря, привносячи в стан ліричного героя почуття тривоги,
непевності: І чутиму в листопадову ніч, / котра, мов космос, без кінця і краю, / як зорі
пролітають мимо віч, / морозом по душі моїй черкають [3: 112].
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У поетичному небі Євгена Гуцала – цілі сузір’я – Козерога, Водолія, Риб, Південний
Хрест: Зірки складають в сузір’я Козерога, / в сузір’я Водолія чи в сузір’я Риб / і в небесах йому означують дорогу / так , як лиш зорі і означувать змогли б [3: 117]; Океан над
ними хвилю стеле, / В небесах горить Південний Хрест [3: 116].
Важливим компонентом мікрополя зоряного неба є найменування Чумацький Шлях,
що отримує в поетичній мові різне семантичне наповнення.
Насамперед Чумацький Шлях як реалія неба репрезентує лексему чумак із промовистою земною назвою (“чумакування – специфічна риса історичного життєвого укладу
українського народу” [5: 33]: Ген на Шляху Чумацькому куриться вихор – / вертаються
із Криму срібні чумаки... [3: 152].
Лексика із семантикою “пшениця”, “хлібна загінка”, “поле”, “валок”, “нива”, “полова”,
“обрій”, “метеорити”, “земля”, “полин”, що контекстуально прилягає до словосполучення
Чумацький Шлях, актуалізує сему “єднання небесного і земного”: Вночі збирають пшеницю
в колгоспі./ Комбайн, здолавши хлібну загінку, сягнув серпневого обрію –/ і, перебравшись із
поля на загінку Чумацького Шляху,/ підбирає й молотить стародавній космічний валок./
Забиває зірками бункер, і на ниву стернисту,/ наче одвійки, наче полова, летять метеорити,/ що пахнуть землею, пшеницею і полином [3: 72].
Образна орбіта Чумацького Шляху розгортається у зв’язку з поняттями курган, списи,
щити, мечі, коні, воли, птахи, які відтворюють атмосферу історичної тяглості народу, повернення до його праглибин минулого: Кожен з нас – мов курган край Чумацького битого
Шляху,/ де поховано списи, щити і двосічні мечі,/ де поховано коней, волів, де поховано птахів,/
що, поховані, прагнуть однак позбиратись в ключі [3: 19].
Зі словосполученням Чумацький Шлях асоціативно пов’язані поняття вічності, нескінченності і незнищенності світу природи, а звідси – і людського буття: Наша мить –
це краплина, в якій віддзеркалилась вічність. / Вічність – присуд природи, якому підвладні усі. / Край Чумацького Шляху жили і живем на узбіччі, / в галактичному поросі, на
галактичній росі... [3: 19]; Питаєте, куди іду? Хай мовить / про це стежина білим язиком, / Чумацький Шлях хай мовить древнім словом / і горлиця у лісі за горбом [3: 133].
Семантично спорідненим найменуванням до астроназви Чумацький Шлях виступає
Чумацький Віз, що реалізується в поетичних рядках, зближуючись із лексемою закотився (узус не передбачає поєднання закотився Чумацький Шлях), пор.: Із печалі на гони
небесні, на зоряні гони/ з молодим чумаченьком закотився Чумацький Віз,/ бо калини
подерто узорену плахту червону,/ бо дівочі узори намиста розсипано скрізь [3: 143].
Л.Т. Масенко зазначає, що внутрішня форма словосполучень на зразок Чумацький
Шлях, Чумацький Віз “викликає настільки багаті асоціації, що в тих випадках, коли її необхідно ввести в текст як елемент поетичного пейзажу у картині нічного зоряного неба,
виникає необхідність усунення одного з її компонентів з метою семантичної нейтралізації, внутрішньої форми найменування” [5: 34], наприклад: Просто був я в світі – подорожник,/ просто в світі свій шукав талан.../ Був, як місяць – пройда та безбожник, – /
там, де небо – мов чумацький стан! [3: 127].
Поет, описуючи пейзаж, показує “рух” у просторі, який передають дієслова: (зорі)
пролітають, (зірка) зачепилась, пада, летить, відповідно динамізується ширший контекст, внутрішні почуття ліричного героя, привносячи в його психологічний стан то
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радісні, то тривожні нотки: В перший місяць весни стань на чистий рушник дороги/ і
грудьми припади до грудей березневих вітрів./ Подивися, як зірка за дуб зачепилася рогом,/ і послухай, як думка заборсалась в копанці слів [3: 11]; І чутиму в листопадову ніч,/
котра, мов космос, без кінця і краю,/ як зорі пролітають мимо віч,/ морозом по душі моїй
черкають [3: 112].
Отже, вербальний простір образу неба в поезії Є.Гуцала не статичний, а перебуває в
русі, що досягається також численними асоціативними взаємозв’язками, напр.: Пливуть
віки, мов кораблі Колумба,/ у берег часу хвиля б’є важка.../ Хвала вам, астролябії і румби,/ що помагають кораблям-вікам!// Пливуть по лоціях. Пливуть без лоцій./ Пливуть по
зорях. І без зір пливуть./ Вони звіряють путь свою по сонцю,/ по місяцю свою звіряють
путь [3: 100].
Лексеми зоря, місяць, сонце, позначаючи реалії простору, в контекстуальному оточенні дуже часто виступають елементами антропоморфічних утворень, метафоричних
у своїй основі, відображаючи ті чи ті властивості живих істот: Мов купальське гильце,
в срібну нічку на Йвана Купала / зодягав колись в трави і в квіти тебе зодягав. / Десь
зоря в полинах, наче біла лебідка, ячала, / білим лебедем місяць посеред латаття ячав
[3: 42]; Місяць світить над обрієм – юний, палкий романсеро, / золотого плаща розіслав
по щасливій землі [3: 124]; Ромашко – Офеліє чарів і розчарування, / всміхнися мені, я у
відповідь також всміхнусь. / Ген ще одна пада пелюстка – пелюстка кохання, / мов слово
зірвалося з сонечка радісних уст [3: 25]. Уподібнення космоніму сонце людині базується
на зближенні аксіологічних ознак “тепло”, “краса”, “привабливість”, що є важливим інтимізаційним моментом у художньому творі.
Сонце – це основа життя, а життя неможливе без сонячної енергії. “Сонце знищувало
холод, ламало крижані мости, відмикало своїм промінням (золотими ключами) небо і
землю, випускало птахів із вирію, зелену траву, яру пшеницю; розбивало замки криговії
і випускало із зимової темниці воду, пробуджувало, оживляло її; оживляло її в хмарах,
надавало плодоносної животворящої сили – і опускало на землю дощем, – таким чином
в купі з водою знову творило світ, народжувало на землі всяке зело” [4: 79–80]. Давня назва сонця – Ярило, сягаючи корінням міфологічних уявлень, є шляхом для нового смислового прирощення у структурі семантики поетизму, як-от вознесіння, напр.: Вознесіння
квіток і трави, вознесіння пташок і любові!.. / За велінням Ярила і теплих весняних
дощів / вознеслися кропива й чебрець, вознеслась вероніка дібровна, / вознеслися петрові хрести, вознеслися хвощі...[3: 21]; і далі: Добре жити із чистою вірою у вознесіння
весняне / жайворонків над яриною, солов’їв та беріз. / Добре жити із чистою вірою у
вознесіння кохання, / у вознесіння ніжності, і поцілунків, і сліз... [3: 22].
У поетичному тексті зміст лексеми сонце значно розширюється. Поетичне перетворення слова сонце відбувається в межах макротексту, ускладнюючись асоціативними
зв’язками образної системи твору, напр.: Руки вітру старого – натруджені, зболені. / І
сплюндровано поле навалою вражою. / Сонце в небі здається, либонь, бараболею – / для
дітей недоступною і недосяжною [3: 52].
Сонце для Є. Гуцала – це символ материнської любові, джерело пам’яті: Притулюся
щокою / до щоки вересневого сонця – / і згадаю матір свою [3:54].
Сонце як світотворча стихія наділене надзвичайною енергетикою, пробуджує увесь
світ, відповідно лексема сонце збагачується семою “творчість”: Гончарний сонця круг –
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творить йому й творить / із року в рік ті самі пори року, / творить землі поезію високу,
/ яку ніколи нам не розлюбить [3: 128].
Слово сонце в поезії Є. Гуцала стає ключовим, відбиваючи національні та загальносвітові особливості світосприйняття. У вселенському масштабі сонце – обов’язковий
компонент життя. Певно, цим зумовлене введення космоніма сонце в орбіту персоніфікованих образів, антропоморфізованих метафор, напр.: Проблискує сонце у небі, щось
каже блідими вустами. / Загублене слово, можливо?.. Чи слово я те доберу?.. / Ще вчора
Дніпра не було, а вже нині Дніпро поміж нами, / і дощ моїх спогадів тихих до тебе іде
по Дніпру [3: 324].
Уподібнення космоніма сонце людині базується на зближенні оцінних ознак “тепло”,
“краса”, “привабливість”, що сприяє інтимізації мови твору. Пор.: Ми – просто пелюстки із квітки, що сонечком названа, / і наше життя – це пелюсток політ золотий. / Ми –
просто легенда, яка до кінця не розказана, / яку лиш вогонь може повністю розповісти
[3: 10].
Поєднання астроніма з рослинним компонентом продиктоване комплексом оцінних
асоціацій: колір (жовтий, червоний), форма (кругла), наявність спільної семи “краса”.
Образна стихія паралелі “сонце (промені сонця) – рослина” розгортається на основі
одоративної семантики: Сонця проміння лежить прядив’яне, лежить конопляне. / Пахне водою й коноплями, пахне шорстким кушнирем. / Скільки дбайливою осінню в світі
проміння наткано! / Скільки висить на деревах і скільки висить між дерев! [3: 295].
Не менш поширений у поезії Є. Гуцала й образ місяця. Місяць у Гуцаловій поезії
виступає елементом природного краєвиду, пейзажним елементом безмежного простору:
Рало місяця річку оре – і у річці не тоне [3: 266].
Образ місяця тісно пов’язаний з життям людини. Віра в цілющі властивості місяця
була притаманна ще нашим пращурам, “вірячи в чудодійну силу молодика, люди кланялись йому, молились, просили достатку, здоров’я, любові, гарного врожаю, вгадували
свою долю, змовляли різні хвороби” [4: 106].
Відповідно до давніх уявлень про цей астронім як про живу істоту, що зумовило ряд
метафоричних антропоморфних і зооморфних перетворень у народнопоетичній творчості, Є. Гуцало широко культивує переносно-образну семантику лексеми, коли пише,
наприклад, про те, як “білим лебедем місяць посеред латаття ячав” [3: 42], чи про те,
“що став я Місяцем твоїм”, “Я навіть світла власного не ллю, я лиш твоє весь час відображаю” (3: 49), чи про те, як Місяць світить над обрієм – юний, палкий романсеро, /
золотого плаща розіслав по щасливій землі [3: 124].
Є. Гуцало активно вживлює в семантику слів-астронімів значення земних, предметних номенів – “підкова”, “дукачі”, метафоризуючи образ в цілому: У весни місяць сяяв
на лобі, немов у царівни. / Ще й на грудях палали падучих зірок дукачі. / Їй співали осанну
в лугах ластівки богорівні, / Богорівні фіалки вітали удень і вночі [3: 35]; Де ти, хато,
де поріг дубовий, / що лежав, нікуди не спішив, / до якого місяця підкову / я, на жаль, в
дитинстві не прибив? [3: 38].
Від досить традиційного образу підкова місяця (3: 38) до оригінального порівняння
“місяць – мов журба” (Пожуримось, бо чом не пожуритись, / коли у небі місяць – мов
журба, / коли до кого є де притулитись: / нехай то вітер, птаха чи верба [3: 110]) – такий творчий діапазон використання космоніма місяць у поетиці Є.Гуцала.
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З образами зорі, сонця і місяця пов’язана як народнопоетична, так і оригінальноавторська епітетика Гуцалового вірша. Пор.: зоря – ясна, падуча, високосна, вечірня, вишнева: На ясні зорі і на тихі води – / під ярих буднів реактивний грім! – до нас листи
з минулого доходять, – щодня – листи, щодня – утіха всім... [3: 199]; Зазирну в душу
волошки – побачу блакить. / Зазирну у душу джерела – побачу прохолоду. / Моє почуття
так освітило сонячний день, / що було видно в небі падучу зірку [3: 15]; Вкарбувалися у
магмі – айстри білі і рожеві. / Профіль місяця. І профіль високосної зорі. / Відобразили
в магмі танок свій – кущі й дерева. / Записали в магмі щебет – і дрозди, і глухарі [3: 69];
Дуби – неначе лірники. Й неначе / із кобзами осліплі кобзарі... / Берези мовчки слухають –
і плачуть / у присмерках вечірньої зорі... [3: 78]; Полинь душею до душі моєї, / до ластівки до синьої полинь, – тут ми разом з вишневою зорею / п’ємо вино розлуки, мов полин
[3: 106]; місяць – ранній, березовий, білокорий, ярий: Березовий у жовтні місяць, білокорий, / у небесах займеться горілиць... / Вже скоро... ми підем по чорнотропу скоро, /
й, можливо, пощастить нам на куниць [3: 123]; Серця, немов вулкани, не згасають. / Вогонь біжить із кратерів сердець. / Чоло нам ярий місяць прикрашає. / Ми ярі зорі маєм
на вінець [3: 125]; То після невдалого повстання / я іду до палі чи хреста, / й наді мною
сходить місяць ранній – яничарська шабля золота... [3: 130]; сонце – вересневе, чорне,
непривітне, радісне, апокаліптичне, яре: Притулюся щокою / до щоки вересневого сонця – / і згадаю матір свою [3: 54]; Спливуть віки – по лоціях, без лоцій, / та у майбутньому не буде дня, / щоб він під апокаліптичним сонцем / зійшов на землю з вірного коня
[3: 120]; А з того карого туману, / мов яре сонце, постає / моя любов – моє страждання
/ і самозречення моє... [3: 53].
Отже, поетика зоряного неба в мовотворчості Євгена Гуцала характеризується широтою осмислення конкретних реалій, введення їх в образний контекст, де діють різні чинники динамізації, композиційної організації, асоціативних перенесень тощо. Традиційно
високе звучання мовосимволу зірка в поезії Є. Гуцала набуває ліричної, романтичної
наснаженості, природно поєднуючись із народнопоетичною символікою. Не менш поширені в поезії Є. Гуцала й образи сонця, місяця. Від досить традиційного образу підкова місяця до оригінального порівняння “місяць – мов журба” – такий творчий діапазон
використання космоніма місяць у поетиці Є. Гуцала. Зі словосполученням Чумацький
Шлях асоціативно пов’язані поняття вічності, нескінченності і незнищенності світу
природи, а звідси – і людського буття. Вербальний простір космонімів у поезії Є. Гуцала не статичний, а перебуває в русі, що досягається також численними асоціативними
взаємозв’язками. У подальшій роботі плануємо дослідити функціонування власних назв
у художньому ідіолекті Євгена Гуцала.
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ПАРОДІЯ НА ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЕПІСТОЛЯРНИЙ ЕТИКЕТ
Стаття присвячена аналізу пародійного твору “Листування запоріжців з турецьким султаном”. Автором розглядається питання про час створення і друку пародії, історичне її наповнення і художні особливості “Листування...”.
Ключові слова: пародія, комізм, антитеза, епістолярій.
Статья посвящена анализу пародийного произведения “Переписка запорожцев с
турецким султаном”. Автором рассматривается вопрос о времени создания и печати
пародии, историческом ее наполнении и художественных особенностях “Переписки...”.
Ключевые слова: пародия, комизм, антитеза, эпистолярий.
The article deals with the analysis of parody work “Listuvannya zaporozhtsiv z turetskym
sultanom”. The author examinse the question of time of creation and typing of parody, its
historical filling and artistic features of “Listuvannya...”.
Key words: parody, the comic element, antithesis, epistolyariy.
“Листування запорожців з турецьким султаном” можна назвати одним із найвідоміших зразків української пародії. Проте після виходу в світ у 1963 році спеціальної розвідки Григорія Нудьги [1] “Листування…” понад 45 років українські літературознавці більше не зверталися до “Листування…” з метою поглибленого вивчення його особливостей
як пародійного твору. Саме це й зумовило вибір теми нашого дослідження. У ньому,
не претендуючи на вичерпність, спробуємо проаналізувати історичне наповнення твору,
процес його створення та особливості художнього багатства “Листування…”, розкрити
пародійний зміст твору та з’ясувати секрет його актуальності та популярності протягом
чотирьох століть поспіль.
Виникло “Листування…” на початку ХVІІ ст. На думку Г.Нудьги, “першою вірогідною датою може бути 1620 рік. Цим роком датовані пародійні листи польського короля
Зигмунта ІІІ до турецького султана і його відповідь королю. Це твори запорізьких писарів, збереглися вони в рукописній козацькій хроніці, закінченій в 1637 р. у Переяславі.
Їх можна вважати прототипами багатьох варіантів “Листування…”, що витворилися в
різних місцях України, Росії, Польщі, Австрії в наступні століття” [2: 65]. Твір набув популярності і його переклали європейськими мовами: польською, російською, німецькою,
французькою. У деяких країнах під його впливом нерідко створювали власні пародійні
“дипломатичні листи”. Зокрема, німецький варіант листа активно поширювався австрійським командуванням серед власних військ під час битви за Відень у 1683 році. Фактично,
це перший твір українського письменства, оприлюднений на Заході.
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Варіанти “Листування…” містять численні географічні “помилки”, анахронізми, неточності в іменах та персоналіях (так, один із варіантів листа запорожців підписаний –
“Кошовий отаман Захарченко”, а відомо, що в історії Запорізької Січі такого кошового
не було) – це все не що інше, як свідчення популярності твору. Він передавався з вуст в
вуста, та й у письмовій формі дійшов із численними додатками та виправленнями. Перейшовши у фольклор, “Листування…” по суті стало колективним надбанням. Цілком
поділяємо думку Григорія Нудьги про те, що цей твір займає “серединне становище між
народною і літературною пародією” [2: 64].
Лист запорожців був написаний нібито як відповідь на вимогу турецького султана
Магомета IV добровільно і без супротиву здатися. Хоча факт його написання викликає
сумніви. Дослідники-історики, які займалися даною проблемою, вважають, що такого
листа не існувало, одначе запорозьким козакам хотілося, щоб такий лист був, і вони могли дати гідну відповідь турецьким зайдам. Тому-то і не дивно, що в різних регіонах царської Росії “знаходили” свої варіанти листа-відповіді турецькому султанові. Майже всі
автори, що так чи інакше згадували “Листування…”, пов’язували його виникнення з діяльністю запорозького кошового отамана Івана Сірка. Першим висловив цю думку Дмитро Яворницький – дослідник історії запорізького козацтва. У розвідці “Іван Дмитрович
Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків” [3] він висловив
припущення про стан і обставини виникнення “Листування…”. Дослідник зазначив, що
після кількох вдалих походів на Лівобережну Україну султан Магомет IV почав виношувати плани підкорення найнебезпечнішої сили, що йому протидіяла – Запорізької Січі.
Оскільки козаки не піддавали ніяким умовлянням та погрозам, султан вирішив несподіваним ударом зруйнувати Січ і покінчити з козацтвом. Восени 1674 р. з Константинополя до Криму було відправлено 15 тисяч найкраще підготовлених яничар. Вони разом
з кримською ордою і мали таємно здійснити план султана. Як тільки позамерзали ріки,
15 тисяч яничар і 40 тисяч кримської орди на чолі з ханом вирушили на Україну. Похід
виявився невдалим. 13500 турків було вбито, 1500 втекло, 150 взято в полон. Після цього
бою Сірко зібрав нараду козаків, яка вирішила: за те, що хан “по-злодійськи серед ночі
прокрався на Січ” і хотів її зруйнувати, – помститися йому. Влітку 1675 р. 20 тисяч козаків на чолі з Іваном Сірком відправилися в Крим, розбили окремі військові загони хана,
звільнили багатьох полонених, захопили частину татар і турків, успішно повернулися на
Січ. Звідси кошовий Сірко нібито й написав до хана напівглузливого “Листа запорожців
турецькому султану”.
Без сумніву, постійні набіги ворогів дали поштовх до написання твору. Окрім цього,
відомо, що турецькі й татарські правителі в дипломатичних листах полюбляли себе величати, проголошуючи різні титули. Ця пихатість султанів, їх зверхність і залюбленість
у себе, звичайно, не могли залишити байдужими українців. Тож це стало ще однією причиною того, що твір відтворює форму тогочасного дипломатичного листування.
Окрім цього, варто зупинитися на тому, що “Листування…” виникло в епоху бароко.
Відомо, що специфіка українського бароко, української барокової свідомості – це поєднання віталізму епохи Відродження та власне барокових рис. Саме відродженський віталізм і надавав специфічного маркування українському бароко. Воно було життєстверджуючим, лунала любов до життя, людина як цілісність знаходиться в центрі життя і
була цим центром.
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Лист пишуть козаки – звичайні смертні люди, які можуть померти в будь-який момент. А оскільки вони ще й постійно воюють – то цінують життя, люблять його у всіх
проявах, і духовному, і фізичному, адже небезпека смерті – дуже велика, кожен бій може
бути останнім. А ще, життя козака – це була,фактично, антитеза офіціальній культурі з її
зовнішніми умовностями. Вже те, що вони покидали свої сім’ї, йшли на Січ, де панували
свої, протилежні офіційно-прийнятим законам, правила, є тому підтвердження.
З іншого боку, козаки поважали християнську церкву, християнського монарха, бо
вважали його своїм, рідним за духом і вірою. А мусульманських монархів (султанів)
сприймають як ворогів, і фізичних, і духовних. Тому засіб протистояння їм вбачають
в осміянні. Сміх виступає як спосіб самоствердження для показу моральної вищості
християнства над мусульманством. Наприклад, воюючи з поляками, запорожці ніколи
не дозволяли собі подібне висміювання польського короля, бо той був репрезентантом
християнства.
На нашу думку, твір писали не прості козаки, а освічені, або колишні школярі чи,
можливо, й випускники братських шкіл. Відповідно вони, вивчаючи поетику, знали про
“теорію трьох стилів” – традиційне для Європи доби Відродження і бароко вчення про
поділ мови на високий, середній і низький стилі (“слоги”), про особливості лексичного
наповнення кожного з них. Тому в своєму листуванні запорожці, аби принизити ворога,
з вищого ціннісного рівня зображення спускаються на нижчий рівень. Роблять вони це в
першу чергу за допомогою мови (наприклад, лайливих слів, пов’язаних з життям тілесного низу та ін.).
Як і будь-який приватний лист, художні листи султана та запорожців, мають ніби
два шари: зовнішній (формальний), власне епістола, і внутрішній, глибинний, у якому
здійснюється творча робота. Окрім цього, для структури їхньої організації характерна
наявність формальних епістолярних елементів, що фіксують початок і кінець (звернення: “Ти – шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого Люципера
секретар!”; підпис: “Султан турецький Мухамед IV”; “Турецький султан”; “Кошовий
отаман Іван Сірко зо всім кошом запорізьким”; “Кошовий отаман Іван Сірко з усім
старшим і молодшим низовим війська запорозького товариством”; “Кошовий отаман
Захарченко з усім кошом запорізьким”).
Заключна частина листа у більшості варіантів, де має бути дата і місце написання,
складена у стилі народних гумористичних діалогів: “Числа не знаєм, бо календаря не
маєм, місяць на небі, год у книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй за те у ср…у нас!..”.
Проте є варіанти, у яких чітко зазначена дата і місце написання, як-от: “Константинополь, апреля 13 дня, 1733 года”; “мая 22 дня, 1733 года”; “1619 року, 15 червня”.
“Листуванню…” властиве антитетичне структурування. Така побудова твору сприяє
поглибленню його комічного звучання. У листі султана висловлена теза, на противагу
якій лист запорожців пропонує антитезу. Так, султан величає себе всіма можливими й неможливими титулами та званнями: “Я, султан і владика Блискучої Порти, син Магомета,
брат Сонця і Місяця, внук і намісник Бога на землі, володар царств Македонського, Вавілонського, Єрусалимського, Великого і Малого Єгипту…”; вихваляє свою могутність:
“…цар над царями, володар над володарями, незрівненний лицар, ніким непереможений
воїн, володар древа життя, невідступний охоронець гробу Ісуса Христа, опікун самого
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Бога, надія й утішник мусульман, устрашитель і великий захисник християн…” і закликає здатися: “…повеліваю вам, запорозькі козаки, здатися мені добровільно і без жодного опору, і мене вашими нападами не змушувати перейматись”.
Усе це виглядає комічним через перебільшену, нездорову султанову пихатість та самовпевненість. Така гіперболізація, “навмисне перебільшення якихось рис прототипу на
будь-якому рівні структурно-семантичної організації пародійного тексту” [4: 81], власних сил та якостей є одним із основних видів пародійної трансформації аналізованого
твору. Це не просто один з пародійних прийомів, гіпербола є наче сполучною ланкою
між усіма прийомами пародіювання, вона поєднує їх у цілісну систему. Зрештою, все, що
робить пародист, – це перебільшення.
Комізм підсилюється антитетичною відповіддю запорізьких козаків. Вони у своєму
листі всі титули й погрози виставляють у смішному вигляді, на кожну султанову тезу висувають антитезу: “ Я, султан” – “Ти – шайтан турецький”; “син Магомета” – “проклятого чорта брат і товариш”; “брат Сонця і Місяця” – “самого люципера секретар”;
“внук і намісник Бога на землі” – “нашого Бога дурень”.
До речі, антитетичність є принципом організації художнього матеріалу на всіх рівнях літератури українського бароко, а особливо нижчого. З особливою ретельністю у
відповіді дібрано принизливі антитези там, де султан величає себе володарем царств:
Македонського – “македонський колесник”; Вавілонського – “вавілонський ти кухар”;
Єрусалимського – “єрусалимський броварник”; Великого і Малого Єгипту – “Великого і
Малого Єгипту свинар”.
З метою поглиблення комізму цей ланцюжок продовжується низкою вульгаризмів
та лайливо-зневажливих висловів: “…татарський сагайдак, кам’янецький кат, подолянський злодіюка…”. Таке нагнітання підсилюється, немовби затягуючи у світ дотепного жарту, рядом словосполучень, побудованих за формулою: “назва свійської тварини +
влучний епітет”: “свиняча морда, кобиляча ср…а, різницька собака”. Багата й соковита
мовна палітра твору увібрала в себе живлющу народну стихію. Так, на зауваження турецького султана, що він – “незрівненний лицар, ніким непереможений воїн”, запорожці
відповідають прислів’ям, оформленим в риторичне запитання: “Який ти в чорта лицар,
якщо голою ср…ю їжака не вб’єш?”. Всі дотепи, словесні вигадки, сатиричні ряди слів,
тези і антитези – все підпорядковане єдиній благородній меті – підкреслити патріотизм,
незламність і єдність народу в боротьбі з агресором.
У творі чітко вимальовується два колоритні протилежні образи: образ султана та
українського козацтва. Кожен із них марковані відповідними характерними рисами. Султан – пихатий, самозакоханий, самовпевнений, але не далекоглядний. Козаки ж – сміливі,
відчайдушні, енергійні, рішучі. На султанові заклики віддатися маємо пряму відповідь
запорожців: “Тебе самого і твого війська ми не боїмось – землею і водою будемо битися
з тобою, нехристе проклятий! Так тобі козаки відповідають”. Як бачимо, автор послуговується словесними засобами гумору внаслідок чого “Листування…” набуває колоритного звучання. Твір рясніє епітетами, що можуть стояти як в препозиції (“проклятий
чорт”, “нехрещений лоб”, “вражий, проклятий син”), так і в постпозиції (“сини християнські”, “нехрист проклятий”), з метою акцентування та додаткового їх підкреслення.
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Отже, традиції козацького “Листування…” вкорінилися у життя і творчість народу.
Обравши жанр пародії, автор “Листування” викриває ті суспільні настрої, які мали місце
в часи турецько-татарських нападів на українські землі. Запорожці хоча й мали твердий
норов і гострий язик, однак у своїх посланнях, яких збереглося до наших днів чимало,
були дипломатами і висловлювалися досить делікатно та стримано, навіть у хвилини
гніву. Листи ж султана і відповіді козаків, що вже близько 400 років поширюються усно
і писемно в Україні та за її межами, – блискуча пародія на дипломатичний епістолярний
етикет XV-XVI століть, зокрема на листи турецьких султанів i кримських ханів.
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА: ТЕКСТ, ПОДТЕКСТ,
СОВРЕМЕННЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ
(по данным интернет-источников)
В статті на базі матеріалів, одержаних з українських, російських та білоруських
інтернет-криниць, аналізується інваріантний казковий сюжет про Червону Шапочку
з погляду наяви в ньому моралістичного підтексту та архачної міфологічної символіки.
Дається характерисика сучасним псевдофольклорним ремінісценціям класичної казки.
Ключові слова: текст, підтекст, ремінісценції, Червона Шапочка, вовк, міфологічна символіка.
В статье на основе материалов, полученных из украинских, российских и белорусских интернет-источников, анализируется инвариантный сказочный сюжет о Красной
Шапочке с точки зрения наличия в нем нравоучительного подтекста и архаичной мифологической символики. Характеризуются современные псевдофольклорные реминисценции классической сказки.
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Ключевые слова: текст, подтекст, реминисценции, Красная Шапочка, волк, мифологическая символика
The article describes the invariant fantastic plot about the Little Red Riding Hood that
is analyzed from the point of view of presence in it of moralizing implied sense and archaic
mythological symbolics on the basis of facts from the Ukrainian, Russian and Belarussian
Internet sources. Modern pseudo-folklore reminiscences of a classical fairy tale are
characterised.
Key words: text, implied text, reminiscence, Little Red Riding Hood, Wolf, mythological
symbolics.
Текст сказки «Красная шапочка», автором которой считают Шарля Перро, воспринимается как поучительное повествование для детей, которое предостерегает слишком
наивных и доверчивых малышей от общения в лесу (враждебном, чужом пространстве) с
волками (незнакомыми и потому потенциально опасными людьми). Страшноватый в своей кульминации, но завершающийся благополучной развязкой известный фольклорный
сюжет послужил в дальнейшем основой для множества литературных обработок, спектаклей, кино- и мультфильмов.
Хорошо знакомая всем с детства сказка о девочке, повстречавшей в лесу волка, обманутой и съеденной им, а впоследствии чудесным образом спасенной, восходит к более древнему источнику: как нравоучительная притча она была распространена в средневековой Европе – во Франции, Германии, Италии и других странах. Этот древний
«инвариантный» сюжет, включавший в себя ряд необычных и даже шокирующих деталей, в кратком изложении выглядел следующим образом: «Мать посылает дочь к бабушке с молоком и хлебом. Та встречает Волка и рассказывает ему, куда идет. Волк обгоняет
девочку, убивает бабушку, готовит из ее тела кушанье, а из крови – напиток, одевается
в одежду бабушки и ложится в ее кровать. Когда девочка приходит, Волк предлагает ей
поесть. Бабушкина кошка пытается предупредить девочку о том, что та съедает останки
бабушки, но Волк бросает в кошку деревянными башмаками и убивает ее. Потом Волк
предлагает девочке раздеться и лечь рядом с ним, а одежду бросить в огонь. Та так и
делает, и, улегшись рядом с волком, спрашивает, почему у него много волос, широкие
плечи, длинные ногти, большие зубы. На последний вопрос волк отвечает: «Это чтобы
поскорее съесть тебя, дитя мое!», и съедает девочку».
Французский сказочник Шарль Перро литературно обработал «ходячий» народный
сюжет: он исключил из него мотивы жесткого убийства, грубого каннибализма и откровенной эротики и ввел существенную деталь – красную шапочку, которую носила девочка. Но главное заключалось в том, что Перро осмыслил сказку в нравоучительном ключе:
он ввел мотив нарушения девочкой приличий, за что она поплатилась, и (что особенно
важно) завершил сказку стихотворной моралью, наставляющей девочек опасаться соблазнителей: Детишкам маленьким не без причин // (А уж особенно девицам – красавицам и баловницам), //В пути встречая всяческих мужчин, // Нельзя речей коварных
слушать, –// Иначе волк их может скушать. Тем самым, хотя грубые натуралистические
моменты народной сказки были существенно смягчены, обращение к вопросу о взаимоотношении полов – соблазнения девочки-подростка и совершённого над ней насилия
(«съедения») – было подчеркнуто.
48

В начале XIX века сказка была существенно переработана братьями Гримм. В их варианте приключения наивной девочки завершаются вполне благополучно: проходившие
мимо домика Бабушки дровосеки, услышав шум, убивают Волка, разрезают ему живот и
спасают Бабушку и Красную Шапочку. Таким образом, «морализаторство Перро на тему
взаимоотношений полов (как и эротические мотивы) из текста вовсе исчезло. В сказке
Красная Шапочка нарушает не приличия, а наказ матери, которая просит дочь идти к
бабушке, не отвлекаясь в дороге ни на что. Мораль в конце вводится как предупреждение
для непослушных детей».
В России наибольшую распространенность получил пересказ сюжета, сделанный
И.С. Тургеневым [1].
В наше время активное продуцирование старой сказки продолжается. Как показывает
обращение к материалам украинских, белорусских и российских сайтов, в современном Интернете встречается множество текстов, реминисцирующи незамысловатый,
на первый взгляд, сказочный сюжет. При этом обращает на себя внимание наличие в
большинстве этих материалов двух мотивов, характерных именно для исходного (фольклорного) сюжета: натурализма и эротики. Предварительно можно выделить следующие
типы современных сюжетов о Красной Шапочке:
1. «Хулиганский» сюжет с элементами эротики. Этот современный вариант сказки
о Красной шапочке (автор – Евгений Дудар) хорошо известен в Украине, поскольку он
включен в школьный учебник «Українська література» для 8 класса, что вызвало недоумение и даже возмущение не только учителей и родителей, но и многих народных депутатов Украины, потребовавших исключения данного сюжета из школьной программы [2].
В трактовке Е. Дудара Красная Шапочка предстает перед нами как «крутая» и «продвинутая» девочка-подросток, демонстрирующая откровенно порочную модель поведения.
Войдя в лес, девочка, сев под кустом, выпивает вино и съедает пирог, предназначенные
для Бабушки, затягивается сигаретой и напевает любовную песенку. В ответ на слова
появившегося Волка (Ага, попалася, Червона Шапочко! Зараз тебе з’їм!) смело и невозмутимо отвечает: Пішов геть! Шкет нещасний! Ще не таких бачила! При этом
Червона Шапочка дихнула на Вовка перегаром вина й тютюну так, что Вовк очманів.
После проявления вербальной агрессии Красная Шапочка садится верхом на Волка, пришпоривает его и катается на нем всю ночь (эвфемистическое обозначение
интимных отношений). Приехав под утро к бабушке, она формулирует свое алиби,
типичное для девушек легкого поведения (Якщо маман питатиме, де я була, скажеш,
у тебе ночевала), в общении с Бабушкой использует жаргонизмы и просторечную
лексику (Чао предкам! Дай пошамати! Давай бабки, гроши давай!), отбирает Бабушкину пенсию и, не получив желаемой суммы, даже угрожает ей, имитируя волчье
поведение: Тоді я тебе з’ïм! Охотнику, который порывается защитить Бабушку от
ее внучки – хулиганки и развратницы, девочка дает решительную отповедь в духе
агрессивного феминизма с примесью канцелярита, чем полностью деморализует
мужчину: А ти в родинні справи не вмішуйся! Браконьєр нещасний. Ось напишу на тебе
скаргу, що ти вбив Вовка, обокрав бабушенцію і приставав до мене. Тоді закукурікаєш… Финал сказки не лишен интриги: Красная Шапочка утром следующего дня
выходит из бабушкиного дома с узелком в руках и бесследно исчезает [3].
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2. «Эротическо-триллерский» сюжет изложен М. Зипуновым в тексте «Казка про
Червону Шапочку та Трьох Поросят». Главная героиня, как и в предыдущем случае, –
не маленькая девочка, а довольно зрелая девица, которая «дуже полюбляла їсти м’ясо».
Подходя к лесу, она «прийняла для хоробрості сто грам на груди», а встретив Волка,
«откупается» от него, рассказывая ему о том, «де можна знайти багато-багато смачного м’яса», и показывает домик, в котором живут три поросенка. Волк незамедлительно
убивает трех поросят и готовит еду из свинины, которую он вместе с Красной Шапочкой
съедает, запивая вином, предназначенным для больной Бабушки. В дальнейшем девушка
соблазняет Волка и проводит с ним ночь, а наутро, подбежав к спавшему Волку, убивает
его и принимается жадно есть волчатину (Надто вже сильно Червона Шапочка м’ясо
любила...), но разрезает язык волчьей костью, и, взвыв от боли, убегает к Бабушке. Та не
узнаёт свою внучку, поскольку у нее разбитое и окровавленное лицо, а охотник, не разобравшись в ситуации, убивает Красную Шапочку. В свою очередь, Бабушка, узнав по
родинке на лице свою внучку, садистски убивает охотника (Три дні й три ночі глумилась
бабка над тілом мисливця за допомогою кочерги), а потом, обессиленная, умирает сама [4].
3. «Зоофилический» сюжет, встретившийся в «Байнете», размещен (что весьма показательно) параллельно со сведениями о секс-знакомствах. В белорусском Интернетпространстве Красная Шапочка (бел. Чырвоны Каптурок) изображается как девушкасоблазнительница, которая любит блуждать в лесу, выслеживать Волка и провоцировать
его. Девушка предпочитает головные уборы красного цвета, поскольку она – жгучая
брюнетка, и ей очень подходит все красное. При этом Чырвона Каптурок постоянно
отказывает Охотнику, который раздражает её свой правильностью, и “любіць Ваўка за
брутальнасць, нахабнасць і драпежны вышчар”. В этом сюжете отражено гипертрофированное, доведенное до абсурда смещение гендерных стереотипов: Волк прячется от
приставаний назойливой Красной Шапочки в чаще леса, но девушка все же добивается
своего и переходит жить в волчье логово. Волк вначале сопротивляется, объясняет ей,
что они не пара, пробует даже сбежать, но девушка его «приручает», почесывая Волка за
ухом. При этом “Чырвонай Шапачцы было глыбока абыякава на абвінавачванні ў заафіліі, бо насамрэч Воўк быў брутальным нахабным брунэтам, які меў драпежны вышчар,
але слаўся пад яе ножкамі ў чырвоных пантофлях рахманаю шкуркаю” [5].
Как вариант этого сюжета может быть представлен следующий текст, позиционирующий Красную Шапочку как развязную и развратную девицу, ищущую приключений (в
том числе сексуальных) и нискольку не боящуюся Волка, которого она воспринимает как
потенциального сексуального партнера [6]:
Нехитрый скарб схватив в охапку,
Брела себе своей дорогой,
Качаясь безо всяких тайн,
А ей навстречу – Серый Волк:
Однажды шла по лесу Шапка,
«Ты, Шапка, можешь потеряться!
Под нос мурлыкая «Рамштайн».
Иль я вот, пьяный, подвалю!»
Приняв для храбрости немного
– « А что мне, собственно, бояться?
(Она в напитках знала толк),
Дорогу знаю. Секс люблю».
4. «Феминистский сюжет» характеризуется наличием типичных для феминного дискурса терминологических словосочетаний, а также полным отсутствием эротических
мотивов. Мать отправляет юную особу к Бабушке с гостинцем – корзинкой, в которой
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лежат экологически чистые фрукты и бутыль минеральной воды. В лесу «юной особе»
ничуть не страшно, поскольку «Красная Шапочка хоть и малолетка, однако ж независимо
мыслящая женщина, и плевать ей на весь этот лес примитивных фаллических символов».
На реплику встретившегося ей Волка о том, что «маленьким девочкам не полагается вот
так бродить по лесу», Красная Шапочка отвечает возмущенной тирадой: «Я считаю ваше
замечание исключительно некорректным. Это типичный мужской шовинизм, вы унизили
мое человеческое достоинство». Красная Шапочка, придя в дом к Бабушке, обращается
к ней (к Волку), используя не свойственную детской речи смесь канцелярита и патетики:
«Бабушка! В твоем лице я приветствую всех уважаемых ветеранов нашей округи! По
этому случаю позволь вручить тебе образцы вкусной и здоровой пищи, не содержащей
сахара и холестерина и богатой витаминами и минералами!». В минуту опасности,
видя переодевшегося Бабушкой Волка, она кричит: «Караул! Транссексуал! Ой, боюсь –
пристанет!», а Лесничему, вставшему на ее защиту, заявляет: «Что это вы себе позволяете, а? Надо же так распоясаться! Сила есть – ума не надо. Да кем он себя вообразил!
Враг женщин! Враг животных! Да как Вы могли подумать, что женщина и волк не в
состоянии решить свои внутренние проблемы без посторонней мужской помощи?!».
Выскочившая из волчьей пасти Бабушка отрубает Лесничему голову, и в дальнейшем все
трое (Волк, Бабушка и Красная Шапочка), «поселились вместе, завели альтернативное
хозяйство на основе взаимного уважения и права каждой личности на самоопределение.
И жили долго и счастливо» [7].
5. Сюжет в стиле «черного юмора», написанный «языке падонкафф», был вывялен
в «Рунете». Красная Шапочка в этом тексте выглядит современной наивной девушкой,
едущей по лесу на велосипеде. Встретившийся ей «подоног-Волг» разбивает велосипед
и собирается надругаться над девочкой, но появившийся Медведь заставляет Волка починить велосипед (заварить раму) и извиниться перед Красной Шапочкой. Далее все
повторяется по прежней схеме, и Волк по указанию Медведя снова чинит велосипед
(приносит сварочный аппарат, заваривает раму) и извиняется. Но, в конце концов, Волк
добивается желаемого: обгоняет Красную Шапочку, съедает Бабушку и на вопрос девочки «Бабушко, а пачиму у тибя такие красные глаза?» злорадно отвечает: «От сварки,
внученька!» [8].
Такой же «прикольный» характер имеет предназначенный для школьного театра
(! – В.К.) сценарий, в котором все происходит «с точностью до наоборот», т.е. в полной
мере реализуется «театр абсурда»: не Волк обманывает Красную Шапочку, а она «заговаривает зубы» голодному хищнику; не Волк съедает Бабушку, а (как это не покажется
невероятным) Бабушка сама съедает Волка, испытывая, однако, при этом неприятные
ощущения в животе. Красная Шапочка, не растерявшись, делает Бабушке (пока она
спит) операцию – разрезает ей живот, и оттуда достают живого Волка, которого с миром
отпускают [9].
6. Политизированный сюжет – опубликованная в 1937 году в одной из мюнхенских
газет история Красной Шапочки, в которой высмеивается нацистская пропаганда: «Шла
как-то по лесу одна девочка из гитлерюгенда. У нее была красная шапочка, а собиралась
она посетить свою бабушку в приюте для матерей. «Хайль, Красная Шапочка!» – сказал
Волк, а сам кинулся в дом, сожрал бабулю, надел ее платье, прицепил значок «Союза
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женщин» и плюхнулся в кровать. Когда он съел и Красную Шапочку, то заснул и начал
храпеть. Проходивший мимо окружной Охотовед подумал: «Разве может арийская бабушка храпеть таким расово чуждым образом?» Когда он присмотрелся, то пальнул по
Волку, после чего ему разрешили носить на униформе золотого волка, а девочка стала
вожатой в гитлерюгенде» [10].
7. Развлекательно-сценический сюжет представлен российским и белорусским мюзиклами, в которых основной конфликт минимизирован, но зато акцентированы приключения, музыка, танцы, яркие костюмы и декорации. В российском мюзикле девочка
встречает в лесу Волка и вначале пугается, спасаясь от него бегством, но после серии
ловких трюков Волк оказывается побежденным, и становится объектом перевоспитания,
а охотники оказываются трусливыми. В данном случае, как отмечают критики, «сквозь
черты смешной сказки проступает грустная история женского мира, в котором нет настоящих, сильных и смелых мужчин, готовых и способных встать на защиту, помочь» [11].
В белорусском мюзикле «Красная Шапочка. Поколение Next» Красная Шапочка –
продвинутый подросток, идущий в ногу со временем, увлекающийся Интернетом. Ее
мама – преуспевающая бизнес-вумен – настолько поглощена своими делами, что даже
в день рождения дочери оставляет девочку одну и улетает по делам в Африку. Главная героиня, узнав из Интернета, что ее бабушка больна, идет навестить ее. С помощью компьютерных технологий и магических зеркал девочка попадает в параллельный
сказочный мир – волшебное королевство, где живут Бабочки, Цветы, Фанатки рок-звезды
и Первобытная Дама. Волки пытаются обмануть девочку, переодеваясь в лесорубов, профессоров, женщин. Но Красная Шапочка с помощью своих друзей и Бабушки-нинзя,
владеющей восточными единоборствами, оказывается победительницей и великодушно
прощает Волков [12].
При всем разнообразии сюжетов, которые так или иначе развивают содержание старой сказки, нельзя не видеть, как в них в трансформированном виде актуализируются
две основные линии: взаимоотношение полов и столкновение подростка с жестокой и
грубой действительностью, в том числе и с преступниками – «волками в овечьей шкуре», выдающих себя за добропорядочных людей. Не случайно режиссер-постановщик
белорусского мюзикла А. Гриненко заметила, что «сама история о Красной Шапочке
совсем не детская; это – прощание с детством, последняя сказка перед вступлением в
юность» [13].
В рассматриваемом сюжете значительную роль играют символы, среди которых
основное место занимает головной убор девочки, точнее – цвет ее шапочки. Актуализация красного цвета в данном случае может быть объяснена прежде всего его апотропейной символикой: хорошо известно, что нити и ленты красного цвета повязывают
на руки и на шею детям для предохранения их от сглаза, порчи, болезней и других
негативных воздействий. Кроме того, красный цвет во многих культурах осмысляется
как цвет любви, страсти. Можно также предположить, что красная шапочка в народном сознании могла осмысляться не только как красивый девичий головной убор, но
и как знак-«идентификатор», указывающий на более высокий и престижный статус
ее обладательницы: на принадлежность к определенной половозрастной группе – к
девочкам-подросткам. В качестве выразительной типологической параллели может быть
52

приведен пример из славянской традиционной культуры: в Тульской губернии пояс красного цвета был «частью костюма несовершеннолетней девушки» [14: 647].
Отмечая, что «символическое значение архетипа красного цвета простирается от
полюса агрессии, разрушения и убийства до полюса любви, самоотдачи и жертвы»,
Я.Л. Обухов предлагает учитывать амбивалентный характер колоратива красный, вбирающего в себя как положительные, так и негативные ассоциации. Так, с одной стороны,
красный цвет связывается с представлениями о чувственности, любви, вдохновении, об
эротическом, жизнеутверждающем начале, а с другой стороны – об активности, возбуждении, сексуальной агрессивности. При «дешифровке» рассматриваемого сказочного
сюжета важно учитывать мнение Ж. Шевалье, предложившего выделять «мужской и
женский аспекты красного цвета». При этом «женская красная символика» интравертна
и связывается с переживаниями тела, окрашенного внутри красным цветом крови; «мужской» же красный цвет экстравертен и выражает импульсивное, агрессивное начало, является символом мужской сексуальной энергии [15].
С учетом сказанного можно предположить, что красная шапочка Красной Шапочки
(не ребенка, а девушки-подростка) сыграла роль ярко выраженного символа, обладающего амбивалентными (основанными на различиях, свойственных женской и мужской
картинам мира) характеристиками. Именно поэтому каждый из персонажей сказки –
Красная Шапочка и Волк – понимали этот символ по-своему: если Красная Шапочка, с
гордостью демонстрируя свой головной убор, отождествляла его с собственной относительной «взрослостью», то с точки зрения Волка (мужчины-педофила) обладательница
красной шапочки (сигнала-стимула) воспринималась как потенциальный объект насилия.
Что касается символики волка, то в этом сказочном персонаже отразились не только бытовые представления о нем как о грозном хищнике, воплощающем грубую силу,
кровожадность, но и более глубокие (этнокультурные) поверья о волколаке (волкеоборотне). Кроме того, поскольку «определяющим в символике волка является признак
‘чужой’, волк в народной духовной культуре соотносится с «чужими», приходящими
извне: с женихом, с мертвым, с ходячим покойником-вампиром» [16: 411]. В славянском
свадебном фольклоре «съеденная волком коза символизирует доставшуюся жениху невесту, а жених, добывающий себе невесту, символически соотносится с волком, ищущим
себе добычи». При этом «волк, нападающий на скотину, загрызающий добычу, нередко
наделяется эротической символикой» [17: 127].
Следует также подчеркнуть, что глагол съесть в сказке о Красной Шапочке употреблен не в прямом значении (‘принять в пищу’), а имеет, скорее всего, обобщенное значение ‘получить желаемое’ (в данном сюжете – хитростью овладеть девочкой-подростком
и надругаться над ней) (о специфике употребления во фраземах глвгольнтого компонента съесть см: [18:113-114]). Весьма двусмысленно используется глагол съесть в украинском сюжете: Вовк оцінуючим поглядом окинув юне дівоче тіло, не оминаючи на ньому
жодного місця, яке б могло зацікавити старого еротомана, яким був Вовк, й хтиво посміхнувся. Червона Шапочка засмутилась, кров прибігла до голови, й стало обличчя в
неї кольору її ж шапочки. «Роздягайся, дівка, швидко!” – рявкнув Вовк. «Ви мене будете
їсти?» – пролепотіла Червона Шапочка. «Ага, їсти!» – закивав головою Вовк й загадково засміявся [19].
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В одной из белорусских свадебных песен съеденная волком коза символизирует доставшуюся жениху невесту, что опять-таки отражает отождествление понятий
«съедение» и «обладание»: «Хадзіла козанька па лугам, / А за ёй услядок шэрый воўк: /
Хоць хадзі, ні хадзі, козанька, – / Быць табе, козанька, з’ядзёнай» <…> Хадзіла Сахвейка
па двару, –/ А за ёй услядок Грыгорка:/ “Хоць хадзі, ні хадзі, Сахвейка, –/ Быць табе,
Сахвейка, за мною” [20: 127]. Сравн. также один из способов гадания, иллюстрирующий
параллелизм съедения сакрально осмысливаемого предмета (блина) и перспективы брака: девушки определяли очередность замужества в наступающем году по тому, чей блин
первым схватит с порога и съест собака [21: 195].
Таким образом, в приведенных выше тестах-реминисценциях, основанных на инвариантном сюжете о Красной Шапочке, нашли отражение архаичные представления,
связанные с цветовыми и зоонимическими символами, характерными для мужской и
женской картины мира. Очевидно, именно эти сохраняющиеся в подсознании людей архетипические символы стимулировали и будут стимулировать возникновение и активное
функционирование новых «фольклорных» текстов, весьма характерных для современной массовой культуры.
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КОНЦЕПТОСФЕРА ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ЗА ФАХОМ «ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ І УСТАНОВКИ»
У статті із застосуванням когнітивного підходу досліджено засади, за якими
можна згрупувати терміноодиниці однієї галузі знань, що дасть змогу не тільки показати системність, структурованість і цілісність термінології та полегшити її опрацювання, але й дозволить зрозуміти особливості мислення фахівця.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концептосфера, термін, термінологія холодильної техніки.
В статье с использованием когнитивного подхода исследованы принципы, на основании которых можно сгруппировать терминоединицы одной области знаний, что
даст возможность не только показать системность, структурированность и целостность терминологии и облегчит её обработку, но и позволит понять особенности мышления специалиста.
© Южакова О.І., 2010

55

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептосфера, термин, терминология
холодильной техники.
By means of cognitive approach the article studies the principles on the basis of which
term units of a particular field of knowledge may be grouped which would give the opportunity
not only to display terminology system, structuring, integrity and facilitate its development
but would also make it possible to get an insight into consciousness and way of thinking of a
professional.
Key words: cognitive linguistics, concept sphere, term, refrigeration engineering
terminology.
Наразі загальноприйнятою стала думка про те, що сучасний аналіз терміносистем
варто здійснювати не лише за допомогою традиційно лінгвістичних методів, оскільки
відносно нові галузі лінгвістики, зокрема когнітивна, дозволяють глибше сягнути у сутність явищ термінотворення, систематизації термінів, можливостей гармонізації терміносистем тощо, а також збагнути особливості мислення фахівця, що відіграє важливу
роль в оптимізації ділової комунікації, що сприяє плідній співпраці, яка передбачає взаєморозуміння людей різних професій.
Так, працюючи з нефілологами над створенням вузькоспеціального словника, філологу, щоб уникнути комунікативних невдач під час спілкування зі спеціалістами, варто
насамперед мати уявлення не тільки про галузь їх професійної діяльності, але й оперувати фундаментальними науковими терміноодиницями, яким відповідають певні терміноконцепти. Отже, мета статті – виокремити низку концептів, що характерні для галузі
холодильної техніки (ХТ) та складають основу знань інженера-холодильщика. Завдання полягають в обґрунтуванні теоретичного боку такого дослідження (огляді наукових
праць когнітивно-термінознавчого напряму; доведенні тези про те, що технічний термін,
як і будь-яке слово, може бути концептом і саме їх сукупність утворюватиме відповідну
концептосферу), у групуванні концепців за ієрархічно-змістовим принципом та графічній репрезентації їх на підставі інженерного підходу у формалізованому вигляді – фреймової моделі, а також у поясненні перспективності такого аналізу.
Першою сходинкою на шляху когнітивних термінних досліджень став, як відомо,
ономасіологічний аналіз, завданням якого, на думку Г. Кочерги, є вияв когнітивносеміотичного механізму породження найменувань, пояснення зв´язку ономасіологічної
структури слова зі структурами знань про об´єкт номінації тощо [1: 1]. Стосовно термінології, в ономасіологічному аспекті її розглядали Н. Ктитарова [2], К. Захарчук [3], Е.
Брагіна [4], В. Калько [5] та ін.
Набагато раніше (1989 р.) подібний аналіз зробила Т. Дроздова [6] на матеріалі багатокомпонентних термінів щодо виробництва штучного холоду (ШХ). У 1997 р., застосовуючи фреймову схему, дослідила гематологічну термінологію Л. Рудинська, підкресливши думку про те, що фреймові моделі знань не виключають структурно-семантичного
аналізу [7: 25].
Скористалась когнітивним підходом Л. Кім, аналізуючи терміни з незмінюваним залежним компонентом [8]. З позицій когнітивної лінгвістики І. Гусева [9] дослідила термінологію промислової екології, виявляючи когнітивні структури, що лежать в основі
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цієї термінології. Відслідкувала когнітивно-ономасіологічні основи творення термінів
матеріалознавства та когнітивну структуру відповідної термінології Ю. Олещенко [10],
проте першими у колишньому СРСР на цьому шляху були вчені-термінознавці: Ю. Уткіна, Т. Дроздова, Л. Рудинська, В. Новодранова, І. Гавриліна та ін.
Наразі Л. Івіна, на дослідження якої ми спираємося, вважає, що когнітивний підхід до аналізу терміносистем можна визначити як розв´язання лексикографічних завдань
через лексико-семантичне моделювання терміноодиниць певної галузі знань на підставі
логіко-поняттєвої системи номінацій відповідної сфери діяльності, що здійснюватиметься за допомогою «фреймового аналізу логіко-поняттєвого змісту термінів» [11: 8].
Однак незважаючи на достатню поширеність когнітивного напряму в термінознавстві й дотепер не всі згодні з твердженням про існування терміноконцепту, хоча, мабуть,
всі розуміють культуру як інструментальну систему, завдяки якій людина ставить себе у
найкращу позицію для того, щоб розв´язати конкретні й специфічні завдання, які виникають перед нею у довкіллі з перебігом задоволення власних потреб (Б. Маліновський)
[12: 16–17]. Отже, техніку можна розглядати як складник загальної культури людства,
оскільки не існує ані суто матеріальних, ані суто духовних явищ: перші й другі утворюють пари і можуть нести духовний зміст [12: 21]. Між духовною і матеріальною культурою немає неперехідної межі [12: 68], бо сокира як річ передбачала сокиру як концепт
[12: 18]. Сучасні тлумачення понять «культура», «техніка» підтверджують це, адже матеріальний складник культури – це, перш за все, культура техніки, тому А. Мейє (1927 р.)
зауважив, що «повсякденний словник живиться зі словника техніки і філософської думки» [12: 32].
Техніка пройшла великий шлях розвитку від простих знарядь праці до автоматичних
машин. І якщо раніше вона акумулювала у засобах праці емпіричні знання та досвід, то
нині стає матеріалізацією наукових знань [13: 532]. А чи стала вона ближчою до духовної
сфери? Однозначної відповіді немає. «Значення побутових слів, які вживаються не тільки в загальнолітературній мові, а й у науці, постійно прямують до наукового поняття як
до своєї межі, але досягають її щоразу тоді, коли наука (чи техніка) залишила це поняття
та, відштовхуючись від нього, рушила вперед» [12: 33], що можна довести, спираючись
на еволюцію концепту машина (від «системи пов´язаних між собою частин із дерева, що
має найбільшу потужність для пересування ваги», цей концепт, починаючи з ХVIII ст.,
збагатився новими ознаками, головними з яких виявилися «економія сил і часу» [12: 33]).
Отже, в культурі не тільки слова, а й матеріальні предмети можуть нести духовний
зміст, а проте розмежування відповідних концептів нерідко ускладнене: ексергія, енергія,
інерція, опір, потужність, прискорення, сила, теплопередача, холодопродуктивність
тощо. Перелічені поняття, пов´язані з динамічним станом технічних пристроїв, концептуалізуючись, стають технічними параметрами і, радше, асоціюються з матеріальною
сферою: сила інерції деталей холодильного компресора, що рухаються поступально; гідравлічні опори у вікні всмоктування; прискорення толока (поршня) холодильного компресора; потужність дійсного холодильного компресора; теплопередача у холодильному випарнику; дійсна холодопродуктивність холодильного компресора тощо. І врешті,
матеріальні об´єкти (випарник, компресор, конденсатор) мають опосередкований вихід
у духовну сферу, оскільки робота пристроїв скерована на здобування холоду, з-поміж
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функцій якого є гуманітарна. Звідси випливає: немає нічого матеріального, що б не вплинуло на духовне, і навпаки. Такий взаємозв´язок не завжди легко відслідкувати, але на
глибинному рівні розуміння багатошаровості світу це так.
Розв´язанням цих питань займаються, зокрема, прибічники когнітивної лінгвістики,
адже у фокус їхньої уваги потрапив феномен мовної особистості, точніше, процеси оброблення нею інформації, оскільки ці процеси охоплюють знання й мислення в їх мовному
втіленні [14: 6].
Наразі доведено, що перетин мовлення і мислення відбувається на семантичному
компоненті – розумінні елементів дійсності. Для мовленнєвого процесу – це «стартова ділянка» вербалізації, словесних описів. Отже, специфікою мовленнєвого процесу та
його основних функцій є виникнення вербального продукту, адекватного ментальному
семантичному змісту, та його «екстеріоризація» [15: 204]. Так створено мовну картину
світу, яка є «своєрідною сіткою, що накинута на наше сприймання, це проекція концептуальної системи нашої свідомості, куди, мабуть, входять як вроджені концепти, так і
концепти, що з′явилися з перебігом предметно-пізнавальної діяльності, і врешті, концепти, що виокремлені з повторюваних у семантичних структурах слів, об´єднань значень»
[16: 65]. До того ж мовні моделі можуть дублюватися в термінах і поняттях іншої мовної
моделі [17: 53].
Отже, об´єктом когнітивної лінгвістики визнано мову «як експонент когнітивних
структур і процесів свідомості, а предметом – співвідношення когнітивних механізмів
свідомості з природною мовою і її мовленнєвою реалізацією» [18: 365]. Іншими словами, мову в когнітивній лінгвістиці розглядають як відображення когнітивних структур
(ґештальтів) свідомості, де міститься суб′єктивна модель об′єктивного світу у вигляді
єдиної концептуальної системи, частина якої вербалізується. Процес освоєння дійсності
відбувається за схемою: ДІЙСНІСТЬ ↔ ДУМКА ↔ МОВА, і буває прямим та зворотним. Концепти як одиниці концептосфери можуть «парити» над концептуалізованими
просторами, виражаючись у слові і в образі, або в матеріальному предметі [12: 68].
Все вищесказане дозволяє зробити висновок про існування терміноконцепту як оперативної одиниці технічного знання з власним змістом, відображеним у концептуальних
ознаках, позначеним у мові відповідними лексемами, які утворюють цей концепт, і яка
водночас є «цеглиною» означеної галузі знань з притаманною їй етнокультурною специфікою. А відтак нас цікавить процес номінації, який відбувається у ланці «думка – мова»,
що встановлює зв′язок між предметом та мовною одиницею.
О. Кубрякова з цього приводу вказує, що з усього світу в акті номінації дістають назву лише ті об′єкти, на які скерована діяльність людини. Назва дається думці, зупиненій
на об′єкті [16: 91], тому за певними термінами стоять не тільки дефініції, а й «кванти» знань про дійсність, яка зашифрована в концептах людської свідомості та становить, наприклад, професійний складник у вигляді дискурсу певної галузі науки. Своєю
чергою, цей професійний складник є частиною індивідуальної концептосфери людини
як представника певної наукової галузі; відповідно, технічна концептосфера (зокрема,
ХТ) частково накладається на концептосферу національної мови, тому що концепти, за
Д. Лихачовим, реалізують свої смисли в рамках контексту – професійного, літературного, культурного, історичного, релігійного тощо [19: 59].
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«Між концептами існує зв´язок, визначений рівнем культури людини, її приналежністю до певної людської спільноти, її індивідуальністю. Одна концептосфера може
сполучатися з іншою – скажімо, концептосфера російської мови загалом, та в ній концептосфера інженера-практика, а в ній концептосфера родини, а в ній індивідуальна концептосфера. Кожна із наступних концептосфер звужує попередню, але водночас і розширює її» [19: 282].
Звідси випливає, що професійну концептосферу можна розглядати на тлі мовної концептосфери, і такий розгляд має бути як мінімум двоплановим – традиційним і когнітивним, проте зупинімося на останньому і розгляньмо фаховий складник концептосфери
інженера-холодильщика, пов´язаної з виробленням ШХ.
Основу її становлять концепти ХТ: холодоагент; холодоносій; холодильна машина і
т. д., що виникли на ґрунті концептосфер природничих, точних та інших технічних наук:
фізики (сила, абсорбція, сублімація, дросель-ефект), термодинаміки (ексергія, ентропія,
ентальпія, тепловий баланс), хімії (вуглеводень, аміак, суміш, полімерні матеріали), математики (площа, діаметр, довжина), машинобудування (дросель, змійовик, картер).
Проте більшість термінів складно розмежувати на такій підставі, тому матеріал подано залежно від рівня узагальненості в її вертикальному аспекті, і на цій підставі розрізнено чотири категорійних, п´ять базових і чотирнадцять опорних концептів, організованих
за тематико-змістовим принципом (фреймова модель). Вихідні, або категорійні, концепти (Дослідження в галузі ХТ; Галузі використання ХТ; Розрахунок, конструювання, виготовлення, монтаж, випробування ХТ; Експлуатація і ремонт ХТ) побудовано на ґрунті
таких філософських концептів, як Процес, Предмет, Результат, Використання, Оцінка,
Дія, що охоплені ширшими – Простір і Час, оскільки все, що пов´язано з людським життям і діяльністю, відбувається у просторі і в часі.
Є очевидним, що категорійні (первісні для ХТ) концепти стають підставою для базових, базові – для опорних, опорні, припускаємо, – для субконцептів нижчих рівнів, які є
«дрібнішими» від попередніх і т. д. Так, одні концепти науки про холод «породжують»
інші, проте не будь-які, і кожний попередній ряд містить концепти, що є основними рубрикаторами для подальшого членування. Отже, всім їм властива «взаємодія» (розвиток
одних на підставі попередніх).
Структурування спеціалізованої сфери концептів уважаємо за доцільне здійснювати
за допомогою логіко-поняттєвого обмежувача, який «організує декларативні знання про
те, «що» становить модельований об´єкт» [20, 113], – фрейма. Фрейм, своєю чергою,
можна порівняти з видошукачем, який вихоплює з безмежжя реальності потрібні речі,
що зумовлено мотиваційною сферою і є фігурою на фоні людини, нації, людства. Відповідно до нашої мети, на відміну від семантичного фрейма, використано класифікаційний
фрейм як рамку для організації знань, в якому збережено змістово-ієрархічні зв´язки між
концептами різних порядків.
Подібну спеціалізовану фреймову модель нескладно відтворити на папері, відокремивши ядро знань науковця про предмет своєї діяльності від периферії, на якійсь одній
чи кількох підставах, проте охопити весь досвід фахівця навіть з певної теми і подати
його схематично є завданням, на нашу думку, майже нездійсненним, оскільки людська
свідомість паралельно обробляє найрізноманітнішу інформацію, причому на різних рів59

нях. Тому можна лише припустити, що кожний інженер-холодильщик має свій «комплект» фреймів щодо будь-якої спеціальної теми, які залежно від ситуації (підстав для
класифікації) об´єднуватимуться в ті чи інші «папки». Отже, з одного боку, фрейм як
доступна нам модель є досить примітивною за суттю, оскільки у свідомості один концепт може бути репрезентований десятками (якщо не більше) фреймів, причому питання
щодо засад їх накладання і взаємодії все ж таки залишаються відкритими. Очевидно,
реальні фрейми, якщо інформація зберігається в енграмах у такому вигляді, складніші за
ті, які ми можемо уявити.
Фреймова модель термінології холодильної техніки (2724 одиниці)
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ
ɝɚɥɭɡɿ ɏɌ

Ƚɚɥɭɡɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɒɏ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ,
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ,
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ,
ɦɨɧɬɚɠ,
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ
ɏɌ
(1324)

(784)

ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɿ
ɪɟɦɨɧɬ ɏɌ

(616)

Ȼɚɡɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ
Ɍɟɨɪɿɹ
ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ
ɨɫɧɨɜɢ
ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ
ɒɏ: ɮɿɡɢɤɚ
ɧɢɡɶɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ
(569)

ɉ

ɪ

ɚ

ɤ

ɬ

ɢ

Ɋɟɱɨɜɢɧɧɚ
ɛɚɡɚ (ɨɫɧɨɜɚ)
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢ

Ʌɸɞɫɶɤɢɣ
ɱɢɧɧɢɤ ɭ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɿɣ
ɬɟɯɧɿɰɿ

Ɋɟɱɿ ɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢ
(ɫɬɚɬɢɤɚ)

(215)

(11)

(1313)

ɤ

ɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɿɣ
ɬɟɯɧɿɰɿ
(ɞɢɧɚɦɿɤɚ)

(616)

ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɦɟɪɟɠɚɯ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ –
ɞɢɧɚɦɿɤɚ (541)

ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧɚɯ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɦɟɪɟɠɚɯ: ɩɪɨɰɟɫɢ – ɞɢɧɚɦɿɤɚ (75)

ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦɟɪɟɠɿ: ɟɥɟɦɟɧɬɧɚ ɛɚɡɚ
ɏɌ – ɫɬɚɬɢɤɚ (562)

ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦɟɪɟɠɿ: ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ
ɛɚɡɚ ɏɌ – ɫɬɚɬɢɤɚ (464)

ɉɨɧɹɬɬɽɜɚ ɛɚɡɚ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (287)

Ɋɟɱɨɜɢɧɢ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ), ɳɨ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɯɨɥɨɞɨɚɝɟɧɬɚɦɢ
(32)

Ɂɦɚɳɭɜɚɥɶɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɏɌ (15)

ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɏɌ (ɯɨɥɨɞɨ- ɿ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿʀ) (21)

Ɋɨɛɨɱɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɏɌ (ɯɨɥɨɞɨɚɝɟɧɬɢ) (98)

Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɏɌ
(49)

Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɒɏ (316)

Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɒɏ (253)

Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ

Примітка. «Сірі» заштриховані чотирикутники означають, що ця галузь досліджена автором.
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Проте, з іншого боку, створення фреймів як «напівфабрикатів» словникарської справи має неабияке значення для реєстрування термінного корпусу певної галузі науки і
подальшої роботи з термінологією, наприклад, оформлення навчального словника з
тематичним порядком розміщення матеріалу, що є ефективним саме у словниках такого типу [21: 35]. За допомогою фрейма можна сформалізувати процес здобуття знань,
у т. ч. з ХТ, і вийти у практично-методичний аспект навчальної діяльності, а також сягнути у лінгвістично-психологічні проблеми особливостей фахового мислення спеціалістів.
Звідси фрейм не тільки універсальний носій інформації, який у разі заповнення структури здатний описувати факт, подію, процес, але когнітивний обмежувач у процесі розуміння фахової мови, квант знань людини про фрагмент реальності [22: 26].
Таким чином, наголошуємо на тому, що, по-перше, як встановлено багатьма вченими, за допомогою методів когнітивної лінгвістики можна розглянути термінологію, у
т. ч. ХТ, як концептуальну інформацію, яка вже стала результатом осмислення і є підставою для організації певних знань у відповідні структури. Групування концептів галузі ХТ дало змогу схематично встановити фаховий складник концептосфери інженерахолодильщика, що розглянено як один із мікросвітів його концептуальної моделі світу.
По-друге, термін на позначення складних технічних комплексів та їх елементів, процесів, явищ тощо може бути концептом, оскільки його вербальний зріз свідчить про певне сприймання світу фахівцем, ступінь культури людського мислення, рівень еволюції
людських знань.
По-третє, на нашу думку, сучасний «типовий» шлях опрацювання термінологій передбачає встановлення її обсягу через виокремлення категорійних, базових, опорних
концептів (та їхніх складників) і оформлення їх у фреймову модель, що призначена
наочно показати системність, структурованість і цілісність термінології, в якій кожна
терміноодиниця посідає комірку залежно від її змістової цінності, від розгалуження й
поширеності її логіко-смислових зв´язків, а також сягнути у спосіб мислення фахівця, у
нашому випадку – інженера, що є своєрідним синтезом логіки та образності, наблизитися до його розуміння дійсності і подолати десятиліттями укорінений розрив між «ліриками» і «фізиками», що вельми зашкодило виробленню системного мислення людини та,
мабуть, спричинило негативні екологічні зсуви [23: 16].
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КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИСКУРС І ЙОГО МІСЦЕ
В СИСТЕМІ ПОНЯТЬ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ
Стаття присвячена визначенню поняття “комп’ютерного дискурсу” в контексті
лінгвістики тексту та його лексичних характеристик, які представлено на різноманітних
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Статья посвящена определению понятия “компьютерный дискурс” в контексте
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Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні
функції активно впливають на її структуру і багато в чому визначають її розвиток. У
цьому плані комунікативний статус і сутність мови користувачів інформаційних систем і
технологій представляє як теоретичний, так і практичний інтерес з погляду лінгвістики.
Розгляд сучасної комп’ютерної комунікації викликано необхідністю встановлення
місця комп’ютерного дискурсу в комунікативному середовищі, визначення провідних
ознак комп’ютерної комунікації та головних типів комп’ютерного спілкування.
Мета дослідження – визначення поняття комп’ютерного дискурсу в контексті
лінгвістики тексту та його лексичних характеристик. Для розв'язання поставленої мети
формулюються такі завдання:1) визначити поняття «комп'ютерний дискурс» і його місце
в системі понять лінгвістики тексту; 2) встановити ознаки, типи і жанри комп'ютерного
дискурсу; 3) охарактеризувати найважливіші лексичні особливості комп'ютерного
спілкування. Актуальність даної роботи продиктована наступними моментами:1) вивчення видів мовного спілкування перебуває в центрі уваги різних галузей лінгвістики,
проте ознаки комп'ютерного дискурсу досі залишаються поза увагою дослідників; 2)
комп'ютерне спілкування стає все більш поширеним видом комунікації, тоді як типи
і жанри комп'ютерного дискурсу висвітлені в лінгвістичній літературі недостатньо; 3)
комп'ютерне спілкування в україномовному середовищі як предмет лінгвістичного вивчення, за нашими даними, ще не піддавалося спеціальному дослідженню.
Дослідженню питання комп'ютерного спілкування в українській лінгвістиці присвячено незначна кількість сучасних наукових досліджень, які заслуговують на увагу, до
того ж вони досить різноаспектні. Так, питанню «Структурно-семантичної характеристики термінології програмування, комп'ютерних мереж та захисту інформації» присвячена робота А.О. Ніколаєвої (2002); «Особливості українського комп`ютерного жаргону»
проаналізовано у роботі І.І. Щур (2006), досліджено та проілюстровано «Застарілі слова
та неологізма в складі комп’ютерного сленгу» у роботі Т.В. Стасюк (2007) та ін. Більшість інших сучасних досліджень носять переважно інформаційно-довідковий або ілюстративний характер різного ступеню якості і широко представлені в Інтернеті. Окремо
слід відзначити наукову роботу М. Федорів «Про особливості комп'ютерного дискурсу»
(2003), вона найбільш повно висвітлює ті питання, важливість яких і ми відзначаємо
у своєму дослідженні. Але сучасний мовний матеріал потребує вже більш докладного
та виваженого підходу, обґрунтування та систематизації отриманих висновків, що ми і
прагнемо представити у статті.
Попередньо слід зазначити, що чіткого та загальнопрйнятного визначення «дискурса», охоплюючого всі випадки його використання, не існує, і не виключено, що саме це
спонукало до його широкої популярності, набутої цим терміном за останні десятиліття:
пов’язані із нетривіальними відносинами різного розуміння, які успішно задовольняють
різні понятійні потреби, модифікуючи тим самим більш традиційні уявлення про мовлення, текст, діалог, стиль і навіть саму мову.
Дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus 'біганина взад-вперед; рух,
круговоріт; бесіда, розмова') означає мовлення, процес мовленнєвої діятельності;
спосіб мовлення [1: 124]. Багатозначний термін цілого ряду гуманітарних наук, предмет яких безпосередньо або опосередковано передбачає вивчення функціонування
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мови, – лінгвістики, літературоведення, семіотики, соціології, філософії, етнології и
антропології.
Останні десятиліття спілкування за допомогою комп’ютера, на думку А.Є. Войскунського, виокремлюєтся як особливй вид дискурсу і дискурсивної практики. Функціонування комп’ютерної мови технічно обмежено письмовою формою мовлення, яка
стилістично максимально наближена до неформального устного розмовного стилю.
Комп’ютерний дискурс інтерпретується як система, яка характеризується наступними
загальнодискурсивними ознаками: динамічністю, процесуальністю, комуникативністю,
персоніфікованістю, ситуативною обумовленістю, конотативністю, социальною і культурологічною маркованістю [2: 87].
В різних типах дискурса ці властивості проявляються по-різному, маркуючи кожен
окремий тип як мовленнєво-поведінкову систему, крім того, важливою обставиною є і
комунікативна близкість співрозмовників, при якій реальний фізичний простір не має
значення, як зазначає П.Е. Кондрашов [3: 46].
Отже, існує цілий ряд термінів, які позначають комунікацію за посередництво
інтернет-технологій: віртуальна комунікація, комп’ютерне спілкування, мережва комунікація, online-комунікация і т.ін. До найбільш розповсюжених засобів спілкування через
Інтернет відносяться електрона пошта (e-mail), чат, ICQ, форум чи конференція.
На думку Е.В. Грязнової, інтернет-комунікація представляє собою єдність чотирьох
процесів: в ній створюється нова реальність, яка відображає об’єктивну дійсність, виражає суб’єктивно-особистісний світ і передає власний духовний зміст всім участникам [4].
Цікавою є також спроба дослідити переліковані вище процеси та зрозуміти, завдяки чому
вони стають можливими, як відбуваються, які закономірності при цьому проявляються,
тобто разібратися за допомогою яких мовних засобів при online-спілкуванні утворюється нова реальність та як вона відобаражає об’єктивну дійсність, і яким чином виражає
субъективно-особистісний світ співрозмовників. За нашим дослідженням, дискурс представляє собою культурно-поведінкову одиницю мовленнєвої діяльності. Англійський
лінгвіст Д. Кристал у своїй монографії «Мова і Інтернет» визначає його як сукупність
речень, що складають розпізнавану мовленнєву подію. У предметно-лінгвістичному плані під дискурсом він розуміє будь-який логічно зв'язний відрізок мовлення (переважно
усного), що за розмірами перевищує одне речення [5]. Категорія спілкування взагалі
і комп'ютерного спілкування окремо перебуває в центрі уваги гуманітарних наук.
При цьому спілкування прийнято розглядати як взаємодію, змістом якої є взаємне пізнання й обмін інформацією за допомогою різноманітних засобів комунікації
з метою встановлення стосунків, сприятливих для процесу тематично спільної діяльності.
Комп'ютерна комунікація відкриває новий вимір у людському спілкуванні, даючи
можливість зберігати і швидко передавати великі обсяги інформації, використовувати
аудіо- і відеоканали спілкування, а також спілкуватися в режимі on-line,
�����������������������
тобто в безпосередньому лінійному контакті з респондентом.
Комп'ютерне спілкування передбачає комунікацію у віртуальному середовищі, і в
цьому полягає, на думку А.Є. Жичкіної, його найважливіша відмінна риса [6]. Таким
чином, комп'ютерним дискурсом ми вважаємо спілкування користувачів чи спеціалістів
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з інформаційних систем і технологій безпосередньо або через комп'ютерні мережі. При
цьому комп'ютерне спілкування може бути як індивідуально-орієнтованим (листування
засобами електронної пошти), так і статусно-орієнтованим (спілкування в різноманітних
конференціях).
Комп'ютерний дискурс має багато точок дотику з масовою комунікацією, але не
збігається з нею повністю, оскільки комп'ютерна комунікація, на відміну від масовоінформаційної, є взаємно спрямованою, і багато текстів мають персональний характер.
Комп'ютерна комунікація багатогранна. Вона має характеристики, властиві й іншим
видам комунікації. Так, у роботі О.Н. Галічкіної наводяться наступні її види: з погляду масштабності, комп'ютерне спілкування має в собі риси масової (спілкування з усім
світом), міжособистісної (спілкування між користувачем і комп'ютером) і групової
комунікації; з огляду на часовий чинник – тривалість комунікативного процесу, –
комп'ютерне спілкування може бути як стислим (одержання електронної пошти), так і
тривалим у часі (участь у конференціях) [7: 8].
За формою комп'ютерна комунікація поділяється на усну (безпосереднє спілкування
чи при наявності голосового модему) і письмову (текстова і графічна, тобто передача
малюнків, схем і т.д.).
Відповідно до каналу передачі і сприйняття інформації комп'ютерна комунікація
ділиться на актуальну (спілкування з реальними людьми) і віртуальну (спілкування з
уявними співрозмовниками).
Під час аналізу ситуації й учасників комп'ютерного спілкування можна виявити
складну комбінацію дискурсів: передача особистих повідомлень від одного користувача іншому електронною поштою (побутове спілкування), офіційний обмін і запит
інформації з електронної пошти (діловий дискурс), обговорення наукових питань у групах новин і конференціях (науковий дискурс), обговорення питань викладання й освіти
в конференціях (педагогічний дискурс), реклама, що з'являється на електронних дошках
оголошень (рекламний дискурс), обговорення політичних питань (політичний дискурс). При цьому специфічний етикет комп'ютерного спілкування часто формулюється
у вигляді правил, знання яких допомагає уникнути багатьох неприємностей під час
спілкування в інтернет середовищі, наприклад: вимога не відхилятися від теми; використання смайликів для пом'якшення категоричності тверджень; форматні обмеження,
пов'язані з довжиною листа; певні заборони на деякі види листів (chain-letters); створення листів неприємного змісту, що одержали в комп'ютерному спілкуванні назву
«флейм» (англ. flame – «спалах»); вимогу пройти попередню підготовку перед участю в
комп'ютерних конференціях.
Розглянемо лінгвістичні характеристики комп'ютерного дискурсу та проаналізуємо
найбільш рельєфні відмінні ознаки комп'ютерного дискурсу. Комп'ютерний дискурс,
представляючи собою багатожанровий функціональний різновид монологічного і
діалогічного мовлення, характеризується цілим рядом специфічних комунікативних
засобів. Своєрідність мовного спілкування учасників комп'ютерної комунікації полягає
не тільки у використанні професіоналізмів, але й у комбінації лексичних одиниць, що
належать до різних стилів і регістрів, утворених відповідно до прагматичних настанов і
цілей спілкування.
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Для лексичного оформлення текстів комп'ютерного дискурсу характерна, насамперед, насиченість мовлення термінами всіх типів. У даному дослідженні ми виділяємо
три групи використання комп'ютерної термінології: 1) специфічні комп'ютерні терміни,
вживані тільки людьми, пов'язаними з комп'ютерами (server, modem, біт, байт); 2) слова,
запозичені комп'ютерною термінологією з інших галузей, що набули іншого значення
в комп'ютерному дискурсі (domain – у математиці – “область або інтервал”, у фізиці –
“домен”, у комп'ютерному дискурсі це – “заключна частина Інтернетної адреси”);
3) загальнолітературні слова, що у комп'ютерному спілкуванні набули термінологічного
значення (flame – полум'я, яскраве світло, пристрасть, у комп'ютерному дискурсі – «суперечка, що поступово переходить із предмета дискусії на особистості»). Серед термінів,
що вживаються в комп'ютерному дискурсі, широко представлені абревіатури, наприклад:
PC – personal computer; IRC (Internet Relay Chat) – спілкування в реальному часі; WAN
(Wide Area Network) – будь-яка мережа, що охоплює більш ніж один будинок; WWW
(World Wide Web) – всесвітнє інформаційне середовище та ін. Найчастіше скорочуються
назви установ, організацій, країн і т. ін. Відмінна риса абревіації в комп'ютерних текстах – це скорочення не тільки термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні
словосполучень і цілих речень. Наприклад: AAMOF = As A Matter Of Fact; GON = God
Only Knows; TTYL = Talk To You Later; TYVM = Thank You Very Much; IMHO = In My
Humble Opinion та ін.
Оскільки учасники комп’ютерного спілкування – це часто люди, знайомі з математикою, вони переносять вживання формул і різноманітних символів у комп’ютерний дискурс, що дозволяє його максимально стиснути. Наприклад: PMJI = Pardon My Jumping
In, PGY = Post Graduate year, PGY-1, PGY-2 тощо. Оскільки спілкування в комп'ютерній
мережі відбувається переважно в писемній формі, поряд із звичайними використовуються і незвичні форми посилення експресивності. Наприклад: U замість you (у прикладах
BSU = Be Seeing You, SU = Seeing You); 2 замість too, to; B замість be; 4 замість for; 2B
замість to be; B4 замість before.
Лімітивність – це соціальна функція, зміст якої – обмежити коло учасників спілкування. На наш погляд, абревіатури в комп’ютерних текстах можна назвати “кодовими”,
тому що вони відомі тільки учасникам спілкування в комп’ютерному середовищі і для
недосвідченої людини перетворюються на таємну мову.
Комп'ютерний дискурс характеризується розмаїтістю тем, змішуванням слів, що
належать до різних лексичних шарів, сполученням наукових термінів і розмовних
слів, піднесеної і грубої лексики, що, безсумнівно, надає специфіки комп'ютерній
комунікації.
Залежно від теми комп'ютерних конференцій у комп'ютерному дискурсі зустрічається
різноманітна термінологія – наукова, філософська, політична, медична й ін. Наприклад:
радіохвилі, електрон, білкові молекули, біополе, дерматома, точки акупунктури, фотон,
сенсорика, relativism, orthogonal, kingdom of god, ontogenesis, neutrino, opposition та ін.
Комп'ютерне спілкування характеризується рядом ознак на рівні лексики: 1) активне
вторгнення (інкрустація) англійських термінів, виразів у латинському написанні (Привіт
All!; Прийшли мені file, plz); 2) використання транслітерації і транскрипції для передачі
англійських слів (мануал – від англ. manual, спам – від англ. spam; гейт – від англ. gate,
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сабж – subj; 3) використання словотворчих і семантичних кальок (залізо – hardware);
4) обігравання англійських слів (найчастіше з метою створення гумористичного ефекту
(бебеска – BBS – Bulletin Board System/ Система Електронних Дощок Оголошень; яга –
EGA – Enchanced Graphics Adapter); 5) інвенція – вигадування слів, виникнення слів на
чужому грунті (зафіксити – від англ. to fix; юзати – від англ. to use).
Привертають до себе увагу гібридні утворення на морфологічному рівні, коли корінь
слова подається в англійському написанні, а закінчення українське, наприклад: прикрутити dimm'и, subj'и; dialup'а, html'ки, аналог getweb'а, посилати MIME'ом, e-mail'ом,
getweb'ом, заповнювати refid'ами, MID'ами та ін.
Таке змішання англійської та української графіки в рамках одного тексту, сполучення, здавалося б, непоєднуваних елементів надає іронічно глузливого тону аналізованим
повідомленням, часто властивого молодіжному середовищу. Лексика, що складає комп'ютерний жаргон, нами умовно поділена на такі тематичні групи: 1. назви деталей і складових частин комп'ютерів (батон – кнопка миші, клавіша; гріб – корпус комп'ютера);
2. назви програмних продуктів, (у тому числі ігор), окремих програм, команд і файлів
(дося – дискова операційна система DOS; презерватив – антивірусна програма Aidstest);
3. назви операцій і окремих дій, пов'язаних із комп'ютером (виснути, здохнути (про
комп'ютер) – відмовитися реагувати на будь-які зовнішні впливи; взяти акорд – перезавантажити комп'ютер за допомогою трьох клавіш); 4. повідомлення системи користувачу
(гамовер – game over – закінчення гри); 5. назви фірм – виробників устаткування і програм
(Сантехніка – устаткування від Sun Microsystems Computer Corporation; Дрібний м'якуш –
компанія MicroSoft); 6. позначення людей, що працюють із комп'ютером: професіоналипрограмісти (безсистемник – системний програміст, програмер – комп'ютерник, що вміє
створювати свої програми) і користувачі (юзер – користувач-початківець, що має модем,
ламер – агресивний або абсолютно некомпетентний користувач); 7. неспеціальні поняття, пов'язані з оцінним змістом (битий, кривий, гнилий – непрацюючий).
Український комп'ютерний жаргон, похідний від комп'ютерних термінів і жаргонних слів англійської мови, характеризується великою розмаїтістю форм, розвиненими
синонімічними і словотворчими рядами, незрівнянно більш високою емоційно експресивним забарвленням, ніж англійський. При цьому основна маса слів містить жартівливоіронічну, негативну оцінку. В англійському комп'ютерному жаргоні переважає метафоричний і метонімічний перенос, не пов'язаний, як правило, із словотворчими діями,
а сама виразність слів значно нижча. Багато жаргонних виразів не виходять за рамки
літературної норми (Trojan horse / «Троянский кінь» – приховані команди, введені
у вже існуючу програму, яка до певного моменту працює нормально). В українських
жаргонізмах важливу роль відіграють звукові асоціації (клавіатура – клава, мило –
e-mail та ін.). У появі таких слів наявний елемент гри, такий привабливий для молодих
користувачів ІСТ (інформаційних систем і технологій) . Вони обіграють звучання слова,
вишукуючи найбільш виразний, жартівливо-іронічний варіант.
Специфічну характеристику українського комп'ютерного дискурсу складає вживання жаргонних слів, у тому числі і комп'ютерного жаргону. Звертають на себе увагу такі
характеристики комп'ютерного дискурсу, як велика кількість запозичень в іншомовній
формі з використанням латинської графіки, наприклад: e-mail, password, MS-DOS, запо68

зичень із використанням кирилічної графіки: хост – від англ. host; регістрити – від англ.
to register), запозичень жаргонного типу: згідно з рулезом – від англ. rules; мессага – від
англ. message, а також гібридних слів, коли до іншомовної основи в латинській графіці
через апостроф додається українське відмінкове закінчення: html'ки; e-mail'ом; у pwl'і
та ін.
Порівняльний аналіз графіки комп'ютерного дискурсу в інтернет-конференціях дозволив встановити, що в комп'ютерному спілкуванні поряд із традиційними графічними
засобами виробилися і специфічні: багатократне повторення знаків оклику і питання;
багатократне дублювання тієї самої букви; використання смайликів; виділення великими
буквами цілих речень; зірочки, що заміняють брутальне слово. Ці явища відбивають,
по-перше, підвищену емоційність та експресивність комп'ютерного спілкування, і,
по-друге, дотримання певного етикету спілкування (внутрішня і зовнішня цензура).
Незважаючи на деякі відмінності, у цілому інвентарі використовуваних графічних засобів
і їхні функції збігаються в англійському, російському та українському комп'ютерних дискурсах, що дозволяє вважати ці засоби властивими саме комп'ютерному спілкуванню.
Вивчення комп'ютерного дискурсу тільки починається. Його перспективи ми бачимо в освітленні специфіки інших жанрів даного типу спілкування, у вивченні експансії
двох найважливіших типів дискурсу – масово-інформаційного і повсякденного – у всі
інші сфери спілкування, у встановленні експресивних характеристик комп'ютерного
дискурсу, що випливають із його віртуальності і використання мультимедійних засобів,
в освітленні міжкультурних особливостей використання англійської мови як засобу
міжнародного спілкування у віртуальному просторі.
Розвиток мови – об'єктивний процес, у якому основну роль відіграє молоде покоління як найбільш гнучкий шар населення. Найяскравіше це явище проявляється на зламі
епох, у періоди воєн та революцій, а також стрімких соціальних процесів. При цьому
основним джерелом поповнення словникового запасу мови слугує неформальне мовлення. Спираючись на цю тезу, ми виконали дане дослідження, що дозволило нам зробити
такі висновки:
1. Процес аналізу неформального мовлення взагалі і мови комп'ютерників зокрема
ускладнюється різноманітністю й неоднозначністю термінології (професіоналізми, арго,
жаргон, сленг, соціолект).
2. Специфіка комп'ютерного дискурсу полягає у вибірковому комбінуванні ознак,
характерних для інших видів і форм спілкування. 3. Для комп'ютерного дискурсу характерні домінування англомовних лексичних основ (варваризми та семантичні кальки) і
тенденція до уніфікації норм і правил комунікації.
4. Незважаючи на таку специфіку, комп'ютерний жаргон у своєму функціонуванні
й особливо словотворі підкоряється законам української мови. Зокрема, найпоширенішими способами словотворення у комп'ютерній лексиці є афіксальний, безафіксний, а
також лексико-семантичний. При цьому лексико-семантичний може поєднуватися з іншими відомими способами.
5. Для комп'ютерної лексики характерне застосування мовної гри та засобів мовної
експресії. Основна тенденція у формуванні комп'ютерного дискурсу – максимальне скорочення способів передачі інформації. Перспективи вивчення комп'ютерного дискурсу
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ми бачимо в освітленні специфіки різних жанрів даного типу спілкування, у вивченні
функціонування двох найважливіших типів дискурсу – масово-інформаційного і повсякденного – у всіх інших сферах спілкування, у встановленні експресивних характеристик
комп'ютерного дискурсу, що випливають із його віртуальності і використання мультимедійних засобів, в освітленні міжкультурних особливостей використання англійської
мови як засобу міжнародного спілкування у віртуальному просторі.
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ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНА ЕКСПРЕСІЯ ВНУТРІШНЬОГО
МОВЛЕННЯ В НОВЕЛІ А. ШНІЦЛЕРА «FRÄULEIN ELSE»
( за новелою А. Шніцлера «Fräulein Else»)
Стаття присвячена аналізу лексико-синтаксичної експресії внутрішнього мовлення в новелі А. Шніцлера «Fräulein Else». Дослідження базується на наступних засадах
аналізу: спрямованість внутрішнього мовлення, ситуативні особливості середовища,
використання мовних засобів афективного характеру.
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Ключові слова: лексико-синтаксична експресія, внутрішнє мовлення, мовні засоби
афективного характеру.
Статья посвящена анализу лексико-синтаксической экспрессии внутреннего монолога в новелле А. Шницлера «Фройляйн Эльза». Исследование базируется на следующих
аспектах анализа: направленность внутреннего монолога, ситуативные особенности
окружения, использование речевых средств аффективного характера.
Ключевые слова: лексико-синтаксическая экспрессия, внутренний монолог, речевые
средства аффективного характера.
The article deals with syntactical and lexical expression of internal monologue in the
short story by A. Shnizler «Fräulein Else». The basis of the research consists of the following
aspects: internal monologue direction, situational special features of surroundings, usage of
speech means of affective.
Key words: syntactical and lexical expression, internal monologue, speech means of
affective nature.
Дослідження лексико-синтаксичної експресії внутрішнього мовлення потребує
теоретично-методологічного висвітлення певних аспектів. Звернемо увагу на понятійний
зміст термінів, релевантних у ракурсі зазначеної теми. Монолог має свою дефініторну
історію, і на сьогодні існують різні погляди щодо його теоретичного осмислення. Перш
за все, вивчення монологу в більшості випадків пов’язано з дослідженням діалогу,
при цьому саме на діалогічній формі мовлення ставиться більший акцент (Холодович А.А.[1], Якубинський Л.П.[2, 35], Дєвкін В.Д. [3]). Тому специфіка переважної
більшості визначень монологу обумовлена нерозривним зв’язком з діалогом. Автори
словників лінгвістичних термінів (Ахманової О.С. [4], Розенталь Д.Є. [5], Теленкова М.А. [6]) позиціонують монолог як інтерперсональний мовний акт: «форма мови,
спрямована до себе, не розрахована на мовну реакцію іншої особи». В.В. Виноградов
визначає «монолог» як не діалог, не переривчаста форма мовлення [7, 83]. Адмоні В.Г.
прирівнює монологічну та розповідну форму мови, ототожнюючи її з функціональнокомунікативним типом мовного акту [8, 23].
На наш погляд, монолог вибудовується й керується за допомогою діалогу. Як ми бачимо з праць Бахтіна М.М., який на основі досліджень художнього тексту зробив наступний висновок: «можна стверджувати, що кожна репліка монологічна (дуже короткий
монолог), а кожний монолог є реплікою великого діалогу» [9].
За Л.С. Виготським, усі риторичні форми монологічні за своєю композиційною побудовою, містять звертання пряме чи другорядне. Зазвичай цю установку на звертання
навіть сприймають основною базовою особливістю риторичного слова [10, 75]. Монолог організована система думок у словесній формі, що безпосередньо впливає на оточуючих.
Реплікам абсолютно не властиві складні речення, які є особливістю лише монологу. Зате
в монолозі звичайно не буває неповних речень, з яких зазвичай складаються всі репліки.
Крім того, реплікам властиві і фонетичні скорочення, і несподівані формоутворення, і
специфічний словотвір, і дивне на перший погляд слововживання, і, нарешті, порушення синтаксичних норм (недостатній контроль свідомості, спрощення). У діалозі беруть
участь особи, соціально пов’язані між собою, які, розуміють одна одну з півслова. Моно71

лог найчастіше адресується цілій низці осіб, серед яких можуть бути близькі і неблизькі,
і зовсім чужі: все це позбавляє можливості розраховувати на безпосереднє розуміння і
примушує удаватися до традиційних форм мови, до літературної мови.
На всіх рівнях дослідження афективного монологічного мовлення виявляються
наступні істотні проблеми:
1) співвідношення інтелектуальної (номінативної, інформаційної, раціональної, логічної) і афективної конструкції мови;
2) приналежність афективної конструкції;
3) визначення складових стилістичного значення афективної конструкції (експресивність, емоційність, образність і тому подібне).
Першим проблему вивчення мовлення в афективній формі поставив Ш. Баллі, який
стверджував, що наявність афекту є обов’язковим компонентом будь-якого вислову. Розрізнення в мові інтелектуального і афективного мало для Баллі вирішальне значення
[11, 20]. Суть співвідношення обох сфер мови і Баллі, й інші видатні філологи бачили в
тому, що афективне не є проявом випадкових, факультативних нашарувань на інтелектуальне (називне), а елементом, який обов’язково присутній. З цього положення виходить
висновок про взаємозв’язок обох сфер і їх часте взаємопроникнення. Але акценти при
цьому робляться різні.
Аналіз висловлення як комунікативного акту містить чотири основні фактори: автор
висловлення, його адресат їх взаємодія та ситуація. Ці фактори є комплексними та містять певне коло аспектів. У роботі Н.Д. Андрєєва і Л.Р. Зіндера наголошується на різну
природу самого вислову - «психофізичного процесу мовного вживання» - і створюваного
в його рамках мовного твору (у Ріффатера - повідомлення), який є результатом цього
процесу [12]. Г. Міхель, відзначаючи діалектичну єдність цих понять, зазначає, що поняттю «вислів», як мінімальній одиниці мовного спілкування ставиться у відповідність
поняття «речення», як мінімальної самостійної одиниці тексту, а дослідженню вислову
в рамках прагматичного аналізу відповідає мовностилістичний аналіз речення [13]. Тут
доречні слова А.М. Пєшковського, про те, що в «значенні всього словосполучення залишається єдине ядро, щось таке, що, безперервно міняючись, залишається самим собою,
і що ми могли б назвати мовленнєвим значенням всього словосполучення». При цьому
А.М. Пєшковський пояснює, що мова йде не про різні частини словосполучення, представлені окремими словами, а про різні сторони словосполуки «як в звучанні, так і в
значені» [14, 53].
Іншими словами, в кожному вислові можна умовно виділити деяку незмінну складову, зазвичай так звану «мовленєву інформацію», що відповідає за виконання комунікативного завдання в широкому сенсі слова. Ця інформація може бути передана виключно
лексичними засобами при нейтральній мовній інтонації. З іншого боку, у вислові завжди
присутня й «актуальна інформація», завдяки якій досягається варіативність вислову. За
допомогою передачі актуальної інформації, з одного боку, здійснюється прив’язка вислову до контексту, а з іншої — досягається передача внутрішнього стану самого автора,
включаючи його соціальний статус, темперамент, емоційний настрій і інші аспекти.
Передача мовленєвої інформації покладена на комунікативну функцію мови, а продукування актуальної інформації — на його експресивну функцію. Приведемо думку
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О.В. Озаровського, який зазначає, що «поняття «експресивного» залишається найзагальнішим вираженням особливої якості мовних одиниць, пов’язаної з їх «установкою на
вираження», зі всяким посиленим або незвичайним вираженням думки, відчуття й волі
в мовленні» [15, 154].
У межах цього дослідження ми розуміємо під експресивністю «сукупність пов’язаних
з категорією емоційної оцінки семантико-стилістичних ознак окремих мовних одиниць,
які забезпечують їх здатність виступати в комунікативному акті з метою створення певного ефекту» [16, 59]. Унаслідок актуалізації цих ознак у конкретному вислові останнє
стає «маркованим», тобто отримує певне виділення в потоці мови.
Ми також проводимо розмежування понять експресивності в мові і емоційності, характеристикою психічного стану людини. Цей підхід отримав віддзеркалення в роботі
Е.М. Галкіної-Федорук, в якій автор, аналізуючи лексичні експресивні засоби, вказує,
що «емоційно забарвлені слова виражають відчуття людини, що завжди робить мову
виразною, тобто експресивною», відзначаючи при цьому, що «експресивність в мові»
(у нашій термінології - експресія) — це, насамперед, «посилення виразності і зображальності» [17, 146].
Ми дотримуємось позиції, яка демонструє нетотожність експресивності й емоційності. Експресія виявляє емоційність, а емоційний прояв не завжди має експресивний
характер (Вольф Е.М., Іваненко С.М., Тошович Б. та ін.).
Як носій експресивності може виступати практично будь-яка одиниця мови. На
фонетичному рівні як засіб для вираження експресії можуть виступати фонологічнонерелевантні для даної мови зміни звуків (зміна тривалості, аспірація і ін.), а також акцентні і просодичні засоби — спеціальна інтонація, особливий фразовий наголос. Морфологічні (словотвірні) засоби включають словоскладання і широкий діапазон пестливих
і принизливих афіксів. Лексичні експресивні засоби охоплюють пласт слів, що мають
окрім свого предметно-логічного значення ще і оцінний компонент. Ці засоби включають характерні вигуки, підсилювальні частки, допоміжні дієслова і займенники.
На синтаксичному рівні експресія переважно виражається за допомогою інверсії,
тобто зміни звичайного порядку слів в реченні, шляхом використання еліптичних (неповних) синтаксичних конструкцій, в яких опускається той або інший компонент структури, а також за допомогою топікалізації, тобто відособлення елементу тематичного характеру. В одному й тому ж вислові може бути використане поєднання всіх або деяких з
цих засобів [18].
Відмінність функціонального використання кожного з наведених вище засобів в розмаїтті видів суспільно-мовної практики ускладнює їх класифікацію за якою-небудь єдиною ознакою, і, як наслідок, кожний такий засіб вимагає окремого дослідження.
Найважливішою особливістю культури часів A. Шніцлера є синтетичність мислення.
Мислителі переймали та творчо обробляли досвід учених та філософів. Синтез проходив на якісно новому рівні. Активний інтерес до внутрішнього світу особистості характеризувався взаємним проникненням та тісним сплетінням філософії, психології та
літератури. З появою новаторських праць Фрейда центр тяжіння в літературі змістився
від соціальних конфліктів до більш суб’єктивного дослідження реакцій індивідуума на
навколишнє середовище, його сприйняття самого себе собою та іншими. Цей вплив знай73

шов своє відображення у роботах А.Шніцлера, зокрема, у репрезентувані внутрішнього
монологу в новелах «Лейтенант Густль» та «Фройляйн Ельза».
Твір «Fräulein Else» є симбіозом тонких психологічних спостережень емоційного
стану жінки та поступової деградації суспільства. Ключовим елементом цієї новели є
монолог дівчини, змушеної оголитися перед другом свого батька заради покращення
фінансового становища родини. Присвячуючи своє життя виконанню свого обов’язку як
дочки, вона страждає від цього і в решті решт закінчує життя самогубством.
Внутрішнє мовлення в більшому ступені, ніж монолог, не розраховане на реакцію
співрозмовника, але містить більше звернень як емфатичного, так й афективного характеру (риторичні питання). Внутрішнє мовлення Ельзи спрямоване до себе (Що я тут
роблю?), до батька (О, батько не свариться на бідну дитину), до матері, до оточуючих
(«Асh, nein, Menschen, arme Menschen…» - О, ні, люди, бідні люди, ви всі завдаєте мені
стільки прикрощів), до природи та персонажів новели.
Основними засобами для продукування експресії внутрішнього мовлення в новелі
«Fräulein Else» є обрив думки, експресивні речення з застосуванням пунктуаційних графічних засобів: три крапки, знак оклику): еліптичні конструкції, апозіопезисні речення,
наявність специфічної синтаксичної структури (підрядне речення зображується як головне, слово переміщується в кінець речення, змінюється порядок слів) [19, 117].
«Gar nicht mehr kühl - dreißigtausend ... , dreißigtausend ... ».
«Also überlegen, überlegen …».
«Mein schönes gelbes Briefpapier!».
«Nackt, ganz nackt».
«Chopin?».
«Und wenn auch – brauche ja nichts mehr».
«Schön, schön bin ich! Schau’ mich an, Nacht!».
Необхідно зауважити, що А. Шніцлер обґрунтовано вважається засновником внутрішнього мовлення в літературі, адже в його новелі ми знаходимо не просте підсилення
та емфатичний стиль, а створення певної атмосфери за рахунок використання декількох
синтаксичних та лексичних прийомів в одному реченні:
« − Wenn der Papa tot ist, dann ist ja alles in Ordnung, dann muß ich nicht mehr mit Herrn
von Dorsday auf die Wiese gehn... O, ich elende Person. Lieber Gott, mach’, daß in der Depesche nichts Böses sieht. Lieber Gott, mach’ daß der Papa lebt. −». 			
Слід зазначити, що у контексті новели головний емфатичний акцент внутрішнього
мовлення спрямований на напівсвідомі роздуми навколо головного конфлікту. У зв’язку з
цим емоційне навантаження передається за допомогою застосування заперечення nicht:
«Aber es soll Euch nicht glücken» (97 речень з 453)
Необхідно зауважити, що А. Шніцлер активно використовує заперечення для відображення внутрішньої боротьби Ельзи та її емоційного стану:
«Aber nein, er bringt sich nicht um, er wird sich lieber einsperren lassen» (33 речення)
«Nein, nein, nein!» (19 разів)
Водночас відбувається емоційне підсилення за допомогою неозначеного артикля:
«Ein Genie bist du ja» (19 випадків)
Безперечно, у такий спосіб А. Шніцлер пробуджує в нас співчуття, змушує розуміти
відсутність альтернативи для героїні й тим самим звертає увагу на контрастність серед74

овища: суспільство вимагає чистоти, моральності та водночас змушує коритися обставинам. Дилема, яка є ключовим аспектом внутрішнього мовлення Ельзи, є виявленням
портрету суспільства. Ельза - це жертва подвійних стандартів суспільства, соціальної
провини та відсутності варіантів компромісних ситуацій.
Це складне з психологічної точки зору внутрішнє мовлення є результатом скептичних поглядів А. Шніцлера на суспільство. Експресія внутрішнього мовлення, яку
застосовує автор, не має за мету обвинувачення чи заклик до відповідальності за свої
вчинки. Новела пронизана внутрішньою боротьбою дівчини. Головною інстанцією, на
думку автора, людської психіки є «напівсвідоме» (das Halbbewusste). Воно відрізняється
від фрейдівського несвідомого своїм ідеологічним та соціальним змістом. Це сфера
неусвідомлюваних індивідом соціальних і культурних норм і уявлень, необхідних для
існування в суспільстві. Саме ця концепція і знаходить своє відображення в новелі.
Емфатичне виділення створюється за рахунок зниження тону вислову. На наш погляд, зниження тону – це іконічний знак, що характеризує повсякденність сприйняття.
З психологічної точки зору тут має місце ефект, протилежний емфатичному виділенню
найважливіших аспектів: мовлення персонажа зрозуміле для нього самого. При цьому мається на увазі, що воно буде зрозумілим й для читача. Тим самим виникає ефект
причетності читача до бачення автора тексту, яке він намагається передати читачеві, занурити його в атмосферу подій. Іншими словами, це теж «ефект входження», тільки не
в зовнішню ситуацію, а в психологічний стан персонажа. Одним з засобів, за допомогою котрих досягається цей ефект, є пауза, як засіб ритмічної організації [20]. Ця пауза
свідчить про відносну закінченість попереднього вислову. На стилістичному рівні це
риторичне питання:
« − Warum lächle ich denn? » − (57 речень з 453).
Разом з ілюстрацією психоаналітичної теорії в новелі зароджується власна
психологічна концепція А. Шніцлера з важливою роллю глибинних соціальних мотивів
поведінки. Триступеневій психоаналітичній моделі (свідоме, напівсвідоме, несвідоме)
з акцентом на несвідоме А. Шніцлер протиставив свою систему. Її зміст складають різні моменти, що стосуються функціонування людини в суспільстві, наприклад,
неусвідомлювані ідеологічні переконання (напівсвідоме). У героїні новели укорінився
неусвідомлений штамп, що жінка як об’єкт бажання чоловіка легко купується за гроші.
Це і є один з ключових моментів аналізу внутрішнього мовлення героїні. Водночас Ельза
іронічно оголює нікчемну суть людини з вищого світу: 				
«O, mein Herr, nackt bin ich noch viel schöner, und es kostet einen Spottpreis,
dreißigtausend Gulden. Vielleicht bringen Sie Ihre Freunde mit, dann kommt es billiger»
Те, що А. Шніцлер запровадив внутрішній монолог в німецькомовну літературу, не
можна вважати за перебільшення. Доречно відзначити, що саме А.Шніцлер ще «задовго
до Джойса, застосував причому віртуозно, - на думку Г.І. Архипова, - потік свідомості»
[21], продемонсрувавши таким чином свою індивідуальність й неперевершеність аж до
сьогодення.
Отже, аналіз лексико-синтаксичної організації новели А. Шніцлера «Fräulein Else»
свідчить про експресивність внутрішнього мовлення героїні, яка досягається неповними
й перерваними синтаксичними конструкціями, риторичними питаннями й окличними
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реченнями, специфічною будовою словотвору, при цьому автор не тільки відбиває емоції
персонажа, а й передає читачеві цей емоційний стан методом емоційного зараження.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА
Стаття присвячена актуалъним питанням теорії тексту як одному з перспективних напрямків мовознавства. В ній розглядаються типи комунікативних ситуацій та
функції учасників комунікативного акту.
Ключові слова: комунікативна ситуація, функції учасників комунікативного акту.
Статья посвящена актуальным вопросам теории текста как одному из перспективных направлений языкознания. В ней рассматриваются типы коммуникативных ситуаций и функции участников коммуникативного акта.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, функции участников коммуникативного акта.
The article deals with the topical questions of a theory of the text as one of the perspective
directions in linguistics. It is concerned with the types of communicative situations as well as
the functions of communicative act participants.
Key words: communicative situation, functions of communicative act participants.
Проблема коммуникативной организации текста тесно связана с особенностями текста и его единиц. Её изучение началось в 20-50 годы XX столетия (А.М. Пешковский, Л.А. Булаховский, Н.С. Поспелов, В.В. Виноградов, И.А. Фигуровский,
И.Р. Гальперин, Г.Я. Солганик и др.). Интерес к исследованию текста определил формирование новой отрасли лингвистики, которая получила название «лингвистика текста» или «теория текста». Это одно из перспективных направлений в современном
языкознании, с появлением которого активизировалось не только описание функционирования единиц речи, но также изучение семантических (Ч. Филлмор, У. Чейф, В.В.
Богданов, О.Н. Селиверстова, В.Г. Гак и др.), логических (Н.Д. Арутюнова, Л.А. Новиков, А.А. Ивин, Г.В. Колшанский, О.Е. Белинская и др.), коммуникативных и
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когнитивных (В. Матезиус, Я.Фирбас, Ф. Данеш и др.) отношений в структуре текста.
Исследуя коммуникативные акты, ученые обращают внимание на средства актуализации
говорящим (пишущим), используемые с целью воздействия на слушающего (читающего) для адекватного восприятия всего объема информации, содержащейся в тексте. В
современной лингвистике изучение коммуникативного акта речи все более приобретает
лингво-психологическую направленность и определяется как когнитивный подход[1:23-24].
В теории текста утвердились термины высказывания, сложного синтаксического целого (ССЦ), сверхфразового единства (СФЕ). В зарубежной лингвистике текст или его
части (диалогическое единство) нередко называют дискурсом (З.С. Хэррис, А. Греймас).
Первоначально термин дискурс появился в романистике, точнее во французской лингвистике [2: 215], где он употреблялся именно в этом значении. В теории текста употребление термина дискурс значительно расширено. Ученые отмечают несколько его значений:
связный текст, устная форма текста, диалог, группа связанных по смыслу высказываний,
речевое письменное или устное произведение [3 : 467], фрагмент текста, который создает общий контекст [4 : 53 ]. Сегодня в научной литературе можно встретить термины
диалогический и монологический дискурсы, соотносимые с формами речи, научный, политический, педагогический и т. под. дискурсы, соотносимые со сферой деятельности
человека [4 : 53]. Таким образом, в современном языкознании текст и дискурс обозначают близкие по значению понятия когнитивного направления науки о языке.
Анализ единиц текста способствовал привлечению внимания ученых к речевым актам и их коммуникативной организации, соединив теорию текста с коммуникативной и
функциональной лингвистикой, с теорией информации. Изучение теории текста имеет,
кроме того, прикладное значение и связано с формированием умений интерпретировать
и составлять тексты различных функциональных стилей и жанров.
Термин коммуникация образован от лат. communicatio, что обозначает «делать общим, связывать, сообщать». Исходя из этого, высказывание – это коммуникативный
вербальный акт, который характеризуется внешней (формальной) и внутренней (семантической, прагматической) организованностью. Речь как коммуникативное сотрудничество предполагает участие двух активных начал. Один из участников (говорящий,
продуцент, адресант, коммуникант) реализует коммуникативный замысел, другой (слушатель, читатель, реципиент, адресат, коммуникат,) расшифровывает этот замысел. В
связи с этим представляется важным рассмотреть позиции и функции двух активных начал коммуникативного акта: говорящего (коммуникатора) и слушающего (коммуниката).
Говорящий занимает в коммуникативном акте основную позицию (в буквальном смысле
он создает основу коммуникативного акта, начинает его). В акте общения говорящий
преследует определенную цель, называемую коммуникативной установкой (интенцией). Как правило, коммуникативные акты имеют информативный характер, однако под
влиянием интенции в текст могут вводиться так называемые неинформативные акты, к
которым ученые относят обращения, извинения, приветствия, оценочные формулы [5 :
193]. Говорящий в акте коммуникации осуществляет ряд ролей. Так, в художественном
тексте говорящий –это автор, лирический герой, повествователь, рассказчик и др. Например, в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова коммуникатор – это автор (писатель),
повествователь (образ писателя, Печорин и Максим Максимыч). В деловых документах
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коммуникатор – это лицо, подписавшее документ, лица, составлявшие и готовившие его,
организация, которую представляет документ [6 : 27]. Говорящий движется от мысли,
смысла, замысла к средствам его выражения.
Слушающий на первый взгляд занимает пассивную позицию в коммуникативном
акте (не производит текста), однако он активно участвует в создании коммуникативного
продукта. Именно слушателю (читателю) предстоит понять и интерпретировать систему
всех знаков, использованных в тексте говорящим (прагматических, ситуативных, семиотических, лексико-семантических, грамматических и др.). В акте устной коммуникации
слушающий также учитывает невербальные средства (жесты, мимика, позы), они могут
быть и знаками письменной речи (описание жестов, поз, мимики, в т.ч. в ремарки драматических произведений).
Позиция говорящего для слушателя вполне понятна, чего нельзя утверждать о позиции слушателя (читателя). Для говорящего она характеризуется некоторой неопределенностью, даже размытостью образа собеседника. С точки зрения говорящего
слушатель (читатель) – это и конкретное присутствующее лицо, и конкретное лицо,
отдаленное в пространстве и времени, и аудитория, состоящая из группы лиц, и даже
некоторое лицо отдаленного или далекого будущего. Благодаря языку, текстам (путевые
заметки, художественная литература, исторические документы и под.) читатель может,
образно говоря, «побывать» в самых разнообразных уголках мира, словно в машине
времени «переместиться» в разные эпохи. Именно это свойство языка, реализуемое в
коммуникативном акте, американский ученый Ч. Хоккет назвал «перемещаемостью».
В коммуникативном акте говорящий и слушающий находятся в неравном положении. Говорящий (автор текста) не всегда может рассчитывать на равный тезаурус, необходимый
объем знаний, одинаковое видение мира у него и его слушателя (читателя), например,
речь лектора в неподготовленной аудитории, первая встреча студента с монографией по
новому предмету и под. Положение еще более усложняется при восприятии поэтической
речи. Акт коммуникации при этом может быть затруднен (или не состояться), если слушающий (читающий) не умеет интерпретировать художественный текст, систему его
образов, его символику, непростую семантику, необычный синтаксис и даже графику. Многочисленные размышления об этом находим у писателей, например, Н. Гумилев говорил о двух типах адресата: о «читателе-друге» и «читателе-враге», А.П. Чехов
«рассчитывал» на понимающего читателя.
Коммуникативные функции говорящего (пишущего) и слушающего (читающего)
различны. Для говорящего (продуцента речи) основной является функция сообщения, её
еще называют номинативной, денотативной, референтной. Это может быть сообщение,
о субъекте (субъектах), объекте (объектах), о действиях, событиях, процессах, фактах
действительности. Этой основной функции сопутствует функция передачи определенного круга знаний, жизненного опыта, системы образов. Эту функцию принято называть
также когнитивной, гносеологической.
Обращаясь к реципиенту коммуникативного акта, продуцент выполняет апеллятивную функцию. Он убеждает собеседника, внушает ему особую логику развития событий,
рисует воображению читателя систему зрительных, слуховых, осязательных картин, настаивает на эстетических и нравственных оценках.
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Экспрессивно-эмотивная, в том числе поэтическая функция продуцента речи заключается в обращении автора к эстетическому чувству читателя и обеспечивает выразительную
передачу психического состояния говорящего, его чувств, его субъективного отношения
к сказанному, что в тексте выражается средствами всех уровней языка. Эта функция реализуется путем введения в текст поэтических тропов, фигур, развития у слов новых
значений, соединения слов в словосочетания, которые не мотивированы с точки зрения
норм литературного языка и под. Например: лексико-семантический уровень: «проскакал на розовом коне» (Есенин), словообразовательный уровень «лица не выгрущу»,
«матери ... выплакались» (Маяковский), «кленёночек ...зелёное вымя сосет» (Есенин),
«очень короткая история – с очень долгой доисторией и поисторией» (Цветаева), морфологический уровень «Аллилуйся!» (Цветаева), синтаксический уровень, например,
вводные слова, восклицательные предложения, обращения («друг милый, предадимся
бегу... «(Пушкин), «А вы, надменные потомки,...» (Лермонтов), «Прохожий, остановись!» (Цветаева), необычное сочетание слов («неотвратимая улыбка « (М. Волошин),
«темно горит свеча» (К. Фофанов) и т. под.
Фатическая или контактоустанавливающая функция готовит слушателя к восприятию, помогает сосредоточить его внимание в процессе коммуникативного акта. Это
достигается при помощи включения сигналов, которые помогают поддержать или прервать речевое общение. Например, в диалоге: А знаешь?..., Помнишь ли?..., «Скажи-ка,
дядя, ведь недаром...» (Лермонтов), «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит
это кому-нибудь нужно?... « (Маяковский), «Шагане, ты моя Шагане, ... я готов рассказать... « (С.Есенин). Например, в монологе: Следует сказать, что..., Как вы помните, я
уже говорил о..., На этом будем завершать... и под. Фатическую функцию могут также
выполнять действия, которые сопровождают коммуникативный акт, например: звонок
перед началом спектакля, концерта, киносеанса или перед лекцией и уроком, раскрытие
книги или разворачивание газеты могут подавать сигнал о начале коммуникативного
акта, а закрытие книги или сворачивание газеты, отодвигание их в сторону (нежелание читать или конец чтения), объявление перерыва в заседании, звонок с лекции или
урока сигнализируют о прерывании коммуникативного акта или останавливают его.
Коммуникативные функции слушателя (реципиента, адресата, читателя) связаны с его
поведением в процессе общения, с его оценкой содержательной и других сторон речи.
Выделяется несколько коммуникативных функций слушающего. Прежде всего это
функция общения. Она обусловлена желанием (или нежеланием) общаться с говорящим, автором и реализует (или не реализует) внимание и интерес к акту коммуникации
(включение или невключение в этот акт). Эта функция адресата соотносится с функцией
сообщения, которую выполняет адресант.
Чрезвычайно важна для коммуникативного акта функция восприятия слушающим смысловой основы сообщения. Степень её реализации, а именно: восприятие
и понимание (или невосприятие и непонимание) новой информации, зависима от
уровня общего развития адресата и степени компетенции в данной теме, от его интереса к ней, от его умения учесть специфику языка сообщения (оригинал или перевод,
родной или чужой язык, стиль речи и т.п.). Например, студент-биолог может неохотно включаться в коммуникативный акт на математические темы или вовсе уклониться
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от такого общения, если эти темы его мало или абсолютно не интересуют. Он может
отказаться от участия в коммуникативном акте на темы, которые ему интересны и хорошо известны, но представляются на языке, которого он не знает. Студента-медика
может не заинтересовать художественный текст. По причине неготовности к восприятию научного текста нередко студенты чтению монографий предпочитают разработки или рекомендации по теме и под. Фатическая (контактоустанавливающая или
контактопрерывающая) функция реализуется в поддержании слушателем акта коммуникации, например: Слушаю..., Говорите, вас слушают..., Продолжайте, это меня интересует..., Вы можете говорить абсолютно спокойно..., Говорите, вам обязательно помогут... или его прерывания, например: Пожалуйста, не продолжайте..., Прекратите,
мне это неинтересно..., Остановитесь, я не хочу этого знать... , Я не понимаю, о чем
вы говорите..., «Довольно! Стыдно мне пред гордою полячкой унижаться «(Пушкин).
Поэтическая функция выполняется слушателем (адресатом) в том случае, если текст
удовлетворяет его представления, его вкусы, вызывает у него адекватное восприятие,
порождает общность «картин мира» говорящего и слушающего, пишущего и читающего. Если реципиент умеет расшифровывать символы, понимает поэтические образы,
улавливает подтекстовую информацию, дополняет её затекстовой, акт коммуникации состоится и будет полновесным. В таком случае поэтическая функция реализуется в коммуникативном акте как говорящим (пишущим), так и слушающим (читающим).
Следует отметить, что в научной литературе нет однозначного количественного и
качественного выделение функций участников коммуникативного акта. Их выделяют от
трёх (К. Бюлер, А. Мартине, М.А.К. Халлидей) до шести-семи (Р. Якобсон, Н.Д. Арутюнова, А.Ф. Папина и др.) и даже свыше 25 [7 : 564].
Таким образом, анализ коммуникативной организации текста способствует привлечению внимания исследователей к коммуникативным ситуациям, а в практике подготовки
филологов создает основу для формирования умений интерпретации текстов различных
функциональных стилей.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
УДК 316.772.4:81’27

Хотько Н.А.
(Брест, Беларусь)

Социально-психологические характеристики
развития поликультурной личности
в процессе овладения иноязычным общением
У статтi розглядаються соцiально-психологiчнi характеристики розвитку полiкультурної особистостi як суб’єкту полiлогу культур, окремi аспекти мiжкультурної
комунiкацiї та можливi шляхи i умови її оптимiзацiї у процесi оволодiння iншомовним
спiлкуванням. Пiдкреслюється необхiднiсть формування iншомовної соцiокультурної
компетенцiї як iнтегральної складової iншомовної комунiкативної компетенцiї особистост����������������������������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������������������������
, яка є лiнгвiстично, соцiлiнгвiстично та психологiчно органiзованою системою.
Ключовi слова: мiжкультурна комунiкацiя, соцiокультурна компетенцiя, соцiокультурна сприйнятливiсть, соцiально-психологiчнi характеристики
В статье рассматриваются социально-психологические характеристики развития
поликультурной личности как субъекта полилога культур, отдельные аспекты межкультурной коммуникации и возможные пути и условия ее оптимизации в процессе овладения иноязычным общением. Подчеркивается необходимость формирования иноязычной
социокультурной компетенции как интегральной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции личности, которая является лингвистически, социолингвистически и психологически организованной системой.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социокультурная компетенция, социокультурная восприимчивость, социально-психологические характеристики.
The article deals with socio-psychological characteristics of the development of a
multicultural personality, touches upon some aspects of intercultural communication and
reveals the possible ways of its improvement in the process of foreign language acquisition.
Thus, the socio-cultural competence is viewed as an integral component of an individual’s
communicative competence in foreign language which is a multifunctional complicated system
constituted by socio-linguistic and psychological components.
Key words: intercultural communication, socio-cultural competence, cultural awareness,
social and psychological characteristics.
В современном языковом образовании основной целью является формирование
личности, способной и готовой осуществлять межкультурное общение в условиях активного социального взаимодействия с представителями других лингвосоциумов и их
культур (В.В. Сафонова, Т.Г. Тер-Минасова, Н.Д. Гальскова). Практика показывает, что
© Хотько Н.А., 2010
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не все студенты характеризуются оптимальным уровнем развития иноязычной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективность осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия субъектов культур. Эти неутешительные аспекты
языковой подготовки студентов обусловливаются тем, что студенты не знают многих
тонкостей лингвистической системы и не осознают специфики прагматического и культурного аспектов языка. Неутешителен и тревожен факт пассивности многих студентов
в процессе реализации иноязычного общения. Спонтанная речь на иностранном языке
вызывает множество трудностей социолингвистического и психолингвистического характера, влекущих за собой отсутствие инициативности и активности. Если же студенты
и принимают участие в беседе, то их речь, по большей части подготовленная, часто представляется скудной, заштампованной, бедной в экспрессивным выражении, что неизменно вызывает отрицательную реакцию и создает ощущение «неживого языка».
Личностный смысл активности студента в вузовском обучении состоит в формировании целостной структуры будущей профессиональной деятельности. Как отмечает
А.А. Вербицкий, степень включенности студента в учебную деятельность в решающей
степени определяется тем, насколько широкие возможности предоставляются ему для
личностной активности [1: 71].
В последнее время активизация часто сводится к усилению контроля за работой
учащихся, увеличению объема передаваемой информации, интенсификации передачи
и усвоения все той же информации посредством широкого использования новейших
информационных технологий или значительному увеличению доли самостоятельной
работы учащихся, которая, не будучи должным образом организованной, приобретает
несколько хаотичный, непоследовательный и несистематичный характер. Мы полагаем,
что во всех перечисленных случаях не приходится говорить о личностной активности,
поэтому необходимо создание психолого-педагогических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и личностной и социальной активности.
В рамках иноязычного образования данные аспекты имеют первостепенное значение, т.к. основной целью является развитие личности будущего специалиста, который
должен обладать высоким уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, т.е.
системой психологических знаний о себе и о других, умений, навыков в общении,
стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющей строить эффективное общение в соответствии с целями и условиями профессионального и межличностного
взаимодействия. Коммуникативная компетенция трактуется С.Дж. Савиньен в рамках
«экспрессии, интерпретации и обсуждения содержания», с учетом психолингвистических и социокультурных перспектив в области исследования овладения иностранным
языком [2: 1].
С сожалением приходиться констатировать, что сегодня, уделяя особое внимание
обучению нормативному языку как лингвистическому коду, нередко упускаются из виду
такие необычайно важные и существенные стороны языка в качестве средства общения как социолингвистический и социокультурный аспекты; а также в недостаточной
степени осуществляются воспитание языкового вкуса, языкового чутья, формирование
умения участвовать в коммуникации в различных функционально-стилевых регистрах
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речевого общения. Профессиональная иноязычная деятельность требует от специалиста
именно высокого уровня коммуникативного потенциала, социальной и личностной активности в процессе профессионального и межличностного взаимодействия, огромного
творческого потенциала.
В последнее время наблюдается интенсивная «социализация» иноязычной практики, иностранный язык выступает в качестве основного средства и инструмента кросскультурного образования, межкультурного взаимодействия, а сами учащиеся рассматриваются как субъекты диалога («полилога») культур.
Общеизвестно, что иностранный язык является фундаментальным компонентом
культуры народа-носителя языка и средством трансляции ее другим и, таким образом,
способствует формированию у учащегося целостной картины мира, многостороннему
развитию личности и ее психологической и социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет
психолингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения и содействует общему речевому развитию учащихся.
Современная система овладения иноязычным общением связывает эффективность
обучения с формированием компетенции межкультурного общения, социокультурной
компетенции (Костомаров В.Г., Фурманова В.П., Прохоров Ю.В., Чернявская Т.Н., Отменитова О.М.). Огромный вклад в исследование интеграции компонентов культуры внесли Е.М. Верещагин, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, П.В. Сысоев, М. Байрам, А.К. Холлидей, К. Крамш и др. Вместе с тем проблема определения всей совокупности факторов, условий и параметров эффективного формирования
иноязычной социокультурной компетенции, не имеет четких границ и определенного
общепринятого пути своего решения.
В каждой культуре есть свои законы, свои нормы и правила, знание которых поможет
освободиться от собственного этно – и эгоцентризма, быть компетентным и толерантным
при общении с представителями других этнических культур [3]. Среди многочисленных
функций языка выделяются аккумуляция и сохранение культуры нации, передача ее другим поколениям. Необходимо помнить о том, что «существует и обратная связь между культурой и языком: язык не только хранит культуру нации, но и активно влияет на
пользователя, формируя его, навязывая ему свое уникальное, присущее данному языку
видение мира и культуру человеческих отношений, отраженных и сохраненных данным
языком» [4].
Расширение сущности понятия «культуры» как образа жизни, набора стереотипных
моделей поведения, способа восприятия, интерпретации, ощущения мира, новое понимание целей обучения культуре в процессе преподавания иностранного языка как согласования двух социокультурных миров в сознании обучающегося позволяют выделить
факторы приобретения студентом социокультурных знаний широкого спектра. В их состав входят знания в области этнопсихологии своего народа и народов стран изучаемого
языка, знание видения реалий нашей культуры, национального характера, норм и традиций общения носителями иностранного языка, знание уклада повседневной жизни и
быта народов-носителей иностранного языка, актуальных в массовом обыденном сознании житейских сведений, традиций и норм общения, лингвострановедчески окрашенной
лексики, страноведческие знания [5].
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В семантике каждого языка есть отражение как общего, универсального компонента
культур, так и своеобразия культуры конкретного народа. Универсальный семантический
компонент обусловлен единством видения мира людьми разных культур. Картина языка –
это мир взаимодействующих и взаимовлияющих культур. Исходя из универсальности
диалогичных отношений, М.М. Бахтин определяет культуру через диалог. Культура, в его
понимании, живет диалогом культур, «в диалоге – ее смысл, ее уникальность». Язык –
есть отражение такого взаимодействия. Однако это явление носит двунаправленный характер, ибо диалог культур реализуется посредством языка, лингвопрагматическая система которого обусловливается этнонациональными особенностями коммуникантов.
Воздействие культуры на язык проявляется в своеобразии самого процесса общения
в разных культурах, что сказывается в некоторых особенностях лексики и грамматики, а
также в особенностях нормативно-стилистического уклада языка. В каждой культуре поведение людей регулируется сложившимися представлениями о том, что человеку полагается делать в типичных ситуациях, в зависимости от социальной роли. Существенным
компонентом ролевого поведения является речь. Каждой социальной роли соответствует
определенный тип речевого поведения, свой набор языковых средств. Речевое поведение
человека в той или иной роли определено культурными традициями общества.
Язык – важнейшее средство не только общения и выражения мыслей, но и аккумуляции знаний культуры. Благодаря кумулятивной функции язык может быть эффективным
средством приобщения учащихся к иноязычной культуре и трансляции реалий и ценностей собственный культуры, поскольку в современных условиях проблема возрождения
и сохранения духовной культуры, формирования национального самосознания и идентичности является одной из наиболее актуальных. Это определяет необходимость одновременного изучения языка и культуры народа, обучения языку не только как способу
выражения мыслей, но и как средству межкультурной коммуникации.
Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир
изучаемого языка. Картина мира, окружающего носителей языка, не просто отражается
в языке, она и формирует язык и его носителя, и определяет особенности речеупотребления. Окружающий человека мир представлен в трех формах: реальная картина мира,
культурная (или понятийная) картина мира, языковая картина мира. Языковая картина
мира отражает реальность через культурную картину мира. Языковая картина мира —
это часть культурной (концептуальной) картины, хотя и самая существенная. Однако
языковая картина беднее культурной, поскольку в создании последней участвуют, наряду с языковым, и другие виды мыслительной деятельности, а также в связи с тем, что
знак всегда неточен и основывается на каком-либо одном признаке. Понятие языковой и
культурной картин мира играет важную роль в изучении иностранных языков. Действительно, интерференция родной культуры осложняет коммуникацию ничуть не меньше
родного языка. Изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого
языка и подвергается воздействию заложенной в нем культуры. На первичную картину
мира родного языка и родной культуры накладывается вторичная картина мира изучаемого языка. Вторичная картина мира, возникающая при изучении иностранного языка и
культуры, — это не столько картина, отражаемая языком, сколько картина, создаваемая
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языком. Взаимодействие первичной и вторичной картин мира — сложный психологический процесс, требующий определенного отказа от собственного «я» и приспособления к другому видению [6: 49].
Как известно, межкультурная коммуникация трактуется исследователями как совокупность специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным лингвоэтнокультурным сообществам (И.И. Халеева). Общению в
межкультурных ситуациях, даже в случае если его участники владеют общим языковым
кодом, всегда присущи конфликты. Таким образом, основной вектор современных лингводидактических, социолингвистических, прагматических и психолингвистических
научных изысканий направлен на исследование и разрешение этих конфликтов, т.е. на
теоретическое обоснование наиболее оптимальных путей развития у обучающихся способности реализовать и понимать иноязычные лексико-грамматические конструкции,
соответствующие лингвопрагматическим и социокультурным нормам коммуникативной
деятельности индивида.
Однако, как показала практика, даже глубокого знания иностранного языка недостаточно для эффективного общения с его носителем: каждое слово другого языка отражает
другой мир и другую культуру, «за каждым словом стоит обусловленное национальным
сознанием представление о мире» (С.Г. Тер-Минасова). Главная задача в изучении
иностранных языков как средства коммуникации заключается в том, что языки должны
изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих
языках [6].
Межкультурная социализация студентов в процессе овладения ими иноязычным общением способствует осмыслению и осознанию ими своего «Я», как субъекта национальной культуры, вступающим в активное взаимодействие с представителями «чужих»
культур.
Иноязычное общение студентов характеризуется определенными трудностями,
обусловленными неоднородным влиянием национальной культуры обучаемого, в силу
неосознанного переноса норм вербального поведения и видения мира родной культуры на
общение на иностранном языке. Индивидуально-психологические характеристики коммуникантов, которые выражаются в когнитивных различиях (уровень владения кодом), а
также в аффективных и идеологических различиях (социокультурные нормы, табу, предубеждения и т.д. могут ограничивать выбор и использование кода), не однозначны.
Таким образом, рассматривая иноязычной общение как процесс межкультурной коммуникации, который характеризуется особыми условиями протекания, поскольку в нем
непременно сталкиваются культура иноговорящего и культура изучаемого языка, мы полагаем, что именно на это и должно быть нацелено иноязычное образование в настоящее
время. Сколь очевидным бы не казался этот феномен, это всего лишь верхушка айсберга,
невидимую часть которого составляют социально-психологические характеристики коммуникантов, обусловленные в значительной мере их социокультурными особенностями.
Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и
культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национальноспецифические особенности мышления.
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Можно выделить следующие аспекты культурных различий, оказывающих влияние
на протекание коммуникативного акта и овладение умениями и навыками общения и создающих в той или иной мере трудности для понимания:
1) различия в представлениях картины мира;
2) различия в социокультурных нормах речевого поведения;
3) различия в структуре коммуникативного акта;
4) различия в использовании невербальных средств коммуникации.
Участники межкультурной коммуникации восприимчивы не только к культурологическому содержанию языка, но и к социально-психологическим аспектам относительно
использования языка. Таким образом, вместе с культурологическими знаниями крайне
необходима и культурологическая восприимчивость. Очевидно, что знание иностранного языка не гарантирует успешности межкультурного взаимодействия, на пути которого
могут возникнуть неполное понимание, культурные стереотипы и предрассудки, состояние «культурного шока», переоценка сходства родной и иноязычной культур или их
конфронтация, даже «конфликт». Недостаточно что-либо знать о культуре какой-либо
англоговорящей страны, нужно развивать и испытывать эмпатию к другим культурам. В
данном контексте уместно параллельное употребление таких понятий как «культурологическая гибкость» или «культурологическое сознание».
«Так как личность приобретает новое измерение через экспрессию на иностранном
языке, обучаемым необходимо самостоятельно обнаружить это новое измерение. Учащимся необходимо не только предоставлять возможность сказать на иностранном языке
то, что они хотят; нужно способствовать их личностному развитию в условиях иностранного языка для их наибольшего комфорта» [2: 14].
Оптимальными факторами, способствующими эффективной реализации межкультурного взаимодействия, являются формирование и развитие социокультурной восприимчивости, толерантности, минимизации культурных различий, как способа восприятия
других культур. Процесс минимизации социокультурных различий реализуется, прежде
всего, посредством признания и принятия возможности существования иных – «чуждых» –
культурных ценностей, норм, форм социального и коммуникативного поведения и
поиск общих объединяющих черт, преодоление деструктивных социокультурных и
этнопсихологических стереотипов, уход и отказ от чрезмерной типологизации и генерализации социокультурных реалий. Принятие существования межкультурных различий –
тип межкультурного восприятия, характеризующийся знанием другой культуры, в целом
благожелательным к ней отношением, не предполагающим вместе с тем активного проникновения в инокультурную среду.
Взаимодействие с иносоциокультурной средой происходит при задействовании социопсихологических механизмов адаптации и интеграции. Адаптация к новой культуре
рассматривается в первую очередь как позитивное отношение к другой культуре, восприятие ее и принятие норм и ценностей, умение жить и действовать по ее правилам при сохранении собственной этнокультурной идентичности. Другим существенным механизмом в данной аспекте является интеграция и в родную, и в новую культуры – тип реакции
поликультурной личности, интериоризующей иносоциокультурные нормы и ценности в
такой степени, в которой они начинают восприниматься как свои собственные, родные.
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Система языкового образования предполагает обучение языкам через культуру
страны изучаемого языка. Она, прежде всего, должна быть способна подготовить не
просто специалиста-профессионала, а, прежде всего, высокообразованную, интеллигентную, творческую личность, способную выступать в качестве активного субъекта полилога культур и эффективно осуществлять межкультурную коммуникацию.
Социокультурный подход в иноязычном образовании представляется крайне
актуальным и первостепенным, но вместе с тем хочется подчеркнуть, насколько важно
учитывать и социально-психологические факторы, ибо межкультурная коммуникация, на
которую нацелен процесс овладения иностранным языком, есть, в итоге, не что иное, как
общение, межличностное взаимодействие, обусловленное социально-культурными характеристиками и особенностями коммуникантов. Только компетентный в межличностном общении человек может успешно овладеть навыками построения и эффективной
реализации межкультурного взаимодействия.
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КОМУНІКАТИВНІ НЕВДАЧІ В МОВЛЕННІ УЧНІВ
ПОЛЬСЬКИХ СУБОТНЬО-НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ
У статті представлено деякі комунікативні невдачі, які виникають у польськомовному дискурсі учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини. З’ясовано, що причиною невдач є міжмовна лексична омонімія, порушення норм мовленнєвого етикету та граматичної структури польської мови. Із дослідження випливає, що найчастотнішими та
найнебезпечнішими в комунікації є невдачі, спричинені міжмовною омонімією.
Ключові слова: комунікативна невдача, комунікація, міжмовна лексична омонімія,
адресат, адресант, польська мова, інтерференція.
В статье представлены некоторые коммуникативные неудачи, возникающие в
польскоязычном дискурсе учеников субботне-воскресных школ Львовской области. Выяснено, что причиной неудач является межъязыковая лексическая омонимия, нарушение
норм речевого этикета и грамматической структуры польского языка. Из исследования
следует, что наиболее частыми и опасными в коммуникации являются неудачи, вызванные межъязыковой омонимией.
Ключевые слова: коммуникативная неудача, коммуникация, межъязыковая лексическая омонимия, адресат, адресант, польский язык, интерференция.
The article presents some communicative failures which arise in the Polish discourse
of pupils of Saturday Sunday schools in Lviv region. It’s clarified that the cause of failures
are interlingual lexical homonymy, breach of the norms of speech etiquette and grammatical
structure of the Polish language. The study shows that the most frequent and the most dangerous
in the communication are failures which are caused by interlingual homonymy.
Key words: communicative failure, communication, interlingual lexical homonymy,
addressee, sender, Polish, interference.
Людське існування і діяльність неможливі без взаємодії із суспільством. Мова – надзвичайно складне і багатогранне явище, яке виконує важливу функцію в житті людини.
Оволодіти мовою іншого народу значить не тільки опанувати граматичні правила і лексику цієї мови, а й пізнати культуру і традиції цього народу. За посередництвом мови
відбувається процес обміну інформацією, взаємодії індивідів, налагодження і підтримка
їхніх взаємовідносин і взаєморозуміння.
Спілкування є складним процесом обміну інформацією, досвідом, враженнями між
індивідуумами, метою якого є вплинути певним чином на адресата. Як синонім терміна
“спілкування” або ж на позначення одного із типів спілкування (поряд з інтеракцією
і перцепцією) вживається термін “комунікація” [1: 27-28], яка є предметом вивчення
комунікативної лінгвістики. ”…Комунікація постає найважливішим чинником соціальної
організації суспільства, неуникною складовою щоденного життя кожної людини” [1: 29].
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Комунікація відбувається з метою реалізації певних інтенцій (намірів) мовця. Від
того, чи вдасться адресанту досягти поставленої мети, залежить успіх (ефективність)
комунікації. Ефективність комунікації тим краща, чим більшою є компетенція обох
комунікантів. Адресант повинен уміти добирати і реалізовувати мовні засоби, відповідно
до ситуації, особи адресата і комунікативних намірів. Від адресата, у свою чергу, залежить те, як будуть зінтерпретовані комунікаційні інтенції мовця і відповідно, яка буде
реакція на конкретний мовленнєвий акт.
Учені виділяють чотири типи компетенції, від яких залежить успіх комунікації,
а саме: предметну, культурну, мовну і комунікативну. На найвищому щаблі в ієрархії
типів компетенції міститься комунікативна компетенція [1: 122-126]. Недостатнє
володіння індивідуумом комунікативною компетенцією може призвести до недосягнення очікуваного перлокутивного ефекту, незрозуміння, несприйняття дискурсу1 слухачем (читачем), а навіть приниження чи образи адресата. У випадку такого дисбалансу між перлокуцією і іллокуцією в межах мовленнєвого акту можемо говорити про
комунікативну девіацію (невдачу)2, яка може спіткати учасників комунікації. Загалом
більший ризик натрапити на непорозуміння існує в міжкультурній комунікації.
Предметом цього дослідження є відхилення від загальнопольської норми (норми
літературної польської мови), які спричинили комунікативні невдачі або ж можуть стати
їхньою причиною в польському мовленні учнів, які навчаються в польських суботньонедільних школах м. Борислава, Дрогобича та Самбора (Львівська обл.) і є особами польського походження. Об’єктом дослідження є усні та писемні польськомовні висловлювання цих учнів. Ставимо за мету показати “зони ризику”, які перешкоджають адресатові
правильно розуміти інтенції адресанта або ж сповільнюють цей процес, проаналізувати
можливі причини виникнення комунікативних невдач в польськомовному дискурсі
учнів. Загалом зареєстровано близько 80 одиниць, які стали (чи можуть стати) причиною
непорозуміння в комунікації. Комунікативні невдачі вже були предметом зацікавлення
вчених-лінгвістів. Типології комунікативних невдач у сучасному англійському мовленні
присвячено дисертаційне дослідження Л. Славової [3]. Досліджувано проблему гендеру комунікантів у неуспішних діалогах та комунікативні невдачі в конфліктних
комунікативних ситуаціях в турецькому мовленні [4; 5]. Джерела комунікативного шуму3 в міжкультурній комунікації проаналізував М. Кочерган [6]. Не залишилися осторонь
проблеми виникнення комунікативних невдач і мовознавці, дослідники слов’янських
Термін “дискурс” розуміємо як “сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних з пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням мовної картини світу
адресанта слухачем (адресатом)” [1: 138]
2
У цій статті користуємось термінами “комунікативна девіація” і “комунікативна невдача” як
синонімічними. Під цими термінами, згідно з дефініцією Ф. С. Бацевича терміна “комунікативна
невдача”, розуміємо, “нерозуміння або неповне розуміння одним із комунікантів мовленнєвоповедінкового акту іншого, викликаного неволодінням першим системою значень тієї культури,
мовою котрої відбувається спілкування; неволодіння або неповне володіння комунікативними навичками, притаманними певній національній лінгвокультурній спільноті” [2].
3
М. Кочерган уживає термін “комунікативний шум” на позначення труднощів у спілкуванні,
взаєморозумінні та різноманітних перешкод, які знижують ефективність комунікації [6: 202].
1
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мов. Комунікативним невдачам в умовах українсько-російської інтерференції присвячено статтю О. Рудої [7]. Комунікативні девіації в польському мовленні студентів, які вивчають цю мову як іноземну, аналізувала А. Кравчук [8]. Однак комунікативні невдачі (та
їхні джерела) в польському мовленні учнів, які навчаються в суботньо-недільних школах Львівщини і для яких польська мова не є іноземною, не досліджувалися, наскільки
нам відомо, взагалі. “Проблема уникнення комунікативного шуму в міжкультурній
комунікації або хоча б зведення його до мінімуму є дуже актуальною, однак досліджень
у цій царині поки що обмаль” [6: 202]. Таким чином, актуальність нашого дослідження
зумовлена необхідністю проаналізувати мовний матеріал, зареєстрований в польському
мовленні учнів-носіїв цієї мови, який спричинив або ж може бути причиною виникнення непорозуміння, курйозних ситуацій чи сповільнити розуміння висловлювання. Для
порівняльного аналізу значень лексичних одиниць української та польської мов ми використовували “Великий тлумачний словник сучасної української мови” за ред. В. Т. Бусела
[9], “Nowy słownik języka polskiego” за ред. Е. Соболь [10] та “Inny słownik języka polskiego” за ред. М. Банька [11].
Рівень володіння польською мовою в досліджуваної групи учнів є різний і залежить
від багатьох чинників. Здавалось би, в комунікації з носіями польської мови в цих учнів
повинно траплятись менше комунікативних невдач, порівняно з їхніми ровесниками, які
опановують польську мову як іноземну. Але з іншого боку, слід пам’ятати про те, що
польська мова, як мова національної меншини, функціонує в україномовному (інколи
російськомовному) оточенні і уникнути впливів східнослов’янських мов у цій ситуації
неможливо.
Зібраний матеріал, хоча і не є кількісно репрезентативний (оскільки дослідження перебувають на початковому етапі), дає змогу з’ясувати причини виникнення комунікативних невдач у польськомовному дискурсі учнів суботньо-недільних шкіл. Зазначимо, що
особливо цінним є матеріал, який зібрано в “живій” комунікації школярів з носіями польської мови. Доповнюють корпус комунікативних невдач приклади, зібрані в ході занять з
польської мови, спілкування з учнями в позаурочний час та їхніх писемних текстів. Аналіз ситуацій і контекстів, у яких дійшло до хибного інтерпретування намірів адресанта
чи потреби їх уточнити, дає змогу передбачити можливу неефективність потенційного
комунікативного акту.
Як приклад комунікативної девіації, спричиненої міжмовною лексичною омонімією,
можемо представити ситуацію, коли учень, спілкуючись із вихователем-носієм польської
мови, пообіцяв до наступного дня прочитати книжку: Na jutro przeczytam tą książkę.
Вихователь, у свою чергу, бажаючи переконатись, чи учень дійсно це зробить, перепитав:
Na pewno?, що в польській мові означає “дійсно, точно, без сумнівів”. Адресат (учень),
керуючись тим, що в українській мові його лексичний відповідник виражає “ймовірність,
можливість виконання дії”, заперечив, після чого запевнив адресанта в тому, що дійсно
виконає це: Ale nie, przeczytam ją na 100 procentów.
Іншим девіаційним прикладом міжмовної омонімії, який може бути причиною
виникнення курйозних ситуацій в комунікації, є надавання польському дієслову rozbierać
się значень його українського омоніма, а саме: “бути добре обізнаним у чомусь; вникати
в суть, деталі чого-небудь, доходити до розуміння чогось”. У польській мові основне
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значення дієслова rozbierać się – “знімати одяг”. Отож “комунікативно небезпечним” є
учнівське висловлювання: Wyjdźcie sobie i rozbierzcie się na korytarzu. Неабияке здивування у поляка викликав і такий комунікат учениці: Dziadek zawsze śpi na dywanie w pokoju
gościnnym. Польський іменник dywan означає “килим” (пор. диван).
Ще одну комунікативну девіацію нам довелося спостерігати в кав’ярні, вона виникла
в результаті непорозуміння між учнем та вчителем з Польщі. Отож, учитель звертається
до учня із запитанням: Czy sprzedają się tu jakieś dobre ciasta? Здивований учень за якусь
мить перепитує: Ciasta? Ale tu są już gotowe torty i placki. Причиною цього непорозуміння
стала хибна інтерпретація польського іменника ciasta, яка, найімовірніше, виникла через
фонічну близькість до українського іменника тісто. У польській мові іменник ciastо,
окрім значення “тісто”, доволі часто вживається в значенні “здоба”, “готова випічка”,
чого учень не взяв до уваги (або не усвідомлював).
Доволі часто в польськомовному дискурсі учнів функціонує дієслово skazać у невластивому йому значенні. Учні використовують формальний еквівалент українського
дієслова сказати, не усвідомлюючи при цьому, що skazać у польській мові не означає
„передати словами думки, почуття тощо; висловитися, повідомити усно що-небудь;
промовити”, як це є в українській мові, а вживається в значенні „приговорити, засудити
(на щось)”. Як наслідок, трапляються такі девіаційні висловлювання: On skazał mu
przyjść. Kasia prosiła skazać że nie może przyjść, які можуть привести до нерозуміння
комунікату.
Інша комунікативна невдача, спричинена неоднаковим вираженням в польській
та українській мовах просторових уявлень, спіткала ученицю польської школи, яка на
своє запитання, де відбудуться заняття, отримала таку відповідь від учителя-поляка: Na
pierwszym piętrze. За якийсь час, не знайшовши нікого на першому поверсі, збентежена
учениця повернулась: Ale tam nikogo nie ma. У цій ситуації адресат повідомлення не взяв
до уваги того, що в Польщі (як зрештою і в інших європейських країнах) перший поверх
не береться до уваги, відлік починається від другого поверху. Відповідно клас, у якому
мали відбутися заняття, містився не на першому, а на другому поверсі.
У мовленні учнів польського походження трапляється “приписування” польському
іменнику rodzeństwo, що означає близькі родинні зв’язки – „брати, сестри”, значення
„родина”. Припускаємо, що причину цього слід вбачати у внутрішньомовній омонімії
(пор. пол. rodzina). Як наслідок, виникають такі непорозуміння: – Czy masz rodzeństwo? –
Tak, mam duże rodzeństwo. Mam tatę, mamę i siostrę. Сałe moje rodzeństwo jest pochodzenia
polskiego. Bo tut jest całe rodzeństwo i koledzy.
У польському мовленні учнів спостерігається також перенесення значень близьких
за звучанням слів з російської до польської мови. Курйозну ситуацію, причину якої
слід вбачати в недостатньому володінні лексико-семантичним складом польської мови,
спричинило висловлювання учениці, за допомогою якого вона хотіла повідомити про
те, що повинна приймати ліки два рази на добу: Muszę brać te leki dwa razy w sutki. У
польській мові іменник sutek (рідк. sutka), в множині sutki позначає “зовнішню частину
молочної залози ссавців і людини, що має форму заокругленого виступу – сосок”, а не
“добу” (порівн. рос. сутки), як вважала учениця.
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До непорозуміння в польськомовному дискурсі учнів призводить уживання прислівника jutro в невластивому йому значенні “рано”, найімовірніше через аналогію з
російським утро. У польській мові цей прислівник означає “завтра”. Як приклад така
комунікативна ситуація: – Jutro przyjadą goście. – Dlaczego jutro, mówili że przyjadą na
obiad або висловлювання учениці: Jutro ja wstała o 7 godzinie.
До непорозуміння призвело й ужите учнями дієслово zapomnieć в контекстах: Do tych
egzaminów tyle rzeczy trzeba zapomnieć. Zapiszę to żeby zapomnieć. Wszystko wiem, ja zapomniałam nowe słowa jeszcze na poprzedniej lekcji. Адресанти цих висловлювань ужили
польське дієслово zapomnieć в значенні “запам’ятати” (порівн. рос. (за)помнить). Проте
в польській мові йому притаманне цілком протилежне (антонімічне) значення, а саме
“забути”, а не “запам’ятати”, з яким воно асоціюється учням через фонічну подібність з
російською лексемою.
Іншим прикладом комунікативної невдачі, спричиненої міжмовною омонімією, є
звертання до вчителя з проханням відчинити кватирку: Czy może Pani otworzyć furtkę?
Мовець уживає слово furtkа, близьке за звучанням до російської лексеми форточка, не
розуміючи, що в польській мові воно має інше значення – “хвіртка”.
Доволі частотні в польськомовному дискурсі учнів польського походження акти
мовленнєвого етикету на кшталт witam (witamy) та pozdrawiam (pozdrawiamy), що
є привітаннями, наприклад: Witam Panią (Was) z Dniem Nauczyciela. Witam ze Świętami. Pozdrawiam z Dniem Nauczyciela. Pozdrawiam ciebie z urodzinami (пор. укр. вітаю,
поздоровляю). У польській мові зворот witam(y) уживається як формула привітання при
зустрічі (офіційній чи неофіційній). Говоримо, що ktoś wita kogoś або wita się z kimś за
допомогою вербальних (напр.: доброго дня) та невербальних (напр.: подавання руки)
засобів. Зворот pozdrawiam(y) використовується в ситуаціях, коли мовець хоче передати
вітання (привіт) якісь особі за посередництвом іншої або без будь-якого посередництва,
напр. в кінці листа. Наведені приклади свідчать про наявний у польському мовленні
учнів процес перенесення значень зі споріднених східнослов’янських мов до польської
мови на основі фонетичної подібності.
У мовленні учнів польського походження трапляються й інші порушення норм
польського мовленнєвого етикету. Найпоширенішим девіаційним способом звертання до
незнайомої чи старшої особи є вживання дієслова (або займенника і дієслова) у 2 особі
множини, замість форм Pan/Pani у поєднанні з дієсловом у 3 особі однини, як напр.:
Czy możecie zwolnić mnie z zajęć? замість Czy może (Pan/Pani) zwolnić mnie z zajęć?; Wy
będziecie sprawdzać [...]? замість Pan/Pani będzie sprawdzać [...]? Формально ідентичні
форми звертання застосовують учні і до двох чи більше осіб, з якими мовець на Ви. У
загальнопольській мові функціонують пошанні займенники Panowie/Panie/Państwo, які
уживаються у звертанні до кількох осіб і поєднуються з дієсловом у 3 особі множини
(у менш офіційних ситуаціях – з дієсловом у 2 особі множини): Możecie usiąść! замість
Mogą (możecie) Panowie/Panie/Państwo usiąść!; Czym Wy przyjechali? замість Czym Panowie/Panie/Państwo przyjechali (przyjechaliście)? У польській мові дієслово у 2 особі
множини використовується у звертанні до двох чи більше осіб, коли до кожної особи
зокрема мовець звертається на ти або ж у діалектному мовленні в деяких польських
селах, де досі збереглась традиція вживання пошанного займенника wy до другої особи
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[12]. Уживання учнями займенника Wy чи дієслова у формі 2 особи множини у звертанні
до однієї, а особливо до кількох осіб, призводить до непорозуміння, може викликати роздратування в адресата чи навіть образити його.
На відміну від комунікативних невдач, спричинених лексичною омонімією чи порушенням мовленнєвого етикету, девіації, причиною яких є граматичні відмінності споріднених мов, переважно не призводять, як свідчить досі зібраний матеріал, до курйозних
непорозумінь і не порушують перебігу комунікації, хоча можуть, певною мірою, сповільнювати порозуміння чи вимагати постановки додаткових запитань з метою уточнення інформації. Причиною комунікативних невдач на рівні морфології можна вважати,
передусім, спосіб творення особових форм дієслів минулого часу. Форми минулого часу
польських дієслів утворюються за допомогою особових закінчень (при цьому займенник у реченні може (а інколи й повинен) бути опущений). Учні часто утворюють форми минулого часу дієслів за зразком їхніх українських відповідників. У цій ситуації для
адресата може бути незрозумілим, хто є виконавцем дії, як напр.: Liatem jeździł do Polski. Розповідаючи про себе, мовець замість форми jeździłem уживає jeździł. Ужита форма
дієслова свідчить про те, що підметом речення виступає займенник він, а не я, як це хотів
виразити адресант.
У мовленні учнів трапляється вживання форм 3 особи однини дієслів теперішнього
часу (І та ІІ дієвідміни) на позначення дій (стану), виконавцем (носієм) яких є мовець, а
отже, перша особа однини. Ускладнює процес перебігу комунікації відсутність особових
займенників, через що незрозумілим для адресата є те, хто є (буде) виконавцем певної
дії чи носієм якихось внутрішніх станів. Наприклад: – Możesz mi pomóc? – Może. Chyba
dobrze rysuje. Już 4 lata uczy się języka polskiego. Bo lubi ten język.
Інший приклад на рівні граматики, який може, певною мірою, сповільнювати
процес порозуміння, спричинений неоднаковою реалізацією категорії роду в польській
та українській мовах. Доволі часто у своєму польському мовленні учні використовують
особовий займенник oni, не усвідомлюючи того, що український займенник вони в
загальнопольській мові має два відповідники: oni (на позначення назв осіб чоловічої статі
або ж групи людей, у якій є хоча б один чоловік) та оne (на позначення назв жінок, тварин
та речей). У свідомості адресата-поляка існує чітке розмежування значення, яке несуть у
собі обидва займенники. Відповідно, уживання адресантом займенника oni на позначення
жінок, тварин та речей викликає в адресата почуття миттєвої розгубленості, намагання
припустити присутність чоловіка в групі жінок чи збагнути, про що йдеться мовцеві. Як
приклади: – Gdzie są wszystkie wasze panie? – Oni są już w Sali; Czyje to koty? – Oni niczyje...
; Nie mogę znaleźć nożyczek. – Oni byli tutaj.
Непорозуміння спричинила відповідь учня на запитання: Kto jako pierwszy uczył Cię
języka polskiego? – Księć. Найімовірніше, особою, яка перша навчала учня польської мови,
був ксьондз (пол. ksiądz). Цілком можливо, що появі форми księć сприяла формальна
подібність польської лексеми ksiądz та основи іменника książę („принц, князь”) в однині
(порівн. księcia, księciu, księcia, księciem, (o) księciu). Припускаємо, що саме ця подібність
й була причиною виникнення девіації.
Дослідження показали, що комунікативні невдачі у польськомовному дискурсі
учнів суботньо-недільних шкіл найчастіше пов’язані з так званою міжмовною омоні94

мією, інтерференціями у сфері мовленнєвого етикету та граматики. Учні наражаються
на комунікативну невдачу, виступаючи в ролі як адресата, так і адресанта. Найнебезпечнішими та найчастотнішими в комунікації з носіями польської мови є невдачі, спричинені міжмовною омонімією, внаслідок чого відбувається заміна або доповнення
семантичної структури польської лексеми семантичною структурою української чи
російської лексеми. При цьому форма лексичних одиниць відповідає фонетичним
та морфологічним нормам польської мови, натомість семантика – значенню відповідних
лексем української або російської мов. Оманлива фонетична близькість польських та
українських (російських) лексем сприяє перенесенню значень з однієї мови до іншої, в
результаті чого учні польського походження наражаються на непорозуміння як учасники
комунікації. Наявність і кількість комунікативних девіацій є результатом впливу мовного
контакту у свідомості двомовних осіб. Ці девіації свідчать про рівень сформованості
комунікативної компетенції носіїв польської мови, які водночас володіють українською
мовою. Чим вищий рівень сформованості комунікативної компетенції, тим менша
ймовірність виникнення непорозумінь у комунікації. Удосконалення комунікативної
компетенції – тривалий і нелегкий процес оволодіння мовою, який є передумовою уникнення “збоїв” у комунікації і піднесення ефективності спілкування.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

Стаття присвячена розгляду деяких закономірностей породження мовлення в умовах полілінгвізму і виявленню причин введення одиниці однієї мови в текст, який належить іншій.
Ключові слова: породження мови, полілінгвізм, білінгвізм, актуалізація форми, мовні
системи, механізм контролю.
Статья посвящена рассмотрению некоторых закономерностей порождения речи
в условиях полилингвизма и выявлению причин введения единицы одного языка в текст,
принадлежащий другому.
Ключевые слова: порождение речи, полилингвизм, билингвизм, актуализация формы,
языковые системы, механизм контроля.
The article deals with some patterns of speech production in the conditions of polylinguаism
and finding out the reasons of using a speech unit of one language in the text of another
language.
Key words: speech production, polylinguaism, bilinguism, form actualization, language
systems, mechanism of control.
© Коровина О.А., 2010

96

В современном мире вопросы многоязычия, взаимодействия культур и языков является все более актуальными в связи с расширением границ Евросоюза, стиранием
культурных границ между странами всего мира и Европы и поэтому многоязычие – лучшая предпосылка к межкультурному общению, которое не может быть основано на одном языке.
Первое, что может способствовать диалогу между культурами, – это хорошее образование и, прежде всего, обучение иностранным языкам. Многоязычие или полилингвизм
предполагает владение несколькими иностранными языками в одинаковой мере и свободное использование их в повседневном общении. Однако нужно учитывать тот факт,
что при недостаточном владении тем или иным языком, человеку свойственно употреблять формы одного языка в тексте, принадлежащем другому языку.
Проблемой данного исследования является порождение речи с позиции теории
языковых контактов и использованием этой теории при обучении иностранным языкам.
Результаты исследований в области полилингвизма и теории языковых контактов
изложены в работах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова [1], М.К. Петрова [2], а также
В.Б. Кашкина [3] и Уриеля Вайнрайха [4].
Основная цель данной работы заключается в исследовании процесса порождения
речи и изучение закономерностей использования актуализирующихся форм одного
языка в процессе говорения на другом.
Объектом исследования является процесс обучения иностранным языкам, а предметом – порождение речи с позиции теории языковых контактов.
Общеупотребимые фразы и выражения, выделенные в процессе наблюдения за студентами, употреблены в данной статье в качестве примеров.
Язык представляет собой множество языковых единиц, объединенных в определенную систему. Любая языковая единица должна принадлежать к определенному языку, но
этому утверждению не противоречит факт существования языковых единиц, общих для
двух и более языков. К примеру, грамматические модели построения будущего времени
отыскиваются в русском (буду говорить), английском (will say) и немецком (werde sagen)
языках и не только в них [5].
Особенно важно для теории и практики преподавания двух и более языков проследить некоторые закономерности производства речи в условиях многоязычия, выявить
причины введения единицы одного языка в текст, принадлежащий другому [5: 53].
Любая значимая единица языка имеет два аспекта: звуковая или графическая оболочка, то есть форма, и содержание. Форма и содержание ассоциативно связаны друг с
другом, но, тем не менее, могут актуализироваться в сознании говорящего относительно
самостоятельно. Их связь, как любая ассоциация, не являясь врожденной, описывается с
привлечением характеристики прочности (устойчивости) [6].
При продуктивной речи первично актуализируется содержание, приводящее к актуализации формы. Между актуализацией понятия и формы происходит некоторое время.
С одним содержанием допустима ассоциация нескольких форм, причем эти формы
могут принадлежать как одному языку, так и нескольким. При актуализации содержания,
ассоциирующегося с несколькими формами, актуализируется та из форм, которая с этим
содержанием связана более устойчиво по сравнению с другими. На практике это выра97

жается в том, что во время речи на одном языке, актуализируется иноязычная лексема
или грамматическая конструкция, если она связана с предварительно актуализировавшимся содержанием высказывания более устойчиво.
Эксперименты, описанные в работах Верещагина, показывают отсутствие значительной разницы продолжительности обычных промежутков времени между предъявлением предмета и номинацией в условиях монолингвизма и в условиях полилингвизма,
когда иноязычные навыки уже достаточно сформированы. Следовательно, в этом случае
наблюдается одна и та же внутренняя закономерность, один и тот же тип ассоциации,
а значит, и в условиях многоязычия может наблюдаться непосредственная ассоциация
языковых форм с содержанием [6].
Иная картина наблюдается при продолженном промежутке времени между предъявлением предмета и номинацией. Верещагин указывает, что большинство опрошенных
в ходе экспериментов свидетельствовали, что во время большой паузы мысленно ищется
перевод. Это значит, что первой актуализировалась форма другого языка, которая затем
заменяется формой нужного, найденной в результате волевого сознательного поиска, то
есть ассоциация содержания и формы оказывается опосредованой [6].
Следовательно, можно сделать важный для теории обучения иностранным языкам
вывод, что опосредованная ассоциация при многоязычии хотя и возможна, но она не
является обязательной, то есть можно избежать ее возникновения или добиться устранения.
Непосредственный или опосредованный характер ассоциации содержания и формы
зависит от степени устойчивости связи содержания с формами выражения в различных языках. Если все формы ассоциируются с равной степенью устойчивости, включая
определенный механизм, обеспечивающий выбор и введение в речь из нескольких возможных языковых форм той, которая принадлежит языку, на котором в данное время
осуществляется общение. Верещагин называет этот психический механизм селектором,
и этот селектор, по-видимому, является ни чем иным, как установкой на данный язык в
данной ситуации общения [6].
Селектор как механизм не осознается говорящим, и если задан язык общения, выбор
языковой единицы из нескольких, одинаково устойчиво связанных с понятием, происходит совершенно автоматически.
Употребление или неупотребление актуализировавшейся формы в звучащей речи зависит от речевой ситуации, то есть осуществляется контроль над материалом, входящим
в звучащую речь с точки зрения его пригодности для данной речевой ситуации.
Например, в ситуации общения, осуществляемого на немецком языке человеком,
владеющими также английским языком, с человеком, последним языком не владеющим,
английские слова в речи первого собеседника, даже актуализируясь, не будут употребляться, так как он осознает, что адресат их попросту не поймет. Если перевод не может
быть найден, мысль либо остается невыраженной до конца, либо предпринимаются попытки описать неназванный предмет. (A: Geben Sie mir, bitte…, die Sache um das Papier zu
schneiden… B: Die Schere? A: Ja! Die Schere, bitte.)
В ситуации неформального общения людей, владеющих несколькими языками, иноязычные слова и конструкции звучат достаточно часто, то есть языковые формы вводятся
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в звучащую речь в том порядке, в котором актуализируются, и употребляются с коммуникативной целью, так как оба собеседника могут использовать в общении данные
языковые системы. Яркий пример подобного общения представляют собой беседы студентов факультета иностранных языков между собой (- Hi! У нас в общаге такой mess.
Готовиться там к экзамену ganz unmöglich!) Такие речевые произведения называются
макаронизмами и представляют собой чрезвычайно интересный предмет для лингвистических исследований [7: 150-163].
В ситуации общения полиглотов в социально значимых условиях иноязычные формы
встречаются достаточно редко и звучат (в основном лексика) только если попытки перевода не приводят к успеху. Нередко такую ситуацию можно наблюдать на занятиях по
иностранному языку, когда студент или учащийся в затруднительном случае произносит
слова родного или ранее изучаемого иностранного языка, а преподаватель автоматически подсказывает, даже не обращая внимания на своеобразие этого явления.
Однако механизм контроля действует только, если говорящим осознается принадлежность актуализировавшейся языковой формы к другому языку, ее «неправильность»
для того языка, на котором осуществляется общение. Если же говорящий не осознает
свою ошибку, ничто не препятствует ее введению в звучащую речь. Таким образом, говорящий может избежать более очевидных лексических ошибок, в то же время, употребляя
ломаные грамматические конструкции.
Необходимо найти ответ на очень важный для методики преподавания второго, третьего иностранного языка вопрос: какой же язык, родной или первый иностранный,
является основным источником межъязыковой интерференции при обучении второму,
третьему иностранному языку.
При осмыслении нового языкового материала и при догадке о значении неизвестных
элементов второго иностранного языка учащийся может использовать в качестве опоры
любой из ранее усвоенных языков. При непроизвольном переносе в условиях, когда родной язык – славянский, а первый и второй иностранные – западно-европейские языки,
общность алфавита делает источником переноса в области правил чтения, орфографии
и графики первый иностранный язык. Источником рецептивной интерференции так же
является первый иностранный язык в силу их более близкого родства. Вопрос о том,
какой из ранее усвоенных языков является источником непроизвольного переноса при
обучении говорению, более сложен, и не все исследователи этого вопроса приходили к
одинаковым выводам.
Эксперименты, описанные в работе Б.А. Лапидуса, позволили сделать следующие
заключения. Отличительной особенностью влияния ранее усвоенных языков на находящийся в процессе усвоения новый язык является вероятностный характер этого влияния,
вероятностный не только с точки зрения того, проявляется или не проявляется в звучащей
речи межъязыковая интерференция, но с точки зрения того, какой из языков выступает
ее источником. В речи одного и того же учащегося могут чередоваться сегменты то соответствующие норме изучаемого языка, то отражающие влияние родного, то первого
иностранного языка. Это еще раз подчеркивает теорию Верещагина об актуализации наиболее устойчивой ассоциации языковой формы и значения и в какой-то мере объясняет
противоположные выводы различных авторов в вопросе об основном источнике непроизвольного переноса [8].
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Однако, можно выделить и определенные закономерности влияния ранее изученных
языков. Если коррелятом данного явления второго иностранного языка в первом иностранном языке учащийся владеет на достаточно высоком уровне, то характерно преобладающее влияние первого иностранного языка по сравнению с влиянием родного [8].
Общая тенденция к преобладающему влиянию первого иностранного языка по сравнению с влиянием родного ослабевает.
Преобладающее влияние на второй иностранный язык первого иностранного языка
является либо результатом предрасположенности к использованию в определенных ситуациях (во время занятий) неродного языка, либо тем, что выбор из ряда возможных
источников переноса определяется смежностью во времени, так как форма первого иностранного языка, обозначающая данное явление окружающей действительности, была
усвоена «ближе» по времени к своему корреляту из второго иностранного языка, чем
соответствующая форма родного языка.
На основании всего вышесказанного можно построить модели речемыслительного
процесса при многоязычии (в данном случае при владении тремя языками).
Если мышление осуществляется средствами предметно-изобразительного кода, а
необходимые для общения в данной ситуации элементы всех языков освоены одинаково
прочно, говорение протекает по схеме: (см. Приложение 1).
Когда данная совокупность элементов второго иностранного языка еще находится в
процессе усвоения, имеется теоретическая возможность опосредованного перехода на
код второго иностранного языка как родным, так и первым иностранным языком. Ограничение одной из возможностей в пользу другой зависит от ряда условий, как от уровня
владения первым иностранным языком, так и от величины промежутка времени, отделяющего изучение второго от изучения первого иностранного языка: (см. Приложение 2).
Таким образом, если мышление протекает на базе минимального набора элементов
родного языка, то при переходе к внешней речи даже на этом же языке преобразования
также имеют место. Если данная совокупность элементов иностранного языка прочно
усвоена, внешняя речь на родном языке интерферирующего влияния на иноязычную
речь не оказывает и говорящий преодолевает только влияние того минимального набора
элементов родного языка, на котором формировалась мысль. Следовательно, можно повторить схемы речемыслительного процесса для первых двух случаев, заменив «мысль
на базе предметно-изобразительного кода» словами «мысль на основе минимального набора элементов родного языка».
Перспективным является дальнейшее изучение проблемы использования языковых
единиц одного языка в процессе говорения на другом, а также методы исключения
языковых единиц одного языка при обучении второму (третьему) иностранному языку.
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ЗООНИМИМИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СОПОСТАВЛЕНИИ С НЕМЕЦКИМ
(на материале наименований домашних
животных русских народных сказок)
У статті представлений аналіз метафор в сучасній російській мові у порівнянні
з німецькою. Ставиться питання національної специфіки щодо вибору образного засобу
зооморфізмів. Показано, що в цій специфічній лексичній групі знаходять своє відображення як універсальні якості, які притаманні обом мовам, так і культурна та мовна
специфіка.
Ключові слова: зооморфізм, матафоричний перенос, національна специфіка, мовна
картина світу.
В данной статье представлен анализ зооморфных метафор в современном русском
языке в сопоставлении с немецким. Ставится вопрос национальной специфики выбора
образного средства зооморфизмов. Показано, что в этой специфической лексической
группе обнаруживаются как универсальные свойства, присущие тому и другому языку,
так и культурная и языковая специфика.
Ключевые слова: зооморфизм, метафорический перенос, национальная специфика,
языковая картина мира.
The paper present sthe analysis of metaphoric animal names (zoo-metaphors) in modern
Russian and Germany languages. It is shown that in this specific lexical group we find universal
properties inherent to both language and cultural and linguistic specificity.
Key words: metaphoric animal name, figurative, national specificity, language world.
© Федотова Ю.С., 2010

101

В современной антропологической парадигме лингвистических исследований, в которой представлены разные аспекты отражения человеческого фактора в языке, закономерным является обращение к метафорическим моделям, характеризующим человека
на основе разных видов образных аналогий. Метафорическое моделирование фрагментов языковой картины мира основывается на том, что «практически все объекты реальной действительности потенциально обладают способностью к выражению того или
иного признака» [1:69]. Однако язык избирателен в выборе образных корреляций: характеристическую функцию ассоциативного аналога получает прежде всего то, что ценностно маркировано в сознании носителей языка. При этом «... создаваемые и хранимые
в памяти ассоциации относятся к различным уровням и обладают общечеловеческим,
национальным, социальным, профессиональным или субъективно-личностным статусом» [1:69].
Метафора, будучи универсальным способом номинации, основанным на ассоциациях по сходству, в то же время включает субъективный фактор восприятия действительности: коллективные, социально «отфильтрованные» и индивидуальные оценки
означаемого. Одной из наиболее популярных моделей метафорической номинации является зооморфная метафора, когнитивным источником которой служит «образ» животного, перенесенный на человека. Такие метафоры обладают несомненной этнокультурной
маркированностью, что обусловливает особый интерес к их изучению в сопоставительном аспекте. Зооморфная метафора регулярно попадает в поле зрения исследователей.
Е.М. Вольф выделяет их оценочную функцию: “Четкие и постоянные оценочные коннотации несут метафоры типа животное – человек. Цель этих метафор – приписать человеку некоторые признаки, которые всегда или почти всегда имеют оценочный смысл,
так как перенос на человека признаков животных подразумевает оценочные коннотации.
Сами названия животных оценки не содержат...” [2:59].
В.Г. Гак, подчеркивает необходимость выявления “…закономерности переноса понятий из одной сферы в другую, отражающуюся в изменениях значений слов”. Например, названия животных при перенесении на людей обычно обозначают их внешний вид
или черту характера (лошадь, медведь, осёл, мокрая курица и т. п.) Это, по его мнению,
“чрезвычайно ценно для лингвистики, психологии, теории познания…” [3: 18].
Отнесенность какого-либо признака к его носителю (например, приписывание животному антропоморфных свойств, применимых к характеристике человека), несомненно,
обусловлена культурными традициями каждой нации. Представления о зооморфном образе, зафиксированные в метафорических номинациях разных языках, не всегда соответствуют друг другу. Например, разнятся характеристики образа мыши у разных народов.
В русском языке существует устойчивое словосочетание тихий как мышь, мокрый как
мышь, в корейском языке - болтливый как мышь, в немецком языке – проворный как
мышь и мокрый как мышь. [1: 71-72]. Создавая такие аналогии, носители языка прежде
всего передают некий образ, ассоциирующийся с данным животным.
Учитывая, что домашние животные издревле окружали человека в различных лингвокультурах, именно эта лексическая группа представляется нам очень интересной и актуальной с точки зрения формирования зооморфных номинаций в русском и немецком языке.
Источниками для сопоставления тождественных по исходному денотату зооморфных
номинаций русского и немецкого языков служат лингвокультурологический словарь рус102

ского языка «Русское культурное пространство», переводные словари русского и немецкого языков, толковые словари В. Даля и С. Ожегова. Материал извлечен из сборника
А. Н Афанасьева «Народные русские сказки».
К анализу привлечены только те зооморфизмы, которые имеют общность исходного
денотата и развивают тождественные и/или отличные смыслы в сопоставляемых языках.
Зооморфные номинации, представленные в одном языке и отсутствующие в другом, приводятся спорадически как доказательство национальной специфичности зооморфной
метафоры, характеризующей человека, у разных народов.
Баран. Сказка «Кот серый лоб, козел да баран». Не типичный русский мифологический образ. В сборниках русских народных сказок встречается редко. Однако и в
этих источниках барану приписывается такое качество как покорность судьбе и и/или
не сопротивление обстоятельствам. Эта же характеристика приписывается и человеку.
Бытует представление о баране как о животном крайне глупом, покорном, безропотно
подчиняющемся судьбе. Но при этом он отличается особым («тупым») упрямством. [Ср.
современное использование зооморфизма] при характеристике человека очень глупого,
упрямого; человека, покорного судьбе и/или не сопротивляющегося обстоятельствам
{стадо баранов); [4:33] человека с очень кудрявыми волосами. Идиомы: как баран на
новые ворота - в полном недоумении, не понимая. Согнуть (скрутить) в бараний рог —
полностью подчинить своей воле, заставить быть послушным и безропотным, поставить
в зависимое положение.
Немецкое der Bock, в переводе на русский баран и козел, помимо семы ‘упрямство’
(ср.: нем. Stur wie ein Bock – и русск. ‘упрямый как баран’), имеет значение ‘похотливый
мужчина’, ‘кобель’. [5: 179]
Употребляя слово баран для характеристики человека, носители русского и немецкого языка стремятся подчеркнуть его глупость, неумелость и неуклюжесть. [6: 58] Это
отражается в идиоматических выражениях. Например, Den Bock zum Gärtner machen пустить козла в огород, einen Bock schiessen, что означает ‘сплоховать’.
Коза. Типичный мифологический образ. Некрупное домашнее животное с небольшими рожками и мягкой белой длинной шерстью. Коза – персонаж многих русских
народных сказок. Тут ее образ амбивалентен: например, в сказке «Волк и семеро козлят»
она выступает как заботливая мать, в сказках «Коза - дереза» или «Сказка о козе лупленой» [6: 85] как вздорное непослушное и животное.
Тем не менее, носители русского языка, обращаясь к образу козы, при наименовании
человека, имеют в виду исключительно негативную сторону его характера. Слово коза
может употребляться также как универсальное оскорбление по отношению к женщине, девушке. Имеется ввиду ее упрямство, взбалмошный характер. С более пренебрежительной коннотацией лексема коза используется для номинации девушки, ведущей
себя вульгарно и вызывающе. Однако слова коза, козочка с пометкой как разговорные,
шутливые употребляются, когда речь идет о резвой бойкой девочке, девушке. Основой
метафорического переноса при этом является сема 'резвая', которая ассоциативно разворачивается следующим образом: 'резвая' - 'проворная' - 'бойкая' - 'непоседливая'. Ср.
устойчивые сравнения: Как (словно, точно) коза (козочка) лазить, прыгать, скакать –
‘быть непоседливой, легкой, проворно ходить, бегать’, ‘резвиться’ (о девочке, девушке). Доминантными характеристиками для восприятия образа козы и проекции их на
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человека являются признаки резвая, легкая, непоседливая. Немецкое die Ziege такими
характеристиками не обладает. В словарных статьях встречается dumme Ziege c пометой
разг., что обозначает ‘дура’. Или die alte Ziege пренебр. ‘старая карга’. В то же время
в идиоматическом презрительном выражении neugierige Ziege – дословно любопытная
Варвара - козе приписывается такое качество как любопытство, чего нет в русском. И
все же сема ‘глупость’ в наименовании коза является общей для носителей исследуемых
нами языков и доминирует над остальными значениями.
Схожей коннотацией обладает и русск. козел. В толковых словарях не отмечены
переносные метафорические значения этого зоонима. Источником коннотаций, связанных в русской ментальности с образом козла, является народная афористика. Ср.: От
него как от козла молока (нет никакой пользы, проку; разг., неодобр.). Пустить козла в
огород (допустить кого-н. туда, где он может навредить или поживиться; разг.). Козел в
капусте (о том, кто допущен туда, где ему хорошо, но где он принесёт только вред; разг.,
шутл.). Козёл отпущения (разг.) — о человеке, на которого постоянно сваливают ответст
венность за всё плохое [по древнееврейскому обряду, когда в день отпущения грехов
первосвященник, кладя руки на голову козла, тем самым возлагал на него грехи всего
народа]. [4:444]
Доминантными характеристиками для восприятия образа козла и проекции их на
человека являются признаки упрямый, бесполезный, проворный, что нашло отражение
в устойчивых сравнениях: Как (словно, точно) козел — об упрямом мужчине; прыгать,
скакать, подпрыгивать, подскакивать как козел — ‘легко, проворно’ (о мужчине).
Образ козла истолковывается чаще всего с негативным оттенком, как вонючее, нечистоплотное, похотливое существо . В немецком языке, как упоминалось выше, существует одна лексема для обозначения козла и барана - der Bock.
Корова. Сказка «Буренка, Крошечка – Хаврошечка». Относится к числу русских мифологических образов. В народных представлениях корова связана с богатством и благополучием. Символизирует материнские силы. Современные носители языка к образу коровы обращаются при характеристике полной, грузной, тяжеловесной женщины [4:19];
в немецком die Kuh отсутствует перенос на человека по внешнему сходству. Носители
немецкого языка выделяют в данном зооморфизме умственные качества животного, и
переносят их на человека (женщину). eine blöde, dumme – бран. дура .
Агнец (стар.). Ягнёнок (обычно как жертвенное животное) || О кротком, послушном
человеке. [4:794,378]. Прикинуться агнцем (очень кротким; ирон.). Основой метафорического переноса в данном случае является сема 'жертвенный' и имплицитное значение
'детеныш', содержащееся в словообразовательной структуре лексической параллели ягненок (суфф. -ёнок). Ср. устойчивые сравнения: как (словно, точно) агнец (книжн., арх.)
'смирный, смиренный, кроткий', 'вести себя смиренно, кротко'; 'невинный, чистый, непорочный'.
В христианской, мусульманской и иудейской культурных традициях молочный
��������������
ягненок стал приноситься людьми в жертву на такие праздники, как Пасха, Рамадан и др. С
образом ягненка связаны ассоциации кроткий // жертвенный // глупый, беспомощный //
Ср. устойчивые обороты кроток как агнец-// смиренный как агнец, отражающие знания
об особенностях нрава животного. Фразеологизмы: молод как о Спасе ягня 'о молодом
человеке, не имеющем жизненного опыта'; агнец на заклание, агнец божий 'символ хри104

стианского смирения' закрепляют стереотипность восприятия ягненка разными народами как безобидного, послушного, беззащитного животного. Это же подтверждает и нем.
das Lamm [5: 548]. перен. jвечка ‘кроткое, невинное существо’.
Овца Сказка «Овца, лиса и волк». Овце в русском фольклоре приписывается полное
отсутствие способности постоять за себя. Этот зооморфный образ аккумулирует в себе
значение беспомощности, доведенное до глупости. Напр. Не будь овцой (перен.: ‘не будь
бессловесным, чересчур покорным’) [4:,378]. Нем. соответствие Schaf в переносном значении трактуется как ‘дурак, дура’.
Жеребец. Перен.: ‘о рослом, сильном мужчине’ прост. [4: 223].
Основой метафорического переноса в данном случае является сема 'зрелый', которая
ассоциативно разворачивается следующим образом: 'зрелый' - 'рослый'; 'зрелый' - 'сильный', 'здоровый'. Ср. устойчивые сравнения: Как (словно, точно) жеребец (стоялый) –
‘здоровый, сильный’ (груб.-прост.); бежать, скакать как жеребец – ‘грузно, с тяжелым
топотом или много, неутомимо’, ржать, гоготать как жеребец – ‘хохотать, смеяться
громко, невоздержанно’. Доминантными характеристиками для восприятия образа жеребца в русской ментальности являются признаки сильный, здоровый, зрелый (в первую
очередь в физиологическом плане, что нашло отражение в народной афористике. Ср.: Жеребец, жеребчик – ‘ухаживающий за женщинами’. мышиный жеребчик –‘ молодящийся
старик, любящий ухаживать за молодыми женщинами’.
В немецком соответствии der Hengst признаки, характерные для русского языка, не
актуализируются. [5: 430]. В немецких словарных статьях [7:518] вообще не фиксируется переносных значений для этой лексемы.
Свинья. перен. О том, кто поступает низко, подло, а также (грубо) о грязном человеке, неряхе (разг.). Ну и свинья же ты! [4:395].
Разг. ‘О грязном, неопрятном человеке, неряхе || О человеке, поступающем грубо,
неблагодарно и низко’. Основой метафорического переноса является сема 'грязная', которая ассоциативно разворачивается следующим образом: 'грязная' - 'неопрятная' - 'неблагодарная'. Ср. устойчивые сравнения: Как свинья грязный - ‘быть, валяться в грязи,
вымазаться’, как свинья жить – ‘грязно, нечистоплотно, в неподобающих для человека
условиях’, вести себя как свинья -’нечистоплотно, некультурно, аморально, непорядочно, неблагодарно или развязно, не считаясь с нормами приличия и интересами окружающих’. пить (спиртное), напиваться как свинья – ‘чрезмерно нализаться’.
Сема ‘нечистоплотности’ как физическая, так и нравственная актуализируется и в
немецком das Schwein [5:757] Кроме того присутствует и в сравнении besoffen wie ein
Schwein – ‘пьяный как свинья’.
Однако в отличие от русского в немецком выделяется также и сема ‘счастье’. Например, er hat Schwein – ему везет, или das nenne ich Schwein! - вот это удача!, вот повезло!,
вот счастье! Ср. антонимичные das arme Schwein – ‘горемыка, бедолага’. Эти фразеологизмы восходят ко временам средневековых рыцарских турниров и состязаний стрелков.
Последним выигрышем (призом) на этих состязаниях был поросёнок.
Ишак Перен. ‘Человек, безропотно выполняющий самую тяжёлую работу’ (прост.).
[4:258]. бран. ‘Об упрямом, глупом человеке’. Словом ишак обозначается то же животное, что и осел.
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Основой метафорического переноса с животного на человека в данном случае является сема 'выносливый', которая ассоциативно разворачивается следующим образом:
'выносливый' - 'выполняющий тяжелую работу' - 'безропотный' - 'тупой' - 'глупый' 'упрямый'. Ср. русские устойчивые сравнения: Работать как (словно, точно)
ишак (груб.-прост.) – ‘много, тяжело, напряженно’ (неодобр.); носить, таскать на себе
что-либо как ишак – ‘нагружаться, навьючиться чем-либо’ (неодобр.)
Доминантными характеристиками для восприятия образа ишака в русской ментальности являются признаки выносливость, трудолюбие и упрямство.
В немецком der Esel [5: 292] зоонима осел, при переносе этого наименования на человека, актуализируется лишь сема ‘глупость’, которая характерна и для русского осел.
Собака. Зоо- образ собаки в русском менталитете многозначен и включает в себя
как положительные, так и отрицательные характеристики. Перен., разг. ‘О злом, грубом
человеке’ [4:258]. Прост. Употребляется как бранное слово. Прост. Употребляется как
выражение одобрения, восхищения кем-либо. Встречается в таких русских народных
сказках как «Репка», «Заячья избушка», хотя и не является типичным персонажем русского фольклора.
Основой метафорического переноса зоонима собака на человека является, с одной
стороны, сема 'злая', которая ассоциативно разворачивается следующим образом: 'злиться' - 'лаяться' - 'ругаться'; с другой стороны - сема 'верная', которая ассоциативно разворачивается так: 'верная' - 'надежная' - 'преданная'. Ср. устойчивые сравнения: Как бешеная
собака ‘бросаться на кого-либо с бранью, руганью, оскорблениями; лаяться как собака
‘грубо разговаривать, ругаться; рычать на кого-либо как собака ‘грубо, зло говорить,
выражать недовольство; грызться как собаки’ ссориться, ругаться; как верная собака
‘преданный, верный кому-либо всецело, неизменно, самоотверженно; как верная собачка ‘ходить, бегать, всюду следовать за кем-либо в силу привязанности, преданности;
сидеть как собака на цепи ‘не иметь возможности выхода, ухода откуда-либо; как бездомная собака ‘не иметь своего очага, пристанища, быть одиноким, мыкаться по свету;
как побитая собака ‘идти за кем-либо, уходить от кого-либо, возвращаться к кому-либо,
‘смотреть на кого-либо с угнетенно-покорным, виноватым видом, с гнетущим чувством
оскорбленного самолюбия.
Доминантными характеристиками для восприятия образа собаки у русских являются
признаки ‘преданная’, ‘злая’, ‘друг’, что нашло отражение в народной афористике и традиционной символике: собака - символ верности.
В сравнении с русским немецкое der Hund не имеет в своем значении такой амбивалентности. Образу собаки немцы приписывают скорее негативные характеристики. Ср.
такие немецкие фразеологизмы: ein scharfer Hund ‘злой как собака’, ein dicker Hund –
разг. ‘грубая ошибка, wie ein geprügelter Hund ‘угнетенный, полный стыда, j-d\ etw. geht
vor die Hunde ‘погибнуть пропасть, разориться. [7: 562-563.]
Кот. традиционный герой русского фольклора. Сказки «Кот и лиса», «Кот, Петух,
дрозд и Лиса». Перен. ‘О похотливом, сластолюбивом мужчине’ (прост, пренебр.) [4:264].
Метафорический перенос на человека осуществлен по сходству поведения этого животного особенно весной. Мартовский кот. Немецкие словари аналогичного значения не
фиксируют. Например, немецкое der Kater [5: 497] вообще не имеет переносных значе106

ние. Все немецкие фразеологизмы строятся на основе только женского наименования die
Katze [5: 497] ‘кошка’.
Die Katze im Sack kaufen ’покупать кота в мешке’. Die Katze aus dem Sack lassen ‘����
разгласить тайну’. Wie die Katze um den heißen Brei herumgehen ‘ходить вокруг до около, не знать
как приступить к делу’. Mit j-m Katz und Maus spielen ‘играть как кошка с мышкой’ и. т. д.
Следует отметить, что носители русского языка обращаются к образу кошки также
при описании человека, внешности которого присущи схожие с этим животным черты,
напр.: кошачьи глаза. Или же человека независимого, свободолюбивого: Кошка, которая
гуляет (ходит) сама по себе. Кроме того, человека, который отличается живучестью и
умением приспосабливаться к новым обстоятельствам [7: 96]. Эти фразеологизмы свидетельствуют о том, что носители русского языка выделили гораздо больше признаков,
присущих коту и кошке, по которым и был осуществлен целый ряд ярких метафорический преобразований в русском языке, отсутствующих в немецком.
Анализируя зооморфные метафоры русского и немецкого языков на материале наименований домашних животных, мы пришли к следующим выводам.
Зооморфизмы представляют собой специфические системно организованные
фрагменты оценочных номинаций в языковых картинах мира разных народов, поэтому
совершенно идентичных русско-немецких метафорических наименований в сопоставляемой группе нам выявить не удалось.
Зооморфные образы имеют разную оценочную специализацию как в нутрии одного, так и в разных языках. Это объясняется различиями этнокультурного характера и
системой оценочной параметризации зооморфных метафор в языковой картине мира соответствующего этноса.
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СЛАВЯНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕБЕ
Стаття присвячена розгляду слов’янських уявлень про небо та аналізу цього фольклорного образу у відомих слов’янських фольклорно-етнографічних джерелах.
Ключові слова: небо, символіка, магія, ворожба, народна медицина, вірування, форма, прикмети.
Статья посвящена рассмотрению славянских народных представлений о небе.
Проводится анализ данного фольклорного образа в известных славянских фольклорноэтнографических источниках.
Ключевые слова: небо, символика, магия, гадание, народная медицина, верования,
форма, приметы.
The article is dedicated to the examination of slavonic folk idea of the sky. It analyses the
given folk image in well-known slavonic folk ethnographic sources.
Key words: the sky, symbols, magic, guessing, national medicine, beliefs, the form, signs.
В связи с активизацией исследований, связанных с реконструкцией целостной традиционной картины мира древних славян, проблема определения специфики их космологических, мифологических, природоведческих представлений об определенных фрагментах мироустройства выходит на первый план. В системе народных представлений о
мире, как известно, важное место занимает небо. В данной статье основное внимание
уделяется славянским народным представлениям, которые касаются неба. При этом имеется в виду рассмотрение очерченной проблемы в общем плане. То есть независимо от
какого-либо конкретного фольклорного жанра или вида. Мы не стремимся к исчерпывающему описанию всех случаев упоминания неба в известных славянских фольклорноэтнографических источниках. Но оно по возможности охватывает большинство характерных примеров.
Прежде всего необходимо отметить, что небо – часть мироздания, «верхний» мир,
сотворенный Богом и часто отождествляемый с небом как высшая религиозная ценность
(«Бог сотворил мир. Он все сотворил. И траву, и птиц, и всех. Сотворение мира – 1-го
дня, 2-го и 3-го. Сначала небо и землю, а потом все потихонечку» [1: д. Тихманьга]).
Небесный мир представляется либо как изоморфный (подобный) земному, либо как зеркальный по отношению к нему. Поэтому небесные явления и небесные знамения служат
предвестием важных событий (войны, болезни, урожая) в жизни людей. Земные события
могут не только быть аналогом событий небесных, но и дублироваться на небе. Небо
также взаимодействует, сообщается с подземным, «нижним» миром и считается местонахождением природных стихий, «того света», «главных» демонов [2: 377].
В славянской мифологии известен мотив священного брака неба и земли («Высокий
папаша, плоская мамаша…»). Антропоморфизм представлений о небе проявляется также в приписываемых ему способностях радоваться, сердиться, плакать, помогать людям,
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вознаграждать их, карать и т. д. По признаку высоты и недосягаемости небо противопоставлено земле и нередко отождествляется с верхом горы, с самой горой [2: 377]. Например: «Ехав по горе волох, Розсыпав по горе горох. Стало светаты – нема ше збираты
(Небо и звезды)» [1: д. Червона Волока].
Согласно народной космологии, небо – творение и обитель Бога. По белорусским поверьям, Бог первым делом сотворил себе небо, где было всегда светло и красиво, и стал
там жить. Внизу было темно и холодно, как в леднике; там прятался «шатан» [2: 377].
По своей форме небо чаще всего представляется выпуклой крышкой, колпаком, плоской крышей или потолком, накрывающим землю. К внутренней части небесного свода
прикреплены, как лампады, звезды и светила, которые «плавают» по небу, движутся по
своим путям, «согревая» и небо и землю. По некоторым представлениям, небо – это лестница, сделанная Богом из воздуха и украшенная звездами, за которой – рай. Движение
звезд и планет славяне объясняли их вращением вокруг небесного столба, веретена или
гвоздя, которые ассоциировались с Полярной звездой. При этом «ось неба» соотносили с
«пупом земли», из которого, по некоторым легендам, произрастало и высилось до небес
мировое (райское) дерево [2: 377].
По верованиям южных славян, плоское небо раньше низко нависало над землей, и до
него можно было достать рукой, люди задевали его головой, забирались на него по столбам, женщины развешивали вблизи неба белье, волы его лизали, ангелы спускались с
неба на землю пить воду. Но оно поднялось очень высоко после того, как женщина, подтиравшая ребенка, забросила на небо грязные пеленки или баба, сажавшая в печь хлеб,
ударила его лопатой. По болгарским легендам, после того как небо поднялось высоко,
распался его брак с землей, который был очень полезен людям: от этого брака родился
месяц, а во время женитьбы неба и земли полил дождь, принесший плодородие. Представления о «близком» небе известны и восточным славянам: раньше небо было близко
от земли, можно было на него всходить, но люди согрешили, Бог отделил небо от земли
и закрыл эту дорогу. После того как небо вознеслось, расстояние от земли до неба стало
огромным. Чтобы его узнать, надо зарезать трехлетнего быка, сложить одну за одной все
шерстинки с его шкуры и измерить их [2: 378]. Ассоциации неба со шкурой животных
характерны загадкам о небе типа: «Распростер кожу буйволиную, насыпал гороху и пустил голубя его стеречь»; «Один рулон полотна всю землю покрывает»; «Положу кожух,
посыплю гороху, положу бохан хлиба» [1: д. Барбаров].
Небо и земля, звезды и месяц «скраплёны, «цар Давыд скрапіў неба і зямлю, зоры і
ясны месяц…»»[3: 60]. Небесные цела ходят вокруг мира, расходятся и опять становятся
на свое место. В заговорах – это узор целостности и гармонии, которая проекцируется
на организм человека («Як на небе маладзічок, зоркі і балачынкі круг свету ходзяць, расходзяцца і на сваё месца становяцца, так і ты, залатнічок, хадзі, расхадзіся, свайго месца
пільнуйся і на сваё месца станавіся»[3: 230]).
По славянским народным представлениям, небо по составу и «материалу» – это твердая корка. Оно изготовлено из того же вещества, что и земля, или сделано из камня. В
частности, мотив каменного неба отражен в сербских песнях («Ясное небо бы проломись и упали холодные камни»), в украинских колядках («З синього камiнця сине небо»).
Широко распространено поверье о том, что небо раскалывается, разламывается во вре109

мя грозы или отворяется в особенно важные дни христианского календаря. Восточные
славяне полагали, что «царство небесное» – это «Сионская гора», «железная гора», на
которой «стоит рай» и куда придется лезть после смерти [2: 378].
Славянам известны верования о многочисленности и многоуровневости небес. Чаще
всего говорится о семи небесах, что восходит к древним книжным источникам и апокрифическим текстам. Например: « Неба зроблена так, што яно мае сем столак... Мы бачым
толькі першае неба. А Бог жыве аж на сёмум. 3 чаго зроблена неба, ніхто не ведае...
Яно прасвечвае, бы шкло, але цвёрдае і моцнае. Мы бачым толькі першае неба, да й тое
закрыта ад нас вадою, а што там вышэй, ніхто не бачыў, апрыч анёлаў і часам святых
людзей, каторым Бог раскрывае завесу да паказвае самае неба. Яно такое яснае, што каб
яго ўбачыў просты чалавек, то б аслёп» [4: 33]. Согласно белорусским поверьям, небо
состоит из семи слоев, из которых мы видим только первое. На седьмом небе живет
Бог. Из семи небес одно видимое, шесть невидимых. Когда они «отворяются», возникает
нестерпимое сияние. Иногда показывается фигура мужчины с мечом (к войне) или с сосудом (к изобилию). За седьмым небом еще есть и восьмое. Но оно не синее, а красное,
которое показывается перед войной, мором, голодом. По славянским представлениям, на
«горнем» небе находится Божий престол, где обитают ангелы, святые, души праведных.
Оттуда Бог и вся его «сила небесная» наблюдают за земной жизнью и деяниями людей:
через солнце – Божье око или же по отражению в небесном зеркале. К нижнему своду
прикованы звезды, там размещаются небесные стихии – дождь, град, ветер и пр. Зафиксировано также поверье о существовании трех небес: первое – ближайшее к людям и доступное зрению; на втором расположен рай; а на третьем пребывают Святая Богородица
и Иисус Христос. По мнению сербов, небо состоит из двух слоев: первое небо – легкое,
облачное, населенное разными духами и демонами; второе небо, расположенное выше
первого, сделано из твердого материала, и там пребывает Бог. У украинцев также отмечено представление о двух небесах – видимом небе, приближенном к земле и состоящем из
голубой облачной материи, и невидимом «верхнем», «горнем», твердом небе, сияющем
пронзительным светом, подобно огню, и иногда раскрывающемся при грозе. На невидимом небе, которое называется «имперейским», пребывает сам Бог, а на видимом – ангелы
и святые [2: 378].
Предполагают, что существует мифическое место неба и земли: там расположены
золотые палаты Солнца, там же живут самодивы, змеи, болезни. Это место доступно
только сорокам, которые отправляются туда молотить бессмертник к самодивам. Часто в
русских заговорах и приговорах подобный локус выступает как символом невозможного,
как в былице: «Я ж там был, где сходится небо с землей, где крестьянки лен прядут и на
небо прялки кладут» [1: д. Челхов].
Белорусы считали, что «… зямля стаіць на вадзе, а вада на зямлі. Далеко е край зямлі,
дзе зямля сходзіцца з небам, але ніхто туды не даходзіў, бо там вельмі горачо» [5: 47].
В месте соединения неба и земли, там, где небо и земля сходятся, могут происходить
различные чудеса: «Ішоў падвярот дарогамі крамяністымі, камяністымі, дзе неба з зямлёй стыкаецца, там Аўдоцейкай падвярот знімаецца» [3: 179]. Радуга – своеобразный
канал связи между небом и землей – тянет из рек воду на небо. Вода там тучами разносится по всему миру, просеивается через облака, как через сито, и падает на землю
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дождем. Когда «воблакі прадзяруцца, тады ліне дождж, а з ім разам падаюць дрыжачыя,
падобныя да квашаніны кускі воблакаў» [5: 37].
Общеизвестно поверье о том, что небеса отворяются в канун определенных дней
и праздников: прежде всего на Богоявление и в день Рождества Иоанна Крестителя, а
также на Новый год, на Пасху, на Вознесение. По представлениям болгар, в момент открытия небес начинается борьба между злыми и добрыми духами, демонами. Считалось,
что в это время исполняются желания, Господь сходит с небес и гуляет среди людей.
Бодрствующие поздней ночью могут слышать колокольный звон, видеть на небе райские
сады и самого Бога, а также понимать разговор зверей [2: 379].
У белоруссов умершие на Вознесение считаются счастливыми, потому что прямо
отправляются в отворившиеся небеса: «На праздник Вознесения Бог идет на небо, в этот
день еду оставляют на столе – “Богу на дорогу”. Кто умрет в период от Пасхи до Вознесения, то попадет в рай»; «Человек, который умер на святки – счастливый. Его душа в
виде птицы идет на небеса, в рай» [1: д. Выступовичи]. По полесским представлениям,
умершие до Вознесения счастливы. Так, рассказывают, что умершую девочку видели
плывущей в облаках по небу в венке [1: д. Радчицк].
Небо часто отождествляется с «тем светом», чаще всего – с раем, или же представляется как место, где находятся рай и ад или только рай. По польским поверьям, небо подобно дому, в котором есть двери, окна на все стороны света и даже форточка. Считается,
что ключами от неба-рая владеют Архангел Гавриил и Петр и Павел. Также верили, что
Николай Угодник – святой; он на небе стоит в воротах, мимо которых никто из умерших
не пройдет [1: д. Тихманьга]. Болгары верили, что души мертвых могут видеть происходящее на земле через огромное зеркало на небе [2: 379].
Небо воплощает высшую религиозную ценность и приравнивается к Богу, наделяется божественной чистотой и сакральностью и противопоставляется грешному миру
людей. Смотреть на небо во время молитвы – значит обращаться к Богу; нередко при
этом просят, чтобы и Бог посмотрел на просящего [2: 380].
По народным представлениям, путь на небо крут и тернист. После смерти каждому
предстоит карабкаться туда по высокой горе, крутой и гладкой, как яйцо, железной и
стеклянной, поэтому, обрезая ногти, следует прятать их за пазуху, чтобы с их помощью
попасть на небо. Для облегчения пути на небо в русских селах на поминках в сороковой
день пекли из теста «лестницы» или в день похорон выставляли «лестницу» из пшеничного теста величиной в аршин, думая, что по ним усопшего взойдет на небо [2: 379].
В Полесье полагали, что души умерших животных попадают туда же, куда и души
умерших людей – на небо [1: д. Тихманьга]. «У человека душа во сне по небу летает
и может не вернуться – это называется “потерялась”» [1: д. Тихманьга]. Верили, что
когда человек умирает, душа выходит с последним вздохом через рот. Через открытую
дверь или окно она идет “прямо на небеса”, где Господь подбирает ее [1: д. Тихманьга].
Также считалось, что после смерти душа сорок дней ходит по земле. После того как на
кладбище привезут нового покойника, тот заступает на вахту – “сторожит на кладбище”,
а предыдущий идет на небеса [1: д. Радеж]. В Полесье бытовало верование, что душа
умершего в ночь после похорон в виде светящегося столба поднимается от могилы на
небо [1: д. Макишин].
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На Волыни полагали, что души умерших детей весной слетают с неба на землю, принимая вид певчих птичек, чтобы утешить своих осиротевших родителей сладкозвучным
пением. С представлениями о небе как месте пребывания «нерожденных» детей связаны
многочисленные полесские варианты объяснения появления детей на свет: «з нэба упали» [1: д. Шедрогор]; «спустився с неба» [1: д. Червона Волока]; «Господь с неба (небес)
искинул» [1: д. Челхов]; «Бацько сияў овэс, упаў з нэбэс» [1: д. Радчицк].
Соотнесением неба с «тем светом» обусловлено ритуальное изгнание, удаление из
жизненного пространства нежелательных объектов и явлений. Так, «коло хаты сажають
бэризку, коло хлива, дэ коровы. Трэба май спалыты, порубаты, в пэчи, шчоб до нэба
пишов» [1: д Забужье]. Через неделю после Пасхи в понедельник “провожают зиму”.
Выходят с хлебом, яйцом и кочергой на улицу. Машут кочергой и приговаривают: «Иды
зима до Кучово, уже ты нам докучила. Иди зима до неба, уже ты нам нэ трэба, помахають, помахають тэю кочергою, прогоняя зиму» [1: д. Радчицк].
В славянских заговорах небо выступает как место изгнания нечистой силы, отсылаемой «в небесные высоты», «вверх на небеса». Например: «Ото колы е трийця з нэдилы
на понэдилок русавкы по жыти ходять. Мають свого цара. На нэби жывэ. Русавкы – то нэ
гришна людына. Тилько дивчета. Цалый тыдэнь ходять. А в другый понэдилок проводылы. Хоругви церковные бралы и шлы навколо сэла и проводылы. Спивалы: “Прысвятая
богородыцэ. Яко мылосэрдна к тибэ прибегаем. Скорому помощнику и молитванику и
душам нашым”. В жыта шлы одна за другою убрани у билэ» [1: д. Забужье].
Посредниками между небом и землей выступают некоторые птицы, насекомые, а
также змея. Хозяином небес у южных славян считается орел, управляющий градоносными тучами или сражающийся с ними, он способен посещать «горний» мир и спускаться
в подземный мир. Градоносные тучи разгоняет и кружащий в небе аист. Согласно польским поверьям, высоко в небе находится зимовье жаворонка; там его нежат и ласкают
ангелы, а при блеске первой молнии и раскрытии небес ему позволено туда заглянуть [2:
380]. Широко распространен в детском фольклоре восточных славян мотив полета божьей коровки на небо за «хлебом», «к своим деткам»: «Божая коровка, полети на небко,
там твои детки, кушают конфетки. А тебе не дают, всем ребятам раздают» [1: д. Челхов];
«Каровка, каровка, ляти на неба, приняси нам хлеба – серага и белага, тольки не гарелага» [1: д. Челхов] або «Божья коровка – петрик. Петрик, петрик, лети на небо, да принеси
мене хлеба и чорного и белого, и довольного» [1: д. Копачи].
По славянским поверьям, с помощью своей паутины на небо взбирается паук. Также
были известны представления о превращении обычной змеи в змея летающего или халу,
пребывающих после этого на небе среди звезд, туч и облаков.
Славяне считали, что небесными стихиями управляют Бог или Илья-пророк: «Илляпророче руководит на небе. Когда гроза на небе, треба молиться: «Господи, святый Илляпророче, великий угодничок Христов, отверни всякие недуги от на: от глада, от града,
от меча, от потопа, от усяких наносных»» [1: д. Челхов]. Полагали, что на колеснице
Илья-пророк ездит. Его день – второго августа. До Ильина дня должно быть гроза, гром
греметь. Илья-пророк с кораблем едет. Гром – значит хорошо считается. Значит, с кораблем приехал. Гремит, считалось, вроде, хорошо [1: д. Тихманьга].
С небом связывались и различные приметы, связанные с наблюдением над состоя112

нием неба в определенные дни. Такие приметы, в основном, относятся к определению
погоды («Як на неби дорога – то это на погоду, через зори дорога идее, на дороге уже
зорь нэма» [1: д. Стодоличи]). Считается, что радуга берет воду с неба: если радуга высокая – будет хорошая погода, если низкая – дождь [1: д. Олбин]. У славян также бытовали
приметы для определения будущего урожая («Гарбузы и хвасолю сей тогда, когда бугры
на небе. А когда чистое небо, ничего не сей. И гречку надо до обеда посеять, и когда тучное небо» [1: д. Верхние Жары]; «На Богату кутю протиў Нового года, як ряснее небо, –
грибные лета» [1: д. Вышевичи]; «Если на небе много тучек, то можно сажать все; это
предвещает богатый урожай» [1: д. Вышевичи]). Перед севом «чоловик пэрэхрэстывся
и подывывся на нэбо та скажэ: «Господы, Божэ, подывывся на мэнэ, шчо я просю тэбэ,
шчоб зародылося на можного долю» и пэрэхрэстыцця. А тоди выносылы того хрэста
сэрдохрэсного и тым хрэстом трэ пэрэхрэстыты тэе полэ злива направо» [1: д. Любязь].
С небом связывались и различные гадания. На Полесье широко бытовало гадание
мальчиков об армии: «Божья короўка, ляци на небко! Там твои детки кушають катлетки.
Всем па адной, а тебе ни адной! Если жучок полетит – в армию заберут» [1: д. Хоробичи].
Верили, что небо, астрономические объекты могли спровоцировать различные болезни. Вместе с тем они воспринималось как реалии, от которых зависит избавление
от немощи. Так, очень широко был известен заговор от болезни зубов: «На небе месяц,
на воде пена, на земле камень. Как этот камень не просит ни пить, не есть, чтобы так не
крутили, не ломили зубы» [1: д. Забужье]. При сглазе надо было глядеть на небо между
ног, стоя на пороге [1: д. Забужье].
Заканчивая анализ славянских народных представлений о небе, отметим, что семантика неба многоаспектная и в своей основе чрезвычайно архаическая. В зависимости от
контекста, образ неба выявляет амбивалентные значения, соотносится с системой устойчивых космических, природных и метафизических оппозиций. В славянских народных
представлениях небо наделяется позитивной семантикой, ассоциируется с богатством,
урожаем. Вместе с тем небо связывается мифологическим сознанием с «тем светом»,
областью смерти, душами умерших, нередко самоубийц, а также наделяются свойством
магически воздействовать на судьбы живых людей и на предметы, которые находятся на
земле. С небом связаны многочисленные гадания, приметы, а также акты животноводческой и метеорологической магии и народной медицины.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
УДК 811.161.2’37

Єрмоленко С.С.
(Київ, Україна)

PRAESENS HISTORICUM: ПАРАМЕТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автор, оцінюючи деякі сучасні підходи до проблеми історичного теперішнього часу,
підкреслює необхідність комплексної характеристики цієї граматико-семантичної
категорії, яка розглядала б її функціонування в комунікативно-епістемічній перспективі
і враховувала б її семантичні, прагматичні і семіотичні властивості в їхніх взаємозв’язках.
Ключові слова: історичний теперішній час, варіативність, семантика, прагматика,
семіотика, знакова репрезентація, комунікативно-епістемічна перспектива.
Автор, оц�����������������������������������������������������������������
енивая некоторые современные подходы к проблеме исторического настоящего времени, подчеркивает необходимость комплексной характеристики этой
грамматико-семантической категории, которая рассматривала бы ее функционирование в коммуникативно-эпистемической перспективе и учитывала бы ее семантические,
прагматические и семиотическиес свойства в их взаимосвязях.
Ключевые слова: настоящее историческое, вариативность, семантика, прагматика, семиотика, знаковая репрезентация, коммуникативно-эпистемическая перспектива.
Assessing some modern approaches to the Praesens Historicum problem, the author
argues for the multisided elucidation of this grammatical-semantic category considering it
in operating in communicative-epistemic perspective and taking into account its semantic,
pragmatic, and semiotic properties viewed in their correlation.
Key words: historical present, variablilty, semantics, pragmatics, semiotics, sign
representation, communicative-epistemic perspective.
У одній зі своїх праць М. Гловінська знову привернула увагу до проблеми т. зв. історичного теперішнього часу (praesens historicum), указавши на два нез’ясовані, на її
думку, моменти, пов’язані з цією граматико-семантичною категорією. Одне з питань, що
його тут має на увазі дослідниця, полягає в нез’ясованості старої контроверзи відносно
того, у чому полягає сутність зазначеного граматико-семантичного різновиду теперішнього часу: чи тут саме мовець ніби переноситься в минуле, чи, навпаки, він переносить
минуле до себе в теперішнє. Дані інтроспекції, згідно з М. Я. Гловінською, у даному
разі не допомагають, оскільки носії мови не здатні інтуїтивно відчувати подібні метафоричні сенси. Через це вона, використовуючи поняття модальної рамки (запропоноване
Ю.Д. Апресяном), ставить наступне питання: з яким трьох типів модальної рамки (а
саме: 1. відношення до дійсності, 2. відношення до змісту повідомлення, 3. відношення
до адресата) співвідноситься теперішній історичний час. Її відповідь на це питання полягає в тому, що тут має місце істотно відмінний тип модального відношення, який полягає
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не в стосунку до дійсності, а у створенні уявлюваної реальності. Оскільки контекст, у
якому виступає будь-яка модальна рамка, має узгоджуватись із останньою (інакше виникає мовна неправильність), то в цьому плані знаменною є можливість для історичного
презенса виступати разом із контекстуальними вказівникам минулого часу. Це, у свою
чергу, свідчить про те, що тут мовець переносить себе в минуле, оскільки дія відбувається ніби прямо «у нього на очах» – а не так, ніби ця дія «відбувається в момент мовлення»
[1: 454] (зі свого боку зауважимо, що різниця між змістом наведених формулювань, для
нас неочевидна, для московської дослідниці видається, очевидно, цілком ясною).
Іншою загадкою, що про яку пише у своїй статті М. Я. Гловінська, є неясність відповіді на питання, на кого має бути орієнтованим тлумачення модальної рамки історичного
презенса, на мовця чи його адресата? Тут теж, з її погляду, інтроспекція, звернення
до нашої мовної інтуїції є неможливими, натомість можна встановити ті мовленнєві
жанри, котрі є «маркованими» якраз у відношенні їхньої орієнтації на продуцента чи
реципієнта повідомлення, водночас диференціюючись і за ознакою не-/уживаності в них
praesens historicum. Авторка доходить висновку, що оскільки в жанрах, не орієнтованих
на зовнішнього адресата (таких, як внутрішнє мовлення чи щоденник, писаний головно
чи виключно для самого себе) цей різновид теперішнього часу зовсім чи переважно не
використовується, це означає, що він є спрямованим власне на слухача чи читача; вона
додає, що наявність історичного теперішнього часу в щоденникових записах «може служити критерієм щирості автора» [1: 456].
Залучення М. Я. Гловінською до аналізу вживання дієслівних теперішнього часу в
сенсі praesens historicum категорії модальної рамки перегукується з полемікою поміж
Р. Лонгейкером та Ф. Брайзардом щодо характеру семантики теперішнього часу (див.
[2: 185-218]; у згаданій роботі йдеться про часову категорію в англійській мові, але
висловлені зауваження можна mutatis mutandis розглядати і як такі, що мають загальнішу
значущість). Брайзард скритикував підхід Лонгейкера до розуміння сутності презенса
як позначення збігу з моментом мовлення, наполягаючи натомість на його модальному
характері (окреслюваному Лонгейкером як епістемічна безпосередність). Лонгейкер зі
свого боку зауважує, що обидва підходи є не взаємовиключними, а альтернативними,
спираючись на засадничо однакове бачення речей [2: 185]. У подальшому викладі він
дає характеристику деяких семантичних варіантів теперішнього часу взагалі (включно з
історичним теперішнім), яка багато в чому відповідає цілком традиційному розумінню
значення й уживання цієї категорії в дусі «класичного» європейського мовознавства. Звісно, що йдеться саме про «дух», а не «літеру», тобто не про відповідності у
термінології і, тим більше, категорійному апараті, а про спільні мовні інтуїції й стереотипи (які, втім, можуть бути не лише мовними, а й мовознавчими), оте згадане американським дослідником безпосередньо дане, дорефлективне (чи, навпаки, «готове», вже сформоване й некритично використовуване) бачення речей, що й лежить у підставі будь-якої
подальшої теоретичної інтерпретації й відповідного їй термінологічного ословлення.
Але, крім дуже істотного акцента на тому, що можна назвати модальним (у ширшому сенсі епістемічним, чи когнітивним) аспектом семантики теперішнього історичного,
аргументація М. Я. Гловінської дає підставу й для інших спостережень теоретичного й
методологічного характеру. Одним із них є те, що ця дослідниця, як і Лонгейкер, оперує
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далі нерозчленованою категорією теперішнього історичного (останній, щоправда, виділяє
певні перехідні випадки) безвідносно до того, в якому комунікативно-функційному
контексті вона виступає. Тимчасом цей контекст у випадку історичного прензенса є
не просто різноманітним, а й різнорідним, різноплановим, і цей факт також потребує
усвідомлення й теоретичної оцінки. Певне врахування даного факту контекстуальної
різнорідності можна проілюструвати тлумаченням гасла praesens historicum у сучасному
німецькому словнику лінгвістичної термінології, яке, повторюючи звичні (хоч і не для
всіх прийнятні) твердження про референційну віднесеність історичного теперішнього
часу до об’єктивного минулого, додає, що такий тип уживання здебільшого трапляється
в усному мовленні й у контексті чергування часів і що він служить як засіб унаочнення,
вираження уявлюваного чи емфази, а його застосування визначається наміром мовця, а
також жанром тексту і, відповідно, стилем [3: 7484].
Отже, опис і аналіз контекстуальної варіативності часової категорії презенса потребує
в цьому випадку врахування низки параметрів і чинників як суто семантичної, так і
прагматичної природи. Поняттям, яке уможливлює комплексну характеристику таких
чинників, є, на нашу думку, категорія дискурсивного різновиду (такого, як повсякденнопобутовий, публіцистичний, художній, науковий та інші види дискурсу), узята у своїй
конкретній комунікативно-епістемічній спрямованості; мова йде про властивий тому чи
іншому із дискурсивних різновидів епістемічниий (когнітивний, гносеологічний) підхід
до комунікативно спрямованого відображення дійсності. Кажучи ще інакше, кожен із
дискурсивних різновидів по-своєму представляє дійсність, і робить він це із властивою для нього метою (крім того, певні із цих різновидів можуть відрізнятись і своєю
орієнтованістю на різні пласти, фрагменти й аспекти дійсності).
Якщо подивитись із цією точки зору на категорію теперішнього, якою вона виступає,
скажімо, в усно-розмовному мовленні, у тексті письмового репортажу (тобто в писемному публіцистичному тексті, побудованому як оповідь безпосередньо з місця подій), в науковому історичному викладі чи у викладі «від автора» у художній прозі, то не можна не
помітити дуже істотної різниці, причому не лише стилістичної, а й суто семантичної, між
усіма цими різновидами використання даної категорії. Відповідним чином завданням
дослідника полягає тут у тому, щоб, не ігноруючи цих відмінностей і не обмежуючись
констатацією спільних рис у різних типах використання даної часової категорії, максимально точно зафіксувати й пояснити згадані відмінності як компоненти її цілісного
семантичного й водночас функціонального діапазону.
При цьому у випадку як вихідних, так і контекстуально детермінованих характеристик дієслівної категорії теперішнього часу істотним видається й урахування, крім
їхніх семантичних і прагматичних (зокрема функціонально-комунікативних) рис, також і структурно-семіотичних властивостей, найголовніше тих, які втілюють у собі т.
зв. відношення знакової репрезентації. Граматичний час, як відомо, належить до мовних формацій дейктичного (у семіотичних термінах індексального) характеру; отже,
для таких утворень провідною є їхня належність до мовних знаків зі спільним типом
семіотико-репрезентаційного устрою. Природно поставити питання про те, як контекстуальна варіативність відображається і у відповідному аспекті презенса. Одразу можна
припустити, що це явище і тут матиме комплексний характер, зумовлений, по-перше,
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тим, що, попри дейктичність дієслівного часу, у ньому, як і в кожному іншому знаку,
мовному чи ні, обов’язково мають бути наявними й інші виділені Ч.С.Пірсом типи
відношення знакової репрезентації, такі, як символічні (у його розумінні – суто умовні)
й іконічні (тобто ті, що базуються на відношенні подібності) [4: 106-107; 5: 192-200].
По-друге, реалізація кожного із зазначених типів також є варіативною, відбиваючи
динаміку логічного розгортання засадничих для них рис, причому у своєму реальному
вияві семіотичне представлення за одним зі вказаних параметрів може в певний спосіб
корелювати із іншим(и) такими параметрами.
В епістемічному (чи, якщо завгодно, в епістеміко-модальному) плані апріорно важливим для знаково-репрезентативної структури видається те, що ця структура, її характер
можуть зазнавати змін у прямій залежності від того, яким є спосіб смислового підходу
до дійсності того дискурсивного різновиду, що в ньому фігурує даний мовний знак (цей
спосіб можна назвати комунікативно-епістемічною перспективою дискурсу [6: 6-7]). Чи
ми зображаємо якусь ситуацію, що ми її сприймали безпосередньо в процесі протікання,
у відсторонений, підкреслено об’єктивний спосіб чи, навпаки, акцентуючи її драматичну структуру чи взагалі вигадуючи таку ситуацію, приміром, у художньому викладі, –
епістемічний стосунок до дійсності, характер її осмислення тут всюди буде різним, і
залежно до цієї різниці змінюватиметься і структура знакової репрезентації відповідних
мовних одиниць.
Спроба дати цілісну характеристику достатньо різнорідній сукупності мовних явищ,
що зазвичай підводять під категорію теперішнього історичного, шляхом саме такого підходу, який враховував би співвідношення комунікативно-епістемічних характеристик
контексту вживання і семантичного та структурно-семіотичного варіювання форми теперішнього, була зроблена нами в статті, уміщеній у номері часопису «Мовознавство»,
присвяченому 75-літтю з дня народження акад. Г. П. Півторака. Читачів, зацікавлених
результатами застосування цього підходу, ми відсилаємо до цієї й кількох інших наших
праць [7; 8: 45-55]. У цій же розвідці ми обмежимося лише кількома висновками методологічного змісту.
По-перше, є вагомі підстави вважати, що адекватне врахування й опис вторинних
(похідних) функціонально-семантичних різновидів дієслівного часу вимагає розгляду
цих різновидів не лише у значеннєвій і функціональній, а й у семіотичній площинах.
Підходячи до справи з іншого боку, урахування, опис та аналіз знакових властивостей дейктико-граматичних і взагалі будь-яких інших мовних одиниць є важливим не
лише у відповідному, тобто (лінгво)семіотичному плані, а й у плані їхнього функційностилістичного вжитку, а також у плані комплексного висвітлення прагматичного, стилістичного та власне значеннєвого аспекту їхньої семантики, зокрема стосовно взаємовідношення їхніх семантичних і комунікативно-функціональних властивостей. Крім того,
аналіз структурно-семіотичних, зокрема знаково-репрезентативних рис мовних формацій дає нам можливість встановити їхню співвідносність та взаємодію з іншими мовними одиницями подібної семіотичної природи й у інших, семантичній та функціональній
площинах, виявляючи в цей спосіб існування функціонально-семантичних польових
угруповань на рівні мови і тексту.
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УДК 83’373.6

Халимоненко Г.І.
(Київ, Україна)
ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА ЧУМАК

Пропонується етимологія укр. чумак — це тюрк. çumaq / çumγaq “той, що
занурюється; пірнальник” від тюркського дієслова çummaq “пірнати, занурюватися”.
В процесі адаптації тюркізма чумак могла відбутися контамінація слів чумак та тумак / тума < тюрк. tumaq / tuma “людина-метис”.
Ключові слова: запозичення, тюркізм, адаптація.
Предлагается этимология укр. чумак – это тюрк. çumaq / çumγaq “ныряющий” от
тюркского глагола çummaq “нырять”. В процессе адаптации тюркизма чумак могла
произойти контаминация слов чумак и тумак / тума < тюрк. tumaq / tuma “человекметис”.
Ключевые слова: заимствование, тюркизм, адаптация.
The article offers the following etymology of the Ukrainian word chumak: it’s turk. çumaq /
çumγaq “diver” from the Turkish verb çummaq “dive”. During the adaptation process of the
word chumak, there may have been the contamination of words chumak and tumak / tuma <
turk. tumaq / tuma “man-mongrel”.
Key words: loanword, turkism, adaptation.
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Сутність інституту чумацтва в українських істориків завжди викликала велике зацікавлення, що й стимулювало досить активне й плідне дослідження цього етнічносоціального руху, особливо у ХІХ ст. Неодноразово на з’їздах сходознавців порушувалося й питання походження терміна чумак, але завжди воно відлунювало одним і тим
самим висновком: “етимологію слова визначити важко, але ясно, що то орієнталізм”.
Одначе скрупульозного дослідження етимології слова з боку науковців тюркського світу
не було з однієї причини: і саме слово, й поняття, означуване ним для тюрків було чуже — десь за межами їхнього світу. Це й справді так, чумацтво — явище, можна сказати,
виключно українське, як і козаччина та гайдамацький рух. Всі ці три етнічно-соціальні
рухи зароджувалися в тюркському суспільстві, де хутко й згасали, і лише в Україні вони
набрали потуги на міцному економічному й політичному підґрунті. Етимологізувати
слово чумак на ґрунті слов’янських мов не вдається. Небагато матеріалу віднайде дослідник, удавшися й до тюркських мов, але ж у подібному стані опинилися були науковці,
коли заходилися пояснювати походження слова козак.
Отже, яку джерельну базу має у своєму розпорядженні тюрколог, щоб поставити
крапку на проблемі походження терміна чумак? По-перше, його структура дозволяє
змоделювати тюркський етнонім — це çumγaq, де çum- — корінь, а -γaq — суфікс, той
самий, що й у слові qazγaq > укр. козак. Те, що у пізнішій формі çumaq, як і в qazaq
увулярний -γ- зник, свідчить: тюрк. çumaq в українську мову було запозичене не раніше
ХІІІ ст., принаймні у словнику половецької мови ХІІІ ст. “Codex Cumanıcus” слово cossaq
“козак — чатовий, охоронець” засвідчується вже без приголосного -γ-.
Тюркський мовний матеріал дозволяє віднайти дієслово, семантичне значення якого
більшим чи меншим чином дозволяє реконструювати тюркський іменник, що його можна
зіставити з укр. чумак “візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сіль, рибу та
інші товари для продажу” [ 1.XI.382] — це çommaq, засвідчене вже в пам’ятках ХІІ ст.,
мовах тюркських народів Сибіру, Далекого Сходу, а також кримськотатарській, караїмській
та турецькій мовах з одним і тим самим значенням : “занурюватися, пірнати, плавати”,
також пор.çomaq “занурення”; çomuç, çomyç “ківш, ополоник” > рос. “чумычка”; çomγuq >
çomuq “пташка чомга (очевидно, пірнає у воду, щоб знайти поживу)” [2.153; 3.345;
4.631; 5.2031]. Слово знайшло відображення в українських пам’ятках як гідронім —
мова йде про назву річки Чумгак / Чугмак, притоку Оржиці: ще одне красномовне
свідчення на користь “водного” походження слова чумак. А в документі 1888 р., що його
опублікував Д. Яворницький, засвідчується тюркский (ногайський) антропонім Чумак:
“Джамбуйлуцкого народа авула Акыр Хаджи Чюмак называемого татарина” [6:25]
Таким чином, укр. чумак < тюрк. çomaq “пірнальник; той, що занурюється (у воду)” <
çom- “занурюватися, пірнати” + афікс - aq < -γaq . У наведеному вище (СУМ) визначенні
українського терміна чумак наголос робиться на значеннях “візник і торговець”, насправді ж нівелюється важлива ланка процесу добування солі та вилову риби, що невід’ємний
від занурювання та пірнання у море чи річку. Очевидно, діяла певна корпорація людей,
які добували сіль, ловили рибу, серед них могли бути й українці, наприклад, з колишніх
невільників чи так звані туми “особи, в котрих один з батьків турок чи татарин, а другий
українець” [7.IY:294]/ Наледве чи українські чумаки не брали участі в таких процесах.
У зв’язку з цим доцільно порушити ще й таку проблему: наскільки безпечна була робота
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чумака, коли потрібно було перейти чималі терени (недарма ж Чумацький Шлях!), де
кочували, вдаючись до здобишництва, грабунку, а вряди-годи й вбивства представники
етносів, що лишилися в українськім степу з доби Золотої Орди. Певна річ, якимось чином чумаки мали пільгові умови для безпечного пересування, мабуть, котрась частина з
них володіла тюркською мовою, отже, було розуміння взаємної вигоди. У зв’язку з цим
необхідно звернутися до етимології слова тумак / тума. У своєму «Літописі» Самійло
Величко описує епізод визволення з татарської неволі семи тисяч українців: «... а до
християн, яких було чоловічої й жіночої статі сім тисяч, випробовуючи, сам Сірко сказав
таке слово: «Хто хочете, ідіть з нами на Русь, а хто не хоче, вертайтеся до Криму». Коли
християни й туми з християн, що народились у Криму, почули це, то дехто з них, а саме
три тисячі, зволили краще повернутися до Криму... [Сірко] запитав їх, чого б то вони квапилися до Криму? Вони відповіли, що мають уже в Криму свої осідлиська й господарства
і через це краще там бажають жити, ніж у Русі, нічого свого не маючи.[8.191]. Виникає
питання: а чи не оті туми, працюючи на соляних промислах, ставали чумакам у нагоді
як постачальники солі й тараньки, та що особливо важливе — бути основною ланкою у
взаєминах з мусульманським населенням Криму, коли йшлося про безпеку пересування.
Врешті не можна заперечувати й факту бодай часткового формування чумацьких ватаг з
цього двомовного контингенту.
Слово тума / тумак відоме й за межами України, та саме в українській мові йому
притаманна варіативність форм і значень : тума «помісь порідної вівці з простою»; «особа, в котрої один з батьків турок чи татарин, а другий — українець [7.IY.294]; тум “так
говорять про домашніх тварин покращеної породи: се не простий, а тум — тобто кращої
породи” [9.358]; тумак “помісь зайця сірого (русака) та зайця-біляка”; тума “похмура,
мовчазна людина” [1.X.316]; діал. (Прилуччина) товмак “недорозвинена людина”; рос.
(півд.) тума “метис, помісь з татарином”, (донськ.) тума “не корінний козак; приблуда;
метис”; тумак “так у Забайкаллі з кпином говорять про мешканців Нерчинська”; “телепень” [10.IY.119]; кабард. tume “нечистокровний, помісь” [11.50].
Зіставмо ці факти з тюркською лексикою, пор. каз. tuma “родич”; tumuş “кінь, що
народився від казахської кобили та аргамака”; крм., чаг. (ст.-узб.) ��������������������
toγma “дитя”, “дитина раба, кріпака”, “раб” (вживається, щоб уникнути образливого слова кул “раб”; тат.
tuma “нащадок”, “приплід”, тат. діал. tumaq “байстрюк”, “самосійна культурна рослина”;
туркм. doγma “син, хлопчик”; караїм. tuw “недоношена дитина”; куманд. (Сибір) tumγa
“молодший брат чи сестра”; крм. doγma “притаманне від народження” < toγmaq / towmaq
“народжувати”, “народжуватися” [12.47].
Таким чином, досить чимала кількість двомовного населення Криму й теренів, тимчасово підвладних Туреччині й Ханату, т. зв. туми / тумаки, очевидно, мали тісні контакти з чумаками, і в певному середовищі термін чумак міг сприйматися вже не тільки зі
своїм прямим значенням “людина, що пов’язана з процесом видобутку солі”, а й “особаметис, що поєднана з корпорацією українців, які довозять з Криму сіль, рибу тощо”. В
цьому разі варто навести приклади, коли тюрк. çommaq “занурюватися, пірнати, плавати”
в декотрих тюркських мовах чи діалектах відповідають форми з початковим t- | d- : сх.тюрк. tummaq “спускатися річкою”; тур. діал. dummaq “занурюватися у воду; тонути”
[13.294]. Отже, взаємозамінність тюрк. ç > t, а t > ç спорадично притаманна тюркським
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мовам. Не зайве буде звернути увагу ще й на загадкове д.-тюрк. çomaq “мусульманин
(у вустах іновірців” [2.153], яке дуже вже нагадує ситуацію в міжетнічних взаєминах
українців та мусульманського населення Кримського ханства.
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СЕМАНТИКИ
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТОПОНЕМ
У статті розглянуто крос-культурні особливості топонімічних назв, причому
топонеми трактуються як відображення специфічних рис соціокультурної картини
світу певної етнолінгвістичної спільноти. Увагу зосереджено на культурно значущих
розбіжностях, котрі спостерігаються у назвах вулиць столиць Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та України, а також двох найбільших американських міст:
Нью-Йорку і Чикаго.
Ключові слова: топонімічні назви, лінгвокультурний зміст топонеми, семантичний
мотив.
В статье рассматриваются кросс-культурные особенности топонимических названий, причем топонемы интерпретируются как отображение специфических черт
социокультурной картины мира определенного этнолингвистического сообщества.
Основное внимание уделяется культурно значимым различиям, которые наблюдаются
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в названиях улиц столиц Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины, а
также двух крупнейших городов: Нью-Йорка и Чикаго.
Ключевые слова: топонимические названии,. лингвокультурное содержание топонемы, семантический мотив.
The article deals with those cross-cultural peculiarities of toponymic names which are
viewed as belonging to a sociocultural map of the world developed by a certain ethnolinguistic
community. It focuses on the major culture-bound discrepancies in street names of the capitals
of Great Britain, the United States and Ukraine as well as two largest American cities: New
York and Chicago.
Key words: toponymic names, linguocultural content of a toponymic name, semantic
motive.
Останні десятиліття позначені зростаючим інтересом науковців до проблем лінгвокультурології як комплексної дисципліни, що вивчає взаємозв’язок та взаємодію культури і мови. Тому особливої актуальності набувають ті лінгвістичні дослідження, в яких
мовні і мовленнєві одиниці розглядаються в контексті соціокультурної картини світу тієї
чи іншої етнолінгвістичної спільноти, орієнтації на певну систему норм та суспільних
цінностей. У цьому зв’язку цікавий предмет аналізу становить лінгвокультурний зміст
топоніміки, зокрема, назв вулиць, які належать до семіотики повсякденності і, здійснюючи значний вплив на людину, формують її культурний фон та світогляд [1:299]. Метою
цієї статті є виявлення особливостей культурологічної семантики британських, американських та українських топонем. Матеріалом дослідження слугують назви вулиць
трьох відповідних столиць: Лондона, Вашингтона і Києва, а також двох найбільших міст
Сполучених Штатів Америки - Нью-Йорку і Чикаго.
Специфіка топонем британської столиці полягає у тому, що багато відомих вулиць
Лондона названі на честь титулованих осіб, членів королівської родини, власників певної
ділянки лондонської землі або пов’язаних з цими особами символами чи подіями: Gower
Street (на честь першого графа Гоуєра), Liverpool Street (на честь Лорда Ліверпуля),
Oxford Street (на честь Едварда Харлі, другого графа Оксфорда, землевласника), Portland
Street (на честь герцогів Портленду, які мали тут землі), Rosebery Avenue (на честь п’ятого
Лорда Роузбері, першого Голови лондонської муніципальної ради), Southampton Row (на
честь Томаса Вріотеслі, графа Саутемптона), Regent Street (на честь Принця Регента, пізніше Георга IV), Berkeley Square (на честь барона Берклі), Dean Street (на честь диякона
королівської каплиці), Downing Street (на честь сера Георга Даунінга, дипломата, який
колись володів цією ділянкою землі), Old Bond Street (на честь сера Томаса Бонда, колишнього власника цієї землі), Wardour Street (на честь сера Едварда Вордора, колишнього
власника цієї землі), Hanover Square (на честь Георга І, сина курфюрста Гановера).
Назви інших лондонських вулиць містять згадку про певні історичні події або атрибути, пов’язані з високо титулованими особами: Kingsway («Королівська дорога», на
честь Едварда VII), Birdcage Walk (нагадування про місце, де колись зберігалися клітки
з птахами, що належали Чарльзу ІІ), Charing Cross Road («Charing» вказує на напрям дороги, що веде до Темзи, а «Cross» нагадує про королеву Елеонору, домовину з тілом якої
несли саме цією дорогою), Whitehall (за назвою палацу Кардинала Волсі, який згодом пе122

рейшов до Генрі VIII), Theobalds Road (дорога, що вела до Теоболдсу у Гертфордсширі,
де лорд Біолі розважав у своєму будинку Єлизавету І та Джеймса І). (Назви лондонських
вулиць подано за джерелами [2:115], [3:166-169]).
Особливості інформативно-регуляторних знаків в американських містах продиктовані суто прагматичними міркуваннями, приміром, план вашингтонських вулиць є підпорядкованим декільком чітким правилам. Центральною точкою міста вважається будівля
Капітолію, де розміщується конгрес Сполучених Штатів Америки. Вулиці, що розташовані на схід та захід від Капітолію, пронумеровано: 1st Street, 2nd Street (Перша вулиця,
Друга вулиця) і т.д., вулиці на північ та південь названі за літерами абетки: G Street, K
Street і т.д. Єдиним ускладненням до цього логічно стрункого плану міста є наявність
низки широких авеню, названих на честь тринадцяти перших штатів країни: Vermont
Avenue, Pennsylvania Avenue, Massachusetts Avenue, Maryland Avenue і т.д.
Крім того, мають місце декілька виключень з вищезазначеної схеми, засвоївши які
можна досить легко орієнтуватися на місцевості:
1) не існує B Street ані на північ, ані на південь від Капітолію – на її місці розташовані
Constitution Avenue (північ) та Independence Avenue (південь);
2) у назві вулиць не використовуються літери j, x, y;
3) іноді I Street позначається на письмі як «Eye Street» задля того, щоб не переплутати
її зі схожими за написанням 1st Street або L Street);
4) після останньої вулиці, позначеної літерою абетки, використовуються назви за
абеткою.
За схожими принципами отримали свої назви і вулиці Нью-Йорку. Як відомо, Менгеттен пересічений з півночі на південь проспектами (avenues), а із заходу на схід вулицями (streets). Ці одинадцять проспектів та триста вулиць пронумеровані, хоча деякі з проспектів мають імена: Park Avenue, Madison Avenue, Lexington Avenue, Columbus
Avenue, Broadway. Виняток з цього правила становить лише ділова частина Нью-Йорку
(downtown), де вулиці отримали не номери, а власні назви.
У ще одному мегаполісі Сполучених Штатів Америки, Чикаго, вулицям присвоєно
або назву та адресу, або номер та адресу, в залежності від їхнього місцерозташування.
Адреса являє собою своєрідний код, який містить інформацію про географічну частину міста, в котрій розташована ця вулиця, та про її віддаленість від центра Чикаго. Усі
вуличні адреси пронумеровано від двох базових магістралей – State Street, яка простяглася з півночі на південь, та Madison Street, що проходить у східно-західному напрямку.
Перші номери починаються тут і збільшуються по мірі наближення до меж міста. Літери
в адресах вулиць позначають напрями: N – північ, S – південь, E – схід, W – захід. Усе
місто поділено на одномилеві ділянки, які майже усюди містять по вісім кварталів на
милю. Оскільки до кожного кварталу приписано серію у 100 номерів, то на кожну милю
припадає 800 номерів. Позаяк квартали зазвичай рахують «сотнями», мешканці Чикаго,
як правило, вдаються до таких пояснень щодо того, як відшукати певний пункт у їхньому
місті: “around twenty-four hundred west on Augusta” «біля двадцяти чотирьох сотень, західний напрям, Огаста» або “about ten hundred north on Western” «біля десяти сотень,
північний напрям, Вестерн», що означає ділянку на перетині Western Avenue (2400 W) та
Augusta Boulevard (1000 N). Вулиці на південь від Madison Street просто пронумеровано,
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причому це зроблено у відповідності до нумерації будинків, тому 95th Street (вулиця 95) є
нічим іншим як адресою 9500 South.
Якщо усі північно-південні вулиці міста переважно мають власні назви і лише деякі
з них позначені номерами, то менші за протяжністю вулиці у деяких кварталах названо
по групам таким чином, що назви усіх вулиць групи починаються з однієї і тої ж самої
літери. Наприклад, усі вулиці загальною довжиною у милю на захід від Chicago Road,
мають назви, що починаються з літери “К”, завдяки чому й отримали неофіційне найменування «К-містечко» (“K-town”). З наступної милі вулиць початкова літера назв – “L”,
а потім миля за милею початкові літери змінюються за абеткою до літери “Р”. Території,
які мали б складати групи вулиць від A до J, належать до старішої частини міста, в котрій
вуличні назви міцно вкоренилися ще до того, як була запроваджена вищеописана система найменування [4].
У назвах вулиць столиці України простежується яскраво виражений метонімічний
мотив, пов’язаний зі світом природи. Значна частина київських вулиць зобов’язана своїми назвами рослинам, деревам, чагарникам та різноманітним зеленим насадженням:
Барвінкова вул., Барвінковий пров., Березівський пров., Ботанічна вул., Вербова вул.,
Верболозна вул., Верболозний пров., Верболозний проїзд, Вільхова вул., Дібровна вул.,
Дібровний пров.. Зеленогірська вул., Кленовий пров., Коноплянська вул., Липова вул.,
Липський пров., Листяний пров., Лозова вул., Паркова вул., Парковий пров., Паркова дорога, Садкова вул., Садковий пров., Садова вул., Соснова вул., вул. Стара Поляна, Тополева вул., Хвойна вул., Ялинкова вул., Ялинковий пров., Ясеневий пров. Ціла низка назв
пов’язана з овочево-плодовими культурами, дарами садів і полів: Виноградний пров.,
Вишневий пров., Горіхова вул., Калинова вул., Овочевий пров., Огородна вул., Парникова вул., Плодова вул., Пшенична вул., Смородинська вул., Смородинський узвіз, Теплична вул., Урожайна вул., Урожайний пров., Фруктова вул., Черешневий пров., Яблунева
вул., Ягідна вул. Назви деяких вулиць Києва нагадують також про характерну для нашої землі заквітчаність: Бузкова вул., Квітуча вул., Квітучий пров., Квітникарська вул.,
Трояндова вул., Трояндовий пров., Фіалкова вул. Окрім того, на карті Києва можна знайти назви пір року та більшості місяців: Зимова вул., Весняна вул., Літня вул., Січневий пров., Лютнева вул., Березнева вул., Квітнева вул., Квітневий пров., Травнева вул.,
Травневий пров., Липнева вул., Вереснева вул., Листопадна вул. Помітне місце у назвах
київських вулиць посідає також світлова і колірна тематика: Веселковий пров., Зоряна
вул., Зоряний пров., Промениста вул., Райдужна вул., Світла вул., Сонячна вул., Золота
вул., Лазурна вул., Рожева вул., Синьоозерська вул., Червона вул., Червона площа, Червоний пров., Янтарна вул., Кришталева вул., Барвиста вул. Поряд зі стихією світла у назвах
вулиць столиці задіяні і стихії повітря, води, землі: Вітряна вул., Вітряний пров., Вітряні
гори, Водяна вул., Водяний пров., Джерельний пров., Дніпрова вул., Дніпровий пров.
(узвіз, проїзд), Дніпроводська вул., Дунайська вул., Дністровська вул., Деснянська вул.,
Кринична вул., Криничний пров., Озерна вул., Приозерна вул., Річна вул., Ставкова вул.,
Піщана вул., Гірська вул., Гориста вул., Гористий пров., Долинна вул., Низинна вул., Нагірний пров. і т.д. Деякі топонеми побудовано на використанні звукового мотиву: Гучний
пров., Дзвонкова вул., Дзвонковий пров., Затишна вул., Затишний пров., Солов’їна вул.,
Тиха вул.
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Ще одним специфічним і чи не найцікавішим зі стилістичного погляду моментом у
топоніміці Києва є наявність вираженого метафоричного мотиву у назвах вулиць, своєрідна топонімічна персоніфікація останніх: Гостинна вул., Добросусідська вул., Добросусідський пров., вул. Добрий шлях, Дружня вул., Ласкава вул., Привітна вул., Радісна
вул. Первісно у Києві було більше вулиць з такими яскравими образними назвами. Це
Спокійна вул., Строптива вул., Отрадна вул. – пізніше перейменовані відповідно у вулиці
Низинну, Лебедєва-Кумача та Мануїльського. У зв’язку з переплануванням зникли з карти міста вулиці: Весела (Жовтневий р-н), Спокійна, Привітна, Щаслива (Московський
р-н), Переможна, Стрімка (Подільський р-н) та Веселий пров. (Печерський р-н).
Доволі показовим з погляду відмінностей культурних кодів, котрі утвердилися в
англо-американській та українській традиціях, є той факт, що будь-які цифрові або літерні позначення вулиць не лише не мають поширення на теренах України, але й у разі
свого вимушеного виникнення згодом замінюються узвичаєними назвами. Так, в період
активної розбудови Києва величезна кількість нових вулиць Дарницького, Дніпровського, Мінського, Московського, Жовтневого, Залізничного, Подільського та деяких інших
районів столиці отримувала назви на кшталт: Нова 1-ша вул., Нова 2-га вул. і т.д. до
Нової 926-тої вулиці, а також Нова «А» вул., Нова «В» вул., Нова «Г» вул., Новий «Б»
пров., Новий «В» пров. Проте всі ці впорядковані за допомогою номерів та літер вулиці й
провулки поступово отримали традиційні для української культури власні назви [5].
Таким чином, британські, американські та українські назви вулиць різняться за своєю
культурологічною семантикою. Специфічною рисою семантики британських топонем є
те, що значна їх частина пов’язана з іменами королів і титулованих осіб або подіями,
які траплялися у житті цих знатних людей. Американські топонеми мають промовисту
прагматичну домінанту: цифрові та літерні позначення вулиць і проспектів надають
можливість легко зорієнтуватися навіть у незнайомому місті, виходячи із загального
принципу, за яким проведено нумерацію. Назви київських вулиць пов’язані із низкою
семантичних мотивів, більшість яких не є типовою для англо-американських топонем.
Це: 1) світ природи (рослини, дерева, чагарники, овочево-плодові культури, дари садів і
полів, квіти); 2) світлова та колірна тематика; 3) стихії повітря, води, землі; 4) звуковий
мотив; 5) метафорична персоніфікація вулиць з використанням мотивів добра, веселості,
радості.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОЦІАТИВНОГО РЯДУ
ІМЕННИКА «КІНЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена розгляду національних особливостей асоціативного мислення.
Проводиться порівняльна характеристика лексеми «кінь» на матеріалі російського та
українського асоціативних словників.
Ключові слова: асоціативний експеримент, слово-стимул, культурно-історична
специфіка діяльності.
Статья посвящена рассмотрению национальных особенностей ассоциативного
мышления. Проводится сравнительная характеристика слова «конь» на материале
русского и украинского ассоциативных словарей.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, слово-стимул, культурно-историческая специфика деятельности.
The article deals with national features associative thinking. The comparative characteristics of the lexeme ‘kin`’(horse) based on Russian and Ukrainian associative dictionaries is
proposed.
Key words: associative experiment, word-stimulus, cultural and historical specifics of
activities
Мова протягом останніх десятиліть вивчається лінгвістичною наукою не лише як
формальна статична система. Вчені роблять активні спроби «виявити механізми її функціонування у нерозривному зв’язку з особливостями відображення довколишнього світу
у свідомості людини та процесом концептуалізації знань» [1: 7]. Спроба реконструкції
традиційної картини світу і людини здійснюється методами етнолінгвістики і фольклористики. Ця картина, закріплена в мові, фольклорі, обрядах, дає ключ до пізнання культури, існуючого в ній ставлення до світу і своєрідної ментальності. В народних способах
інтерпретації дійсності поєднуються реалізм і міфологізація, вони антропоцентричні і
етноцентричні [2: 68].
Одним із джерел такої інформації є асоціативні словники, в основі яких лежить добре
відомий в психології асоціативний експеримент. Він полягає у тому, що респондентові
дається слово-стимул і пропонується реагувати на це слово першим словом чи словосполученням, що прийде в голову [3: 5]. Це т.зв. вільний асоціативний експеримент з
реєстрацією первинної відповіді.
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Розрізняють «синтагматичні» (небо - голубое) і «парадигматичні» (стіл - стілець)
асоціації. Вільний асоціативний експеримент слугуває цінним джерелом інформації при
спробах дослідити психологічні еквіваленти «семантичних полів» і виявити об’єктивно
існуючі у психіці носія мови семантичні зв’язки слів. Закономірності асоціювання слів
грають дуже суттєву роль в системі факторів, що обумовлюють психолінгвістичне породження конкретного мовленнєвого висловлювання. Отже, дослідження асоціацій є необхідною передумовою для створення теорії мовної діяльності. Маючи об’єктивні дані відносно типових чи стереотипових асоціацій на слова, ми можемо використовувати ці дані
в найрізноманітніших сферах – від створення словників до відбору фразеологізмів, від
встановлення оптимальних способів семантизації до аналізу культурознавчих проблем.
Асоціативні дані є дуже важливими для дослідників, оскільки дають результати масового експерименту, що робить можливим виділити загальну тенденцію, і легко піддаються математичній обробці. Крім того, вони дають у дуже зручній формі специфічний
для даної мови і даної культури «асоціативний профіль» лексичних одиниць і є потужною зброєю соціологічного і соціально-психологічного дослідження.
Центральними проблемами етнопсихолінгвістики вважається проблема співвідношення мови і мислення (мови і пізнання) або, інакше, - вплив різних мов на пізнавальну діяльність їхніх носіїв, проблема відмінної категоризації дійсності (не ідентичність
«членування» дійсності в різних мовах) і проблема впливу мови на поведінку людей
[4: 5]. Мовлення фіксує зразки (способи) зовнішньої діяльності, перетвореної в структури мислення, вона не детермінує актуальну пізнавальну діяльність, та є лише засобом
такої детермінації [4: 5]. Джерело специфічно мовленнєвого, технічного і образного мислення того чи іншого народу слід шукати в суспільній діяльності носіїв мови. Особистість та її мислення формуються в онтогенезі як результат процесу «засвоєння» культури
суспільства [5]. Культурні знання засвоюються особистістю в тому об’ємі і настільки
глибоко, наскільки це необхідно для здійснення її рольових діяльностей. Одна з ролей
особистості – національна, що формується на перших етапах соціалізації через сімейне
і шкільне виховання, є загальною для всіх носіїв даної мови [4: 6]. Культурні знання, засвоєні в рамках цієї ролі і складають ядро того феномену, що називається національною
специфікою мислення.
Залежність вербальної категоризації продуктів діяльності і мовленнєвого мислення
від структури діяльності не завжди очевидна для дослідника. Культурно-історичну специфіку діяльності слід шукати не лише в своєрідності реальної дійсності, в якій живе
народ; вона значною мірою визначається операціями – способами реалізації дій, у формі яких відбувається діяльність. Вибір таких операцій не завжди відбувається лише на
основі раціональних критеріїв. Ступінь раціональності вибору операції залежить від способів трансляції суспільно-історичного досвіду в тій чи іншій галузі діяльності. Отже,
проблема нетотожності вербальної категоризації реальної дійсності може бути зрозуміла
як проблема нетотожності зразків соціально значимих діяльностей, в рамках яких реальна дійсніть отримує різне членування [4: 7]. Асоціативний словник найкращим чином
демонструє особливості національно-культурної специфіки мовного спілкування, причина якої полягає у вище згадуваній нетотожності вербальної категоризації дійсності.
Ми спробували порівняти асоціативний ряд лексеми «кінь» в українській та російській
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мовах на матеріалі «Українського асоціативного словника» [1] та Російського асоціативного словника [6].
Український асоціативний словник [1: 170] наводить наступний асоціативний ряд,
поділяючи відповіді респондентів за статтю. «Кінь», відповіді жінок: Кобила 11, тварина 7, віз, сідло, швидкий 4, великий, коричневий, сила 3, білий, гнідий, їзда, лошадь,
овес, робота, село, трава, швидкість 2, авто, арабський, аргамак, благородний, брикає,
вершник, віл, він, Вітя, вороний, все тягне, галоп, грива, Данило, дибки, дорога, друг,
звір, іподром, їздовий тощо. «Кінь», відповіді чоловіків: Тварина 10, вороний 9, чорний,
коричневий, поні 3, баский, білий, буланий, вершник, воля, гарний, гнідий, їзда, краса,
лоша, сила, швидкість 2, біг, бурий, великий, великий і чорний, вільний, грати, грація,
грива, добрий, захват, збруя, іподром, Катерина ІІ, кобила, красивий, міцний, могутній,
на 4 ногах, овес, перегони тощо.
А це асоціативний ряд до лексеми «кінь» за даними «Російського асоціативного
словника» [6: 268]: вороной 16, огонь 10, в яблоках, красивый, ретивый 5, лошадь 3.
белый, быстрый, гнедой, лихой, педальный, породистый, резвый, черный 2, беговой, бежал, благородное, богатырский, большой, Боярский, буланый, в повозке, грива, деревня,
длинногривый, животное, загривок, златогривый, кобыла, конь, коня на скаку остановит, красавец, красный, крупный мужчина, курсант, лечь, наездник, наши 1 тощо.
Незважаючи на певну суб’єктивність та обмеженість будь-якого опитування з одного
боку та близьку спорідненість української та російської мов з іншого, навіть поверховий
аналіз виявив схильність до «синтагматичних» асоціацій в російській (конь – вороной) і
«парадигматичних» в українській мові (кінь – кобила, тварина). Отже, за даними словника, в уявленнях українця кінь асоціюється з кобилою/твариною, він великий, чорний або
коричневий, пов’язаний з такими реаліями як віз та сідло (найчастотніші асоціації), робота, їзда, вершник, село. Для респондентів-росіян кінь асоціюється, насамперед, з мастю,
зовнішніми ознаками та особливостями норову (����������������������������������������
вороной, огонь, в яблоках, красивый, ретивый). У відповідях респондентів простежується певна метафоризація та міфологізація
образу «кінь»: огонь, ретивый, лихой, педальный. Ця розбіжність в асоціативному ряді
лексеми «кінь» в українській та російській мовах, зафіксована сучасними асоціативними
словниками, тим більше цікава, що прислів’я, приказки та ідіоматичні звороти, побудовані
на основі лексеми «кінь» є в більшості ідентичними в обох мовах, напр. укр. Був кінь, та
з'їздився - рос. Был конь, да изъездился, укр. Дарованому коневі в зуби не дивляться – рос.
Дарёному коню в зубы не смотрят, укр. Кінь на чотири ноги кований, а спотикається рос. Конь о четырёх ногах и тот спотыкается тощо. Причина такої різниці в асоціаціях
на лексему «кінь» в українській та російській мовах полягає, на нашу думку, у різних
вихідних умовах зібрання матеріалу для словників. Матеріал Російського асоціативного
словника записувався від студентської молоді віком від 17-25, і у відповідях відбито реалії
світосприйняття сучасного російського студента, що не дає можливості стверджувати про
створення об’єктивної асоціативної картини в російській мові. Натомість в опитуванні та
зібранні матеріалу для Українського асоціативного словника брали участь респонденти
віком від 16-60 років. Отже, для створення асоціативного словника необхідною умовою,
на нашу думку, є сегментизація - охоплення, по можливості, всіх вікових, соціальних та
територіальних груп в однаковому співвідношенні, оскільки спосіб життя кожної групи
безпосередньо впливає на асоціативне мислення.
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У роботі зроблена спроба оцінити стан релігійної термінології у складі української
мови у 90-х роках ХХ століття на матеріалі окремих випадків радіального словотвору,
синонімічних рядів і омонімічних утворень, які функціонують у досліджуваний період.
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термінологія, оновлення, словниковий, склад, компонент, неологізм, міжчасовий, тематичний, термін, значення, метод, утворення.
В работе сделана попытка оценить состояние религиозной терминологии в составе
украинского языка 90-х годов ХХ столетия на материале отдельных случаев радиального словообразования, синонимических рядов и омонимических образований, которые
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Кожен історичний період характеризується певним оновленням словникового складу мови. 90-ті роки ХХ століття ознаменувалися входом до загальновживаної лексики
української мови конфесійної термінології і зміни цієї лексики за законами української
мови. До розглянутого історичного періоду сакральна термінологія в українській мові
майже не використовувалась і тому не становила наукового інтересу. Випадки радіального словотвору, формування синонімічних рядів та омонімічних утворень з огляду на
належність складників розглянутих груп до різних за періодом та інтенсивністю використання систем - важливий показник розвитку кожної мови. Тому розгляд таких груп
термінів – важливий елемент дослідження мови.
У статті розглянуто групи релігійних термінів, об’єднані навколо спільних, синонімічних чи омонімічних компонентів. Досліджуваний матеріал скомпоновано за періодом
виникнення – неологізми, терміни, зафіксовані словниками вітчизняної публікації до досліджуваного історичного періоду і «міжчасові» групи. У зв’язку із тим, що до 90-х років
ХХ століття сакральна лексика майже зовсім не фіксувалась словниками вітчизняної публікації, розглянуті терміни на окремі підгрупи за часовим показником можна поділити
лише відносно. Тому поділ розглянутих у розвідці термінів на групи також можна вважати відносним. Проте охарактеризувати їх корисно для дослідження стану конфесійної
термінології у 90-х роках ХХ століття.
Серед розглянутих неологізмів виділено 4 випадки радіального словотвору. Новостворені тематичні групи об’єднані навколо спільних компонентів:
1) Бог у препозиції
Богочоловік
Бог
2) Лад
Лад

Богочоловіцтво
Богоявлення
Лада

свято Великої Лади
3) римо у препозиції
римо

римо – католик

римо – католицький
4) церква у препозиції
церква

церква – донька

церква – матір
Також зафіксовано омонімічність цілого слова «Бог» як елемента неологізмів: Богочоловік, Богочоловіцтво, Богоявлення з усіченою основою «бог» - компонентом лексичної одиниці «богомил».
У складі лексики, зафіксованої словниками до досліджуваного історичного періоду, виділено 10 груп термінів зі спільними і 3 групи з синонімічними компонентами.
Об’єднання відбулось навколо спільних складників:
1) автокефал (усічена основа слова автокефалія) у препозиції:
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автокефал
2) архи у препозиції:

автокефалія
автокефальний
архиєпископ

архи
3) Бог у препозиції:

архієрей
архимандрит
боговідступник
богослов

Бог

богословський
богослов’я

богослужіння
4) вір (ціла основа слова віра):
віра
віровизнання
вір

віровчення
двовір’я

одновірний
5) екумені (усічена основа слова екуменізм) у препозиції:
екумені

екуменізм

екуменічний
6) єпархі (ціла основа слова єпархія) у препозиції:
єпархі
7) канон:

єпархія
єпархіальний
канон

канон

канонізація

канонічний
8) місі (ціла основа слова місія) у препозиції:
місіонер
місі

місіонерський

місія
9) парафія у препозиції:
парафія

парафія
парафіяльний
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10) Талмуд у препозиції:
Талмуд

Талмуд

Талмудичний
і спільної семантики:
1) богиня помсти:
а) ерінія,
б) фурія;
2) душа померлого насильницькою смертю:
а)вира,
б) ерінія,
в) фурія;
3) релігійний:
а) антирелігійний,
б) конфесійний,
в) сакральний.
Сформовано 7 міжчасових тематичних груп слів, об’єднаних навколо спільних компонентів, а також одна міжчасова група релігійних термінів, поєднаних спільним значенням.
Перша така група побудована навколо слова «баптист». Перший елемент цієї групи –
це, власне, саме зафіксоване словниками до досліджуваного історичного періоду слово баптист. Наступні два компоненти – це неологізми досліджуваного періоду – слово
«баптист-дисидент» і словосполучення «євангельський християнин-баптист»:
баптист (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
баптист

баптист – дисидент (неологізм)

євангельський християнин – баптист (неологізм)
Друга група об’єднана навколо спільного компонента «Бог» у препозиції:
богомил (неологізм)
боговідступник (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
богослов (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
богословський (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
Бог

богослов’я (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
богослужіння (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
Богочоловік (неологізм)
Богочоловіцтво (неологізм)

Богоявлення (неологізм)
Спільний компонент третьої групи – ціла основа слова віра – «вір»:
вір
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віра (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
віровизнання (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)

віровчення (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
двовір’я (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
одновірний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
РУНВіра (неологізм)
Четверта група об’єднана навколо терміна «канон»:
канон (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
канонізація (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
канон

кантоніст (неологізм)
канонічний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)

неканонічний (неологізм)
Спільний складник п’ятої групи – ціла основа слова конфесія – «конфесі»:
багатоконфесійний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
конфесі

конфесійний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
конфесійно (неологізм)

конфесія (неологізм)
Шоста група термінів містить слово «релігійний» у постпозиції:
релігійний

антирелігійний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)

нерелігійний (неологізм)
У сьомій групі термінів у постпозиції стоїть слово «явлення»:
явлення

Богоявлення (неологізм)

вявлення (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
Терміни:
а) антирелігійний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.),
б) конфесійний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.),
в) конфесія (неологізм),
г) конфесійно (неологізм),
д) нерелігійний (неологізм),
е) сакральний (зафікс. словн. до дослідж. періоду сл.)
об’єднані навколо спільного значення «релігійний».
Конфесійна лексика має обмежену сферу використання і стосується, в основному,
релігійного культу. Тому її склад не дуже чисельний. І, відповідно, у складі релігійної
термінології існує не дуже велика кількість синонімічних рядів, омонімічних утворень і
випадків радіального словотвору. Саме тому у роботі розглядається небагато таких комбінацій.
Як можна переконатися із поданого вище матеріалу, усі розглянуті групи сформовані
на основі відомих в Україні до досліджуваного історичного періоду компонентів за допомогою узвичаєних в українській мові методів. Механізм утворення розглянутих у розвідці
конструкцій не має особливих, притаманних саме релігійній термінології особливостей,
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які б суттєво відрізняли цю частину словникового складу української мови від інших
тематичних підрозділів. Компоненти розглянутих конструкцій сформовані за допомогою морфологічного, лексико-семантичного способу, а також за допомогою поєднання
цих двох способів. Кількісне співвідношення розглянутих формувань також особливо не
відрізняється від загального складу української загальнолітературної мови (на першому
місці – радіальний словотвір, на другому – синонімічні ряди і на третьому – омонімічні
утворення). Така ситуація свідчить про відносно активне функціонування релігійної
термінології у складі загальновживаної лексики української мови досліджуваного
періоду і про зміну цієї термінології за законами української мови.
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ПРОБЛЕМИ ФОНЕТИЧНОЇ НОРМИ ЩОДО РОЗМОВНОЇ МОВИ
Статтю присвячено проблемам мовної норми. Основна увага приділяється
фонетичній нормі сучасної німецької розмовної мови. Розмовні норми є менш
обов’язковими і не такими суворо регламентованими, як літературна кодифікація, проте вони існують і їх дотримуються.
Ключові слова: мовна норма, кодифікація, орфоепія, система мови, розмовна норма.
Статья посвящена проблемам языковой нормы. Основное внимание уделяется фонетической норме современной немецкой разговорной речи. Разговорные нормы являются
менее обязательными и не такими строго регламентированными, как литературная
кодификация, но они существуют и их придерживаются.
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The article is devoted to the problems of the language norm. Phonetic norms of modern
German colloquial speech are especially highlighted. Colloquial norms are less obligatory and
not as restricted as literary codification, but they exist and are followed.
Keywords: language norm, codification, orthoepy, language system, colloquial norm.
Мова – це соціальне явище, вона слугує суспільству і тому повинна сприяти
взаєморозумінню в суспільстві. Якщо людина хоче, щоб її зрозуміли, вона мусить пристосовуватися до певних норм. Слово «норма» походить від латинського «norma», що
буквально означає – правило, взірець. Тобто це – сукупність мовних одиниць різних
рівнів (фонетичних, лексичних, граматичних) поєднуваних у висловлювання за правилами, прийнятими в суспільстві, яке користується цією мовою.
Проблема норми виникає в тих випадках, коли в системі є варіанти позначення однієї
й тієї самої мовної сутності. У нормі відбувається відбір того, що вже є в системі чи
потенційно закладено в ній. Літературна мова – це мова зразкова, її норми вважаються обов’язковими для носіїв мови. Норми літературної мови регулюють варіювання на
різних рівнях мовної структури. Відповідно до різних рівнів мовної ієрархії розрізняють
такі структурно-мовні типи норм:
1) лексичні норми (узвичаєне вживання словникових одиниць у відповідному значенні, закономірності лексичної сполучуваності);
2) словотвірні норми (регулюють вибір морфем, їх розташування і сполучення у
складі слова);
3) морфологічні норми (регулюють вибір варіантів морфологічної форми слова і варіантів її поєднання з іншими словами);
4) синтаксичні норми (регулюють вибір варіантів побудови словосполучень і речень);
5) стилістичні норми (доцільність використання мовно-виражальних засобів у конкретному лексичному оточенні, відповідній ситуації спілкування);
6) пунктуаційні норми (вживання розділових знаків);
7) орфографічні норми (усталена система правил письма у відповідній мові);
8) акцентуаційні норми (узвичаєне наголошування слів);
9) орфоепічні норми ( правильна вимова звуків).
Кожен із названих типів норм знайшов відображення у правилах, зафіксованих у правописних кодексах літературної мови, словниках.
Дослідження проблеми мовної норми є одним із основних завдань сучасної лінгвістики і знаходиться в полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. Проте, незважаючи на досить широке висвітлення даної проблеми у науковій літературі [1; 2; 3; 4; 5;
6 та ін.], питання про мовні норми не втратило гостроти й залишається актуальним і не
вирішеним до кінця.
Сучасне розуміння норми пов’язане з цілим рядом важливих теоретичних проблем.
Від розв’язанння цих проблем залежить не лише загальний характер нормативної діяльності, а й конкретний підхід до кодифікації окремих мовних фактів. Такими пробле135

мами насамперед є: взаємовідношення норми і системи мови; взаємовідношення норми
і літературної норми; стабільність і змінність норми; варіантність норми; стилістична
диференціація і спеціалізація норми; критерії літературної норми; норма і кодифікація.
Свої норми є в будь-якому мовному колективі. Але кодифікуються (тобто знаходять
своє відображення в словниках, довідниках та підручниках) лише літературні норми.
Коли ми говоримо, що літературна мова – це мова нормована, то маємо на увазі саме
кодифікацію літературних норм. Послідовне розмежування понять норми та кодифікації
вперше було здійснене у працях вчених Празького лінгвістичного гуртка. У мові постійно існує протиріччя між кодифікованою нормою – тим, що закріплене як обов’язкове, й
тенденцією – тим, що починає з’являтися й поширюватися спочатку в розмовному мовленні. І якщо ця тенденція відповідає живим закономірностям мовного розвитку, то вона
врешті-решт переможе. Звичайно, процес витіснення старої форми новою є непростим
і довготривалим.
Характерною рисою сучасної лінгвістики є врахування динамічності мови й визнання того факту, що кодифікація мовних норм завжди певною мірою не відповідає нормі,
що об’єктивно існує. Вона зазвичай відстає від загальноприйнятого мовленнєвого вживання, являючи собою норму минулого часу. Нове з’являється, як правило, за межами
літературного вжитку, тобто спочатку в розмовній мові, і лише поступово може закріпитись у літературній мові як норма.
Представники Празького лінгвістичного гуртка підкреслювали, що норми властиві
не лише літературній мові, а й будь-якому жаргону чи говору. Так, зокрема Б. Гавранек
писав, що кожен мовний колектив, як соціальний, так і територіальний, має свою власну
мовну норму [1:143].
Системний характер розмовної мови дозволяє говорити про існування в ній певної
системи норм. Норми розмовної мови ще мало досліджені, не виявлені повністю і не описані. Їх особливістю є велика варіативність, значно більша, ніж у кодифікованій мові.
Метою цієї статті є дослідження проблеми фонетичної норми щодо німецької розмовної мови.
Основний інтерес у нашому дослідженні становлять вимовні варіанти, що реалізуються в природному мовленнєвому потоці. Невимушеність як основна властивість розмовної мови обумовлює в свою чергу своєрідність її вимови. Вимова в розмовній мові
відрізняється насамперед тим, що органи мовлення не напружені, тому звуки у мовленні
зазнають значних якісних та кількісних змін. Допускається велика кількість редукованих
форм і, внаслідок цього, зменшується акустична чіткість. Мовознавці недарма відзначають, що дослідження вимовної норми викликає найбільші труднощі порівняно з дослідженням лексичних, морфологічних, синтаксичних та інших норм, по-перше, у зв’язку з
швидкою зміною вимови, яку можна вважати еталоном, по-друге, через складність методики дослідження цих змін [7:141].
Норми характеризуються системністю, історичною та соціальною зумовленістю,
стабільністю. Проте з часом літературні норми можуть змінюватися. Тому в межах норми співіснують мовні варіанти – видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні
на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному чи синтаксичному.
Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого й нового в мові.
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Норма, подібно до мови, стійка і водночас мінлива, вона характеризується прийнятними в її межах коливаннями і варіантами. Для того щоб зрозуміти, чим зумовлене варіювання норми, зокрема вимовної, які фактори впливають на розвиток і функціонування
орфоепії, необхідно розглянути взаємовідношення цієї категорії та системи мови, а також більш детально зупинитися на понятті норми.
У мовознавстві є багато визначень мовної норми, в основу яких покладено різні характеристики цього складного об’єкта. Оскільки поняття норми розглядається в роботах
мовознавців, які належать до різних лінгвістичних шкіл та різних напрямків мовознавства, це призводить до значної розмаїтості у визначенні норми, термінологічних розбіжностей. Так, норма може бути визначена як зразок, як стандарт, як територіальний
чи соціальний фактор тощо. Дослідники наголошують, що суперечливі погляди як на
проблеми нормативності взагалі, так і на окремі конкретні норми літературної мови відбивають, очевидно, той факт, що саме поняття норми та її критеріїв ще недостатньо розроблене в науковій літературі, а це, знову-таки, свідчить про велику складність проблем
нормативності [3:59]. Проте, як справедливо зазначає В.Д. Дєвкін, хоча проблема норми
безумовно складна, але вона об’єктивно не така заплутана, як про це могла б скластися
думка, що виникла внаслідок термінологічних розбіжностей і невиправдано ускладненої
розмови про одне й те саме із застосуванням різних метамов лінгвістів [5: 67].
Під терміном «норма» прийнято розуміти два різних явища: по-перше, норма – як
загальноприйняте мовленнєве вживання мовних засобів, по-друге, норма – як сукупність
правил про вживання мовних засобів у мовленні. Перше поняття існує у свідомості мовця як навичка, друге – припускає наявність відповідної наукової літератури, в якій відображені результати пізнання об’єктивно існуючої мовної норми [6: 7-8].
У своїй монографії «Мовна норма і стиль» М.М. Пилинський пропонує на основі
формулювань С. Ожегова, Ю. Бєльчикова та відомого французького лінгвіста Ж. Марузо
таке визначення норми літературної мови: «норма літературної мови – це реальний, історично зумовлений і порівняно стабільний мовний факт, що відповідає системі і нормі
мови і становить єдину можливість або найкращий для даного конкретного випадку варіант, відібраний суспільством на певному етапі його розвитку із співвідносних фактів
загальнонародної (національної) мови в процесі спілкування. Сукупність літературних
норм з цього погляду – «літературна норма» як збірне поняття – дорівнює поняттю «літературна мова» [3: 94].
Отже, визнання нормативності мовного явища базується на наявності таких ознак
як відповідність даного явища структурі мови, регулярність і масовість вживання цього
явища в процесі комунікації, суспільне схвалення та визнання даного явища нормативним.
Оскільки поняття норми тісно пов’язане з системою мови, то нормативними можна
вважати лише ті утворення, які не суперечать системі мови даної історичної епохи. Серед
різних схем мови як предмета лінгвістичних досліджень однією з найпопулярніших є теорія рівнів Е. Косеріу [4], у якій розрізняються три рівні: система – норма – мовлення. У
працях Е. Косеріу поняття «норма» і «система» чітко розмежовані і визначені: «В структурах, з яких складається мова, важливо розрізняти те, що є нормальним, або загальним
(норма), і те, що є функціональним і дано в протиставленні (система)» [4:173]. Разом з
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тим, «система» і «норма» є для Е. Косеріу взаємозумовленими і нерозривно пов’язаними
поняттями мови, він весь час підкреслює зв’язок норми і системи, а також залежність
норми від можливостей системи. Система – це «система можливостей», «вона охоплює
ідеальні форми реалізації певної мови, тобто техніку й еталони для відповідної мовної
діяльності; а норма включає моделі, історично вже реалізовані за допомогою тієї техніки
і за цими шаблонами» [4:175]. Отже, під системою автор розуміє схему, яка охоплює
ідеальні форми реалізації певної мови. Норма – це система обов’язкових реалізацій тих
можливостей, які закладені в мові, а мовлення – це індивідуальна реалізація норми.
Суперечлива природа мовної норми полягає в тому, що, з одного боку, вона є стабільною, традиційною, авторитетною, загальнопоширеною, а з іншого боку, – норма не
догма, вона, підкоряючись загальним діалектичним законам, може змінюватись. Варіювання мовної норми пояснюється не тільки фактором часу, але й соціальними умовами.
Норма не є статичним утворенням, вона постійно розвивається, зазнаючи впливу різноманітних мовних та позамовних чинників. Вона постає у вигляді двох або кількох варіантів, характерних для різних соціальних груп. Вибір того чи іншого варіанту залежить
від віку, освіти, соціального стану тощо. Це надзвичайно важлива властивість мови, яка
забезпечує мовцям можливість не лише вільно висловлювати свої думки, але й робити
це різними способами.
«В якому б аспекті ми не розглядали норму, завжди зіткнемося з її двоїстим характером: з одного боку – мовна норма є, природно, явищем мови, а з другого – норма виразно
виступає і як явище суспільне. Суспільний характер норми виявляється ще сильніше, ніж
суспільний характер мови взагалі. Адже норма нерозривно пов’язана саме з суспільнокомунікативною функцією мови.» [3:9].
Велике суспільне значення мають норми вимови, оскільки саме завдяки правильній
вимові мова стає зручним засобом спілкування. Система вимовних норм будь-якої мови
має назву орфоепії або стандартної вимови. Стандартна вимова передбачає застосування
таких вимовних норм даної мови, які найбільше відповідають мовній дійсності. Вона
забезпечує розуміння усного мовлення в усіх галузях мовного простору представниками
різних професій та верств населення. Ця вимовна норма не створюється людьми довільно і не змінюється за їх бажанням. Вона формується в ході історичного розвитку мови.
Будучи формою виявлення мовної норми взагалі, вона систематизується та кодифікується в процесі тривалого вживання так, що стає нормою вимови, характерною для певного часу. Орфоепічні норми є загальнообов’язковими: їх повинен дотримуватися кожен,
оскільки нормативність забезпечує адекватне сприйняття висловленого, полегшує процес спілкування.
Вимова змінюється від покоління до покоління. Постійні зміни у вимові ведуть до
наявності в орфоепії варіантів вимови, які найчастіше пов’язані з різними стилями вимови.
Існує взаємозалежність між фонетичними стилями та орфоепічними нормами. На
відміну від повного стилю вимови (коли всі склади вимовляються при повільному темпі
чітко та виразно) для розмовного стилю характерною є нечіткість артикуляції, швидкий
темп мовлення, сильна редукція окремих звуків та їх сполучень, наприклад:
und vor allen Dingen meine ich [ n f ln d mn ]
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Неправильно думати, що мовні особливості розмовної мови – це мовні помилки,
яких слід уникати. Розмовна мова має свої норми, які часто не збігаються з нормами
книжної мови. На відміну від літературних норм, які зафіксовані в словниках, граматиках, навчальних посібниках, спеціальних довідниках, і які підтримує телебачення, радіо,
школа, норми розмовної мови встановлюються узусом (звичаєм) і ніким свідомо не
підтримуються. Хоча розмовна мова й визначається як не кодифікована, проте це ще не
означає, що вона позбавлена власних правил. Якими б стихійними, спонтанними не здавались розмовні явища, вони все одно нормовані. Розмовні норми є менш обов’язковими
і не такими суворо регламентованими, як літературна кодифікація, проте вони існують
і їх дотримуються. Цими ніде не записаними правилами інтуїтивно послуговуються
всі мовці при безпосередньому й невимушеному спілкуванні. Мовець дотримується
загальноприйнятої поведінки «так говорять». У порівнянні з кодифікованими нормами
розмовні норми є простішими. Їхня реалізація визначається комунікативними умовами:
розмовна мова обслуговує сферу неофіційного непідготовленого особистого спілкування,
а кодифікована літературна мова – сферу офіційного спілкування.
Офіційно-діловому стилю, як відомо, властиві усталені звороти, офіційні формули
звертання тощо. У розмовному стилі також існують свої, хоча й досить своєрідні, стійкі
мовленнєві стандарти. У розмовній мові створюються готові конструкції, стійкі звороти,
різноманітні мовні кліше (формули привітання, звертання, подяки і т. д.), які вживаються в типових часто повторюваних умовах. Характерним є вживання фонетичних еліпсів
у привітаннях: guten Morgen як [gn m] чи guten Abend як [gn a:mt] або [na:mt]
[8: 292]. Ці готові стандартизовані мовні засоби автоматично відтворюються й сприяють
зміцненню нормативного характеру розмовної мови, що і є відмінною рисою її норми.
Фонетична система розмовної мови характеризується тим самим набором мовних
одиниць, що й кодифікована літературна мова. Проте варто зазначити, що кожна фонема
тут представлена більшим набором алофонів. Одні й ті самі слова можна вимовити з
більшою чи меншою чіткістю, з більшою або меншою редукцією. Наприклад, єдиній
можливості літературної вимови слова kommen як [`kɔmәn] відповідають такі розмовні
варіанти [kɔm:] або [kɔm].
Варто підкреслити, що модифікації фонем у німецькій розмовній мові, на відміну
від модифікацій фонем у літературному стандарті, мають більш яскравий характер. Крім
того, вони стосуються більшої кількості одиниць і відбуваються в більшій кількості позицій. Це сприяє розширенню меж алофонного варіювання. Модифікація та еліпс сегментних одиниць у розмовній мові ведуть до значного варіювання фонетичної оболонки
слова.
Вимова в офіційному мовленні та розмовній мові нормується по-різному. Так, наприклад, фраза auf Wiedersehen в офіційній ситуації буде вимовлена як [aof vi:dze:n], а в
ситуації невимушеного неофіційного спілкування – просто [vi(d)zen].
Що ж таке розмовна норма? Нормою в розмовному мовленні визнається те, що
постійно вживається у мовленні носіїв літературної мови і не сприймається як помилка – «не ріже слух». У розмовній мові часто трапляється така вимова як [ha:m], [va:n]
(замість кодифікованих haben, waren). Пор. рос. стоко (замість кодифікованого столько), када, тада (замість кодифікованих когда, тогда); укр. сьодні, зара, скіки, (замість
кодифікованих сьогодні, зараз, скільки,) — і все це орфоепічна розмовна норма.
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Отже, розмовна мова, у порівнянні з кодифікованою мовою, має свої особливості,
причому ці особливості (розмовної мови) є дуже суттєвими.
У розмовному мовленні багато слів зазнають сильної редукції, що є причиною їх
значної деформації. Так, у ненаголошених і слабко наголошених позиціях для полегшення вимови можуть випадати окремі звуки і навіть цілі склади, пор. рос.: баушка, грю,
смори; укр.: диви, тіки, кае; нім.: jen Amt, ham, Tschuldigung.
Передусім це стосується так званих слабких форм (артиклів, займенників), а також
інших часто вживаних слів, які добре відомі мовцям, наприклад: fahren [fa:n], waren
[va:n], anderen [‚ann].
Якщо для офіційної ситуації така «недбалість» вимови є абсолютно неприпустимою,
то в умовах невимушеної неофіційної розмови вона є цілком звичайною і природною.
Оскільки в «розмовних» умовах спілкування допускається дуже високий ступінь «спотворення» слів без порушення розуміння, то учасники діалогу навіть не усвідомлюють
своєї фонетичної недбалості внаслідок звичності слова, контексту й ситуації розмови.
Як свідчать результати дослідження, проведеного на основі звукозаписів спонтанного діалогічного мовлення носіїв німецької мови, до найхарактерніших фонетичних
особливостей розмовної мови слід віднести передусім редукцію кінцевого складу, що
містить слабке ненаголошене []: sie wolln, er ist gekommn; bisschn, sehn, Höhn. Хоча
нормою літературної мови також допускається редукція (наприклад, Murmellaut), але в
розмовній мові редукція і стягнення поширюється на значно більшу кількість випадків.
При цьому дуже яскраво виявляється залежність від ступеня офіційності мовлення та
звичності, частоти вживання слова.
Типовим явищем розмовної мови є відпадання кінцевого звука, що призводить до
скорочення слова, це може бути, наприклад, редуковане [] в кінці слова: ich hab, ich
find, ich mein; або [t] після фрикативних: nich(t), er is(t). Останній приголосний відпадає
також у таких часто вживаних словах як un(d), sin(d) тощо. Крім того, для ситуацій
неофіційного спілкування досить характерною є нульова форма реалізації r-звука в абсолютному кінці односкладових часто вживаних слів, як-от: war [va], zur [ts], für [fy],
що, очевидно, можна пояснити послабленням органів артикуляції при зниженні уваги до
власного мовлення.
Реалізація r-алофонів характеризується наявністю великої кількості варіантів. У
розмовній мові звук «r» може вокалізуватися не тільки після довгих голосних, а й після
коротких, або він може зовсім випадати. Тому літературній вимові слова hart [hart]
відповідають такі розмовні варіанти: [hat] або [ha:t]. Треба відмітити тісний зв'язок
вокалізації [r] зі стилем вимови. Що нижчим є стиль вимови, то більше вокалізується [r],
а часто він зовсім випадає. Це явище є типовим для різних прошарків розмовної мови
(Umgangssprache). Найчастіше «r» випадає після коротких голосних, наприклад: normal [n´ma:l], gelernt [g'l:n], а також у ненаголошених префіксах: Vergleich [fз´glaeç],
erstaunt [´daond].
Випадіння звуків, що регулярно відбувається в мовленні, спричиняє появу стягнених форм, які можуть виникати не лише у межах одного слова, а й на стику слів. Тут
відбувається злиття різних частин мови: willstes (willst du es), hastes (hast du es), kanstes
(kannst du es), mit’n (mit den), mit’m (mit dem).
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Внаслідок різного типу асиміляцій відбувається деформація внутрішньої форми
слова: Farben [‚fa:bm], sagen [zaŋ], kommen [km], zusammen [ts'zam], Straßenbahn –
[´ta:smba:n], Bundesländern – [‚bn:slnn].
Такі особливості розмовної мови, як швидкий темп, мінімальне напруження органів
мовлення, зумовлюють спрощення вимови, різні види асиміляцій, випадіння окремих
звуків та складів у ненаголошених елементах, злиття в одне кількох слів тощо.
Отже, можна стверджувати, що розмовна мова має свої, хоча й досить своєрідні, норми. Розмовна мова характеризується вищим ступенем модифікацій звуків, відхиленнями
від нормативної стандартної вимови, сильною редукцією голосних звуків (аж до їхнього
повного випадіння), послабленням приголосних. У групах приголосних у потоці мовлення відбуваються асимілятивно-дисимілятивні зміни, спрощення, причому процес
асиміляції приголосних у розмовному стилі виявляється сильніше, ніж у повному. І це
природно, адже у ситуації невимушеного спілкування виразна чітка вимова справляє враження неприродності. Тому такі явища, як редукція, асиміляція, спрощення, фонетичні
еліпси тощо, є нормою розмовного стилю вимови.
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МОДУСИ ДІЯЛЬНОСТІ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ
КОНТЕКСТІ ТА ДИСКУРСИВНЕ ОСМИСЛЕННЯ
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ТАКОЇ
Стаття присвячена розгляду модальності як трансфрастичної категорії, її особливостей в культурно-історичному контексті різних типів дискурсів старофранцузького
періоду.
Ключові слова: диктум, модус, категорія модальності, мовленнєва діяльність, дискурс, когніція.
Статья посвя�����������������������������������������������������������
щена рассмотрению модальности как трансфрастической категории, ее особенностей в культурно-историческом контексте различных типов дискурсов
старофранцузского периода.
Ключевые слова: диктум, модус, категория модальности, речевая деятельность,
дискурс, когниция.
The article is devoted to the consideration of modality as a transphrastic category, its
peculiarities in the cultural and historical context of Old French discourse types.
Key words: dictum, modus, category of modality, speech activity, discourse, cognition.
Особливістю лінгвістики останніх років є пошук та визначення загальних принципів,
які характеризують природу мови та когніції, розробка нового методологічного апарату,
спрямованого на аналіз структур мови та мовлення. У центрі уваги дослідників знаходяться питання про мисленнєву основу мовних структур та їх мовленнєву реалізацію,
мовленнєва діяльність розглядається як один з модусів когніції, в основі якого знаходяться когнітивні властивості, які не є суто лінгвістичними, але створюють передумови
для останніх [1: 21; 2: 17; 23]. Відомо, що будь-яке висловлення включає предметнологічний зміст (об’єктивний зміст речення, або диктум), що передає певну інформацію,
та оцінно-емоційний (суб’єктивний зміст, модальна частина – модус), за допомогою якого передається інтелектуальне, емоційне, вольове ставлення мовця до диктуму [3: 43-48;
4: 209-210]. Щоб передати слухачеві (читачеві) зміст достатній для розуміння певної
ситуації, мовець інтерпретує подію як прояв певної категорії і робить це за допомогою
відповідних мовних засобів, співвідносить конкретну подію з конкретними мовними
одиницями. Співвідношення диктуму й модусу розглядається як коструктивна суть будьякого висловлення, що впливає на структурування речення, його моделювання мовними
засобами, а також передбачає окреслення події, факту чи ситуації дійсності
Розгляд категорії модальності не обмежується синтаксично-формальною та семантичною структурою речення (висловлення), він зумовлює вивчення таких явищ
як співвідношення між висловленням, свідомістю людини та об’єктивною дійсністю,
зокрема емоційного аспекту мовлення, оцінки мовцем тих чи інших явищ позамовної
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дійсності. Розкриттю сутності категорії модальності як функціонально-семантичної
категорії, розрізненню в ній об’єктивної модальності (відношення змісту повідомлення
до дійсності) та суб’єктивної модальності (вираження ставлення мовця до повідомлюваного); її дослідженню в текстовому вимірі, присвячені праці Н.Арутюнової, Ш.Баллі,
О.Бондарка, Т.Булигіної, В.Виноградова, О.Вольф, Г.Золотової, Н.Скибицької, І. Смущинської, В.Телії, В.Ткачука, Н.Шведової та ін. Як зазначають учені, експліцитноформальний шлях вираження суб’єктивної модальності може бути зведено до формули
модус + пропозиція. У дискурсі відбувається поєднання мовної форми та судження про
факт, цінність факту, про прояв віри, волі, бажання. Прийнято виділяти два основні типи
судження – дескриптивне, що говорить про дійсність таку, якою вона є, й аксіологічне,
яке говорить про те, що мовець вважає цінним, а що поганим.
Категорія модальності вивчається не тільки в межах речення (висловлення), вона
аналізується в понятійному (логічному), граматичному, функціонально-семантичному
аспектах у текстовому вимірі. У зв’язку з цим, було б доречним розглянути аспекти
категорії модальності, їх прояв у процесі вербалізації діяльнісних ситуацій. Підкреслимо,
що діяльнісна ситуація тлумачиться як «ситуація в моделі ситуація – дискурс» і включає
не тільки мовну ситуацію, в якій відбувається комунікативний акт, а й ситуацію предметну, «…що знаходить свій відбиток у мовних творах і що може бути описана по-різному,
за допомогою різних наборів семантичних компонентів, котрі відбивають різні ракурси
відношень і зв’язків між предметами» [5: 87]. Визначаючи дискурс як процесуальнорезультативну єдність мовної діяльності в сукупності її складових, як складну систему
ієрархії знань, що включає, крім текста, екстралінгвістичні параметри і соціальний контекст, в роботі постулюється необхідність багаторівневого підходу до аналізу дискурсу
з врахуванням складних відношень між його одиницями. З цією метою розробляються
теоретичні засади моделі діяльнісної ситуації, завданням якої є дослідження ієрархічної
організації дискурсу в термінах відношень між дискурсивними одиницями різного формату.
Вважається, що дискурс як сукупність висловлень характеризується відношеннями
двох типів: 1) через відношення предметного рівня (між предикатом та аргументами пропозиції) відбивається реальний стан справ у світі; 2) надається характеристика
певних подій, що мають місце в дискурсі, таких як оцінка, знання, мовленнєвий намір.
Аналогії таких відношень на рівні висловлення зустрічаються у різних авторів: Ш. Баллі
кваліфікує такі відношення як диктум та модус, підпорядковуючи диктум модусу [3]; Дж.
Серл розрізняє пропозиціональну структуру та ілокутивну силу [6]; Reboul, Mœschler [2] –
семантичні та прагматичні складові; А. А. Сусов об’єктні та презентаційні відношення
розглядає як рівні дискурсу [7]. Протиставлення двох ієрархічних компонентів нерідко
досліджується на рівні дискурсу, зокрема в роботах G. Dostie [8] воно виводиться через
вивчення дискурсивних маркерів; тоді як в Karabétian [9]; Koch [10]; Maingueneau [11]
врахувуються відношення когеренції. Таким чином, ситуації реального світу, факти, стан
справ передаються пропозиціями, а дискурсивні реалії, оцінка, знання, мовленнєві акти
взаємодіють з різними компонентами семантичної структури висловлення.
Відношення на різних рівнях дискурсу розглядаються з точки зору ієрархічної
організації висловлення, семантичну структуру якого представляють у рамочному
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спектрі. Внутрішня рамка, яка відбиває смисл (відношення пропозиції до реального
або можливого світу), і є носієм об’єктивної модальності; зовнішня рамка є рамкою
суб’єктивної модальності, що відбиває знання, волю та почуття мовця по відношенню
до висловлюваного: отже модальність диктуму зближається з об’єктивною модальністю,
а модальність модусу – з модальністю суб’єктивною. Об’єктивна модальність за таким
визначенням співпадає з предикативною модальністю, є обов’язковою категорією для
будь-якого висловлення і включає відношення пропозиції до реального чи можливого
світу. Суб’єктивна модальність відбиває інший тип відношень: відношення між суб’єктом
оцінки та пропозицією в цілому. Складовими рівня суб’єктивної модальності в дискурсі
є модальний суб’єкт, який частіш за все співпадає з мовцем, та значення необхідності,
обов’язковості, можливості, вірогідності, цілий ряд інших оцінних та емотивно-оцінних
значень.
У тісному зв’язку з ієрархічно-рівневим устроєм дискурсу розглядаються й типи
відношень, які характеризують ступінь залучення мовця до контексту дискурсу [7: 31].
Предметному (смисловому) рівню дискурсу відповідає внутрішня рамка, або об’єктивна
модальність з відношеннями, які зв’язують ситуації, що відбивають події в реальному світі. Прагматичному (інтенціональному) рівню дискурсу відповідає зовнішня
рамка, суб’єктивна модальність, відповідно з епістемічними та мовленнєвотворчими
відношеннями. Епістемічні відношення уможливлюють появу нового знання зі старого
шляхом умовиводу. Агент, який робить умовивід, може співпадати, або не співпадати з
мовцем. Кульмінація таких відношень – набуття когнітивного стану: знання, впевненості.
Щодо мовленнєтворчих відношень, то вони відбивають мотивацію мовленнєвого акту.
У розробках з теорії дискурсу вводиться поняття «дискурсивної модальності», що
характеризується певним позатекстовим виміром, наявність якого великою мірою впливає
на текстову модальність, зв’язуючи комунікативний аспект дискурсу з стратегіями текстотворення. Дискурсивна модальність визначається як модальність об’ємного, а не
лінійного типу, що базується на таких явищах як підтекст та конотація [5: 39-40]. Тлумачення моделі дискурсивної модальності стикується, в нашому розумінні, з впровадженим
у роботі поняттям діяльнісної ситуації, яка реалізується в дискурсі завдяки парадигматичним проекціям та синтагматичним зв’язкам, акцентуючи основні вузли дискурсного
розгортання, відбиває структуру нелінійного типу. Епістемічна модальність як складник
суб’єктивної модальності зорієнтована на вираження значень вірогідності/достовірності,
істинності повідомлюваного не лише на рівні висловлення, а й на рівні взаємозв’язку між
учасниками комунікативної ситуації. Епістемічна модальність кваліфікується також як
«впорядкована система доказових знань, що реалізована в певному тексті у вигляді умовиводу, і як виражене в тексті ставлення до опосередкованих знань» [12: 1]. Це дозволяє
аналізувати роль лексичних одиниць та граматичних категорій, їх зміст і форму (з урахуванням знань мовця, його досвіду, намірів) в організації дискурсу.
Епістемічний модус експліціюється у висловленні за допомогою цілого ряду засобів,
до яких, по-перше, відносяться епістемічні дієслова знання та думки savoir ‘знати’, а
також близькі до них за значенням перцептивні дієслова veoir ‘бачити’, aperceveir ‘підмічати’. У розвідках, проведених на матеріалі різних мов, ставиться й вирішується проблема взаємодії різних чинників, які приводять до того, що дієслова “нераціонального”
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значення набувають смислових та синтаксичних рис дієслів знання, основна функція
яких заключається у властивості вводити судження [13: 7-30]. Дієслова, епістемічний
статут яких базується на компоненті “імовірнність”, що входить до їх семантики, також
виступають в якості експліцитних засобів вираження епістемічної модальності.
Одним із важливих прагматичних параметрів, які характеризують суб’єктивну
модальність, є евіденціальність (вказівка на джерело відомостей мовця). Мовець
повідомляє про подію, посилаючись на повідомлення іншої особи, на видіння, на здогадки, на знання або на свій власний досвід. Евіденціальність відбиває контакт мовця з зовнішнім світом, звідки він отримує інформацію. Категорія евіденціальності
характеризується прямим безпосереднім сприйняттям інформації (чуттєвий досвід людини), непрямим безпосереднім (джерело інформації мовця про подію – його умовивід)
та опосередкованим сприйняттям інформації (слова конкретної особи, посилання на
декого невідомого, загальний фонд знань, загальні істини) [7: 33-35]. Евіденціальність
таким чином стикується з епістемічними відношеннями, які зв’язують знання з його
джерелом. Суб’єкт сам робить висновки щодо наслідків, до яких може привести така
ситуація, робить прогноз на наступні дії.
Людина має властивість бачити не тільки зримий, а й невидимий аспект світу. Стало припустимим розподіляти зорове сприйняття на два типи: перцептивне (просте) та
епістемічне (когнітивне) [13: 24]. Зсув зорових даних у бік когнітивних смислів (таких, що детермінуються шляхом ментальних процесів) відбивається у значенні слів,
що відносяться до осмислення, а не до наочного уявлення дійсності. “Зоровий досвід”
може бути зіставлений з пропозиціональною настановою думки яка допускає розгортання у пропозицію, таким чином формуються значення осмислення, розуміння. В
епічному дискурсі реалізуються ситуації, в яких дієслова зорового сприйняття корелюють з дієсловами чи іменами зі значенням процесу, що розгортається не тільки в часі,
а й у просторі. Значення суто зорової картинки ускладнюється компонентом оцінки,
суб’єктивного відношення, наприклад: “Dont veïsciés Sarrazins desrengier, De totes pars
la place aclaroier; cascuns s’enfuit por sa vie aslongier” [15: 3317-3319]. З іншого боку,
підрядні речення після перцептивних дієслів допускають згортання до повної їх заміни
номіналізаціями. Так, у процесі спостерігання батальної ситуації в її розвитку, внаслідок
взаємодії перцептивної та ментальної дій відбувається узагальнення картини битви до
однієї (найхарактернішої в даний момент) її риси. Опосередковане сприйняття інформації
(через умовивід), відбиває трансформації в значенні дієслова veoir, через загальне
значення «бачити»–«відчувати», а потім звужує його до незвичайного для дієслова
зорового сприйняття «чути», поєднуючи його з іменником звуку, наприклад: “La veïsciés
une tele crïor, Elmes trenciés et escus pains a flor”[15: 3580-3581]. ‘Бачили б ви, який там
стояв крик...’ Вербалізовані батальні ситуації включають дієслівні форми зорового та
слухового сприйняття, що застосовуються для надання описуваному сценарію більшої
вірогідності. Статус свідка передбачає, що суб’єкт сприйняття – учасники ситуації,
що знаходяться поряд з мовцем, не виключаючи його самого. Слухачі, а потім і читачі
епічних поем сприймають картину бою ніби свідки, що є присутніми, які бачать і чують
його розгортання в просторі та часі. Дієслова слухового ряду відбивають уявне чи напевне сприйняття : “Baron” dist il, “ or soies gardent, ça oi grant noise en cest tornoiement”
[15: 5152-5153]; Ço dist Marsilies: “De Carlemagne vos voeill oïr parler. ”[16:520].
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Відомо, що зорове сприйняття є синхронним до того стану речей, що відносяться
до його кола; воно відображає тільки конкретну дію, взяту в одному із своїх аспектів.
З іншого боку, зорова інформація зводиться не тільки до сприйняття форми та кольору,
вона включає також процедури класифікації, інтерпретації, встановлення каузативних та
інших зв’язків. У діяльнісній ситуації, що розгортається навколо перцептивного дієслова,
суб’єкт дії поєднує дві ролі: роль суб’єкта сприйняття та роль ментальної дії агенса [14:
115]. Пор.: “La veïscies tos les dex conbrissier. N’ont tel vertu qu’il se puissent aidier. A
ses barons done Karles l’or mier” [15: 3449-3451]; “La veïssciés comencier tel tornoi, dont
siet millier en i remesent quoi”[Asprem. I., 3192-3193]. Дієслова зору, які належать до
сфери сприйняття, від спостережень, вражень, наближаються до мисленнєвих операцій.
Інформація, яку людина отримує через зір, сприймається згідно ментальним операціям:
1) таксономії (віднесення до класу); 2) ідентифікації (впізнавання); 3) інтерпретації; 4)
встановленні імплікацій. Перші дві базуються на визначенні схожостей і розбіжностей,
третя – на встановленні можливих знакових відношень; четверта – на знанні каузальних,
наслідкових та інших зв����������������������������������������������������������������
’язків [14: 114]. Таким чином суб’єкт прогнозує подальший розвиток ситуації, спираючись на опосередковану евіденціальність. На пересіченні концептів
“зір” та “мислення” спостерігається пересічення багатьох інших концептів. Невипадково
звертається увага на такі особливості дієслів сприйняття як їх смислова диференційованість
та глибока концептуальність. Для старофранцузького епічного дискурсу характерною є
кореляція дієслів зорового сприйняття та конструкцій з віддієслівними похідними, які
описують стан суб’єкта, його почуття: “François le voient, s’en sont en grant effroi, li
plus hardis en ot esmai en soi, Et nequedent bien tienent le caploi” [15: 170]. У такому разі
значення дієслова зорового сприйняття ускладнюється компонентами мисленнєвої дії
«сприйняти», «зрозуміти», а також елементами оцінки, суб’єктивного відношення (іноді
оказіональних) значень, що займають місце між дієсловами знання та думки: бачити –
робити висновок – знати, чи бачити – спостерігати – відчувати- оцінювати.
Дієслова думки характеризуються двома обов’язковими валентностями: валентністю
на суб’єкт думки та валентністю на пропозицію. Валентність на пропозицію виражається
підрядним реченням, або його номіналізацією: 1). «Que granz deporz est de veoir Con fet
trabuchier et cheoir Chevax et chevaliers ansanble» [17: 5997-5999] та 2).“Et vit molt grant
defoleïz, De chevax, et grant froisseïz D’escuz et de lances antor; Bien resanbla que grant estor De plusors Chevaliers I ot”[17: 309-313]. Той факт, що перцептивне дієслово корелює з
об’єктом – конкретним предметом чи явищем як результатом дії, є підтвердженням його
спрямованості на предметне ім’я, а не на ім’я якості. У наведеному прикладі такими
предметними іменами є мотивовані дієсловами іменники конкретного результату дії: defoleïz ‘витоптана кіньми земля’ та froisseïz ‘розтрощені щити та списи’. Конструкції
з похідними, які називають конкретний результат дії, можуть бути трансформовані у
підрядні речення типу “побачив, що...”. Така риса дієслова – набувати властивості керувати “що підрядним” вважається одним з показників функції дієслова думки. У прикладі
(1) валентність дієслова включає підрядне речення, яке відтворює діяльнісну ситуацію в
розгорнутому вигляді як послідовність подій – “veoir Con fet trabuchier et cheoir Chevax
et chevaliers ansanble” (“бачити, як змушують спотикатися і падати коней і лицарів
разом”). Зорове сприйняття спрямоване на предмет та доступну сприйняттю дійсність,
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які тим чи іншим чином інтерпретуються суб’єктом сприйняття. Відокремлюючись
від предмета чи ситуації, такі сприйняття концептуалізуються та отримують окрему
номінацію. Явище, коли повна лексична одиниця породжує більш ніж одну прагматичну
одиницю, кваліфікується як поліпрагматикалізація.
Конкретний аналіз діяльнісних ситуацій з дієсловами перцептивного сприйняття
підтверджує думку, висловлену Н.Д. Арутюновою про те, що перцептивне значення, яке
поступово зближається з когнітивним, відбиває знання різного ступеня достовірності
[14: 117]. Наближення значення перцептивного дієслова, зокрема, veoir ‘бачити’ до
ментальної настанови супроводжується введенням займеннка que ‘що’. Звертається увага
на те, що речення, які починаються з “veoir que…” ‘бачити, що ...’, не завжди відбивають
ситуацію пов’язану із зоровим сприйняттям, а навпаки передають мисленнєве судження. У старофранцузькому епічному дискурсі знаходять своє відображення діяльнісні
ситуації з перцептивно-епістемічною модальністю. Наприклад: “Rollant veit que la bataille serat, plus se fait fiers que leon ne leupart” ‘Ролан бачить. що має бути битва...’ [16:
1110 -1111]. Базуючись на інформації, що отримана через зорове сприйняття+умовивід
(опосередковану евіденціальність), суб’єкт прогнозує можливість розгортання ситуації.
Проведений аналіз діяльнісних ситуацій, які вербалізуються в дискурсах
старофранцузького періоду, підтверджує важливу роль зору в сприйнятті зовнішнього
світу і взагалі в діяльності людини: поведінці, мисленні, спілкуванні, пізнанні. Зорове
сприйняття супроводжується ментальними процесами. У цьому зв’язку ментальна
лексика може бути інтерпретована як така, що має перцептивне походження, така, що
мотивується візуальним сприйняттям. У результаті ментальна сфера концептуалізується
відповідно зоровому сприйняттю, спирається на пам’ять та має властивість спостерігати
мисленно не тільки те, що можливо, а й те, що неможливо.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОИЗВОДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ
(На материале отсубстантивных глаголов
современного немецкого языка)
Стаття присвячена аналізу глибинних джерел вмотивованості відсубстантивних
дієслів сучасної німецької мови.
Ключові слова: словотвір, похідність, відсубстантивне дієслово, вмотивованість.
Статья посвящена анализу глубинных источников производности отсубстантивных глаголов современного немецкого языка.
Ключевые слова: словообразование, производность, отсубстантивный глагол, мотивация.
The article is focused on the analysis of the deep sources of derivative substantive verbs in
the modern German language.
Key words: word-building, derivation, denominative verb, motivation.
Внимание лингвистов второй половины XX – начала XXI в. все более привлекают
проблемы, связанные с исследованием семантической стороны языка. Центральное место семантики среди других лингвистических дисциплин следует из того положения, что
язык по своему основному назначению является средством общения, средством кодиро© Володіна Т.С., 2010
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вания и декодирования определенной информации. Сказанное касается всех значимых
уровней языка, в том числе и словообразования. Развитие общества и общий прогресс
человечества отмечается появлением новых реалий и понятий, установлением множества новых отношений, а также познанием глубочайших тайн природы и т. д. Все это
обусловливает потребность в новых обозначениях для появившихся понятий и реалий.
Перед языком, в свою очередь, постоянно стоит задача обеспечить все стороны жизни
и деятельности человека новыми наименованиями. Трудно представить себе, чтобы для
каждого нового познанного объекта, свойства, отношения, события, для любой вновь обнаруженной детали в устройстве мира или общества, если учесть, что их бесчисленное
множество, человек должен был бы создавать отдельные названия. Весь языковой опыт
свидетельствует о том, что создание действительно новых названий – процесс сравнительно редкий. Поэтому вряд ли у кого-нибудь может вызвать сомнение положение о
том, что в современных языках подавлявшее большинство новых наименований создается в сфере словообразования. Как бы ни был велик приток заимствований из других
языков, он никогда не обеспечивает полностью потребности в новых словах.
Актуальность данной статьи заключается в попытке раскрытия глубинных источников производности отсубстантивных глаголов современного немецкого языка.
Объектом исследования являются производные слова, а именно, отсубстантивные
глаголы современного немецкого языка.
Предметом рассмотрения являются источники мотивации производных отсубстантивных глаголов современного немецкого языка.
Одним из основных способов пополнения лексикона языка является развитие новых
значений у уже имеющихся единиц, а также конструирование новых слов из существующих по определенным словообразовательным моделям [1: 29; 2: 90–104].
Готовые производные слова – это результат деятельности говорящего, формальной
операции, закрепляющей различные типы отношений между явлениями и предметами
объективной действительности. Результат этой деятельности фиксируется в языковой
единице. В любом производном слове отражается динамизм языка и его статичность
[3: 94–99]. Поэтому сложно сказать, создаем ли мы всякий раз в процессе речи по аналогии и известной нам словообразовательной модели производное слово или воспроизводим в речи готовую лексическую единицу. В процессе речи происходит непрерывный
словотворческий процесс, который в подавляющем большинстве случаев вовсе не создает новых слов [4].
В процессе коммуникации мы применяем готовые единицы номинации, а также
используем модели для создания новых лексем, которые хранятся в нашей памяти, а
конкретная ситуация общения определяет выбор мотивирующих единиц и формальной
операции для образования производной лексемы. Поэтому словообразование рассматривается нами как процесс, целиком ориентированный на коммуникацию, на передачу знаний о мире, на структурирование тех элементов окружающего мира, которые в процессе
деятельности субъект выделил и которыми овладел [5].
Новые наименования образуются на каждом уровне языка: на уровне фонетики и
фонологии создаются звукоподражательные комплексы, на синтаксическом уровне возникают названия событий и ситуаций, на лексическом – слова развивают новые значения
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и т.д. Но ни для одного уровня, кроме словообразовательного, задача конструирования
наименований не является главной и определяющей. Организация номинативной деятельности –создание специальных средств и способов наименования внешнего мира на
уровне слова и составляют главную задачу словообразования [6: 63]. Иными словами,
пополнение словаря каждого языка новыми наименованиями со статусом слова – наименованиями, вызванными к жизни потребностями говорящих и обусловленными необходимостью дать имена новым понятиям как новым комплексам значений, – одна из
главных функций словообразования.
Новые наименования, рождающиеся для того, чтобы отразить и новые понятия, и новые значения, формируются на уровне слова в виде производных единиц. Современное
учение о словопроизводстве исходит из объяснения производности как единицы двух
планов, двух аспектов: аспекта формального (структурного) и аспекта семантического (смыслового). Формальный аспект реализуется в совокупности морфологических и
морфонологических средств выражения производности, а семантический – в значении
производных единиц [7: 173]. Классическим определением производного слова можно
по праву считать определение Г. О. Винокура, который впервые подчеркнул роль исходного или мотивирующего слова в формировании семантики слова мотивированного
или производного, и который указал, что значение слова с производной основой всегда
определимо посредством ссылки на значение соответствующей первичной основы, причем именно такое разъяснение значения производных слов, а не прямое описание соответствующего предмета действительности, составляет собственно лингвистическую задачу в изучении значений слов [8: 421]. Специфику значения производного слова нужно
искать в первую очередь в том, что оно как бы отсылает нас к семантике другого знака,
принятого за исходный. Например, отсубстантивный глагол titeln:
1. снимать надписи, титры мотивирован субстантивом der Titel: 1. титул, название,
заголовок; 2. надпись, титр; kleiden: 1. 1) одевать; 2) быть к лицу, идти; 3) (in) облекать (во); 2. (in) (sich) одеваться, наряжаться (во ч-л.) происходит от существительного
das Kleid: 1. платье; 2. одежда“.
Термином производное слово в нашей работе мы будем называть вслед за Е. С. Кубряковой любую вторичную единицу деривации, созданную именно в номинативных целях, которая обладает статусом слова и, которая обусловлена другими единицами языка,
принимаемыми за исходные [6: 87]. В противовес непроизводным словам производные
оказываются не просто выводимыми единицами языка, а единицами, выводимыми не
только формально, но и семантически. Семантическая выводимость, основанная на выводимости одной единицы из другой, позволяет считать одним из главных признаков
производного слова его мотивированность, то есть между парой слов, характеризующейся отношениями производности, устанавливается и формальная, и семантическая связь.
Именно последняя особенно типична для словообразовательных отношений. Если слово
выражает понятие, зависящее от понятия, содержащегося в другом члене пары, то оно
должно рассматриваться как производное [9: 7]. Для того, чтобы определить модель,
лежащую, в основе определенного словообразовательного ряда, нужно установить наличие в языке двойного противопоставления, т.е. внутри словообразовательного ряда,
объединенного одним общим деривационным элементом, например, префиксом, и уста150

навливаемого между отдельными членами этого ряда, а также между каждым членом
ряда и исходной единицей, при изменении которой образуется производное слово. В таком случае можно было бы говорить о противопоставлении и в парадигматическом и в
синтагматическом планах [6: 28].
Производное слово всегда вторично, поскольку оно образовано от словообразовательной основы. С формальной точки зрения это означает, что производное слово, по
меньшей мере, двуморфемно, поскольку оно должно содержать исходную морфему и
изменяющую её другую основу или аффикс, т.е. другую морфему. Например, отсубстантивный глагол kitten „замазывать, склеивать» и префиксальные отсубстантивные глаголы со словообразовательными формантами: ver+kitten: „замазывать замазкой чтолибо“; aus+kitten „замазывать щели замазкой, шпаклёвкой; шпаклевать“; an+kitten:
„прилеплять замазкой“. Из этого следует, что производное слово должно содержать как
минимум одну полнозначную морфему плюс аффикс. Таким образом, производное слово не может быть одноморфемным. Семантика префиксальных глаголов в отличие от непроизводных носит более конкретный характер, поскольку префиксы уточняют значения
беспрефиксальных глаголов соответственно присущим им значениям: совместимости,
направленности, локальности, времени, качественной оценки и др. [10: 50–55].
Вопрос о производности или непроизводности основ надо решать с учетом всех
структурных и семантических моментов в совокупности [11: 104]. По отношению к разным типам производных критерии определения производности варьируются. Для того
чтобы установить отношения производности между парой однокоренных слов, нужно
начать с определения их семантической зависимости [6: 34]. Естественно, что деривационных связей не может быть там, где между словами нет ничего общего с семантической
точки зрения [9]. В основе производности глагола лежит некоторая глубинная структура,
«поверхностным» выражением которой является глагольный дериват. Нам представляется, что все приведенные рассуждения лингвистов
[6; 9; 7] относительно понятия производности, несомненно, заслуживают внимания,
но в то же время мы вынуждены констатировать, что в основном они касаются интерпретации производности на поверхностном уровне. Если названные исследователи и упоминают, что некие семантические сдвиги все же происходят, то конкретно, в чем они
заключаются и где берут свое начало, об этом говорится лишь на уровне предположений,
поэтому универсального метода обнаружения отношений производности не существует.
Все зависит от особенностей словообразовательной модели, от ее признаков [6: 35]. Мы
же позволим себе не согласиться с таким выводом, поскольку в наши дни с развитием
когнитологии и семантического синтаксиса возможности такой интерпретации появились [12: 174–182].
Итак, исследуя деноминальную вербализацию на материале современного немецкого
языка, полагаем, что основой глагольной деривации является некая глубинная структура, а именно, система семантических аргументов, являющихся основними мотиваторами
для образования производных значений у отсубстантивных глаголов.
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ГІПОТЕЗА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ВІДНОСНОСТІ:
СПРОБА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ

Стаття містить спробу визначити зміст гіпотези лінгвістичної відносності
у варіанті, представленому в дослідженнях Б.Л. Уорфа. Аналіз ключових положень
концепції Б.Л. Уорфа спростовує поширене уявлення про нього як про догматичного
релятивіста, пропонуючи нове висвітлення його основних ідей.
Ключові слова: принцип лінгвістичної відносності, відкриті категорії, приховані
категорії, лінгвістична аналогія, мовне «калібрування» досвіду.
Статья содержит попытку определения содержания гипотезы лингвистической
относительности в варианте, представленном в исследованиях Б.Л. Уорфа. Анализ
ключевых положений концепции Б.Л. Уорфа опровергает распространенное мнение
о нем как о догматичном релятивисте, предлагая новое освещение его основных идей.
Ключевые слова: принцип лингвистической относительности, открытые категории, скрытые категории, лингвистическая аналогия, языковое «калибрование» опыта.
The article contains an attempt to define the contents of B.L. Whorf’s version of the
linguistic relativity hypothesis. The analysis of B.L. Whorf’s key statements contradicts the
popular image of him as a dogmatic relativist shedding new light on his principle ideas.
Key words: the principle of linguistic relativity, overt categories, covert categories,
linguistic analogy, linguistic ‘calibration’ of experience.
1. Вступні зауваження
Хоча гіпотеза лінгвістичної відносності ніколи не полишала кола зацікавлень як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, а останні півстоліття користувалася доволі
стабільним інтересом з боку не тільки етнолінгвістів та антропологів, а також і представників когнітивної науки, якісна зміна фокусу, що схарактеризувала розвідки, проведені в 1990-х рр. [1; 2; 3; 4], засвідчила дещо більше ніж оновлене визнання важливості
досліджень у цій галузі мовознавства. Зазначені розвідки виявили одну цікаву аномалію –
переважна більшість теоретичних обговорень Уорфових ідей не спиралася на визначення
принципу лінгвістичної відносності, запропоноване самим Б.Л. Уорфом [5: 214; 6: 221].
Не становили Уорфові формулювання і фундаменту більшості емпіричних досліджень,
покликаних власне підтвердити або спростувати основні положення гіпотези, одним з
авторів якої він і був.
Виявлена тенденція ігнорувати твердження Б.Л. Уорфа стосовно того, що він фактично мав на увазі під терміном «принцип лінгвістичної відносності», притаманна
дослідженням як прибічників, так і опонентів висловлених ним ідей, є досить поширеним явищем серед авторів «другорядних» розробок за темою лінгвістичної відносності.
Як пояснює Дж. Грейс, однією з причин подібного «непорозуміння» є те, що запропо© Кудрявцева Н.С., 2010

153

нований Б.Л. Уорфом принцип був розцінений лінгвістами як певна гіпотеза про певне
відношення між мовою та сприйняттям (або світобаченням, або мисленням, або культурою), позбавлена чіткого формулювання, необхідного для того, щоб піддати її емпіричній
перевірці [7: 5]. Як наслідок, традиційним стало розглядати гіпотезу лінгвістичної
відносності як таку, що має два варіанти інтерпретації, перший з яких частіше за все
дістає назву «радикальної» або «консервативної версії», а другий – «обережної» або
«ліберальної версії». Радикальність першої версії полягає в твердженні, що «мова
визначає мислення», в той час як друга версія пропонує визнати, що «мова впливає на
мислення» [8: 15].
На нашу думку, можна цілком погодитися з вище наведеним поясненням Дж. Грейса, адже в працях самого Б.Л. Уорфа присутні здебільшого суперечливі аргументи, які
важко віднести до свідчень на користь лише однієї з двох зазначених версій гіпотези
лінгвістичної відносності. Найбільш ясним з небагатьох його формулювань гіпотези
здається визначення, подане Б.Л. Уорфом у статті «Наука і мовознавство» (1940): «The
background linguistic system (in other words, the grammar) of each language … is itself the
shaper of ideas, the program and guide for the individual’s mental activity, for his analysis of
impressions…» [9: 212] (Основа лінгвістичної системи кожної мови (тобто, граматика) …
сама по собі є тим, що формує думку, програмою та керівництвом розумової діяльності
індивіда, його аналізу вражень…). Вочевидь, наведена цитата не вказує чітко на те, чи
мав Б.Л. Уорф на думці ідею про визначення та обмеження граматикою конкретної мови
розумової діяльності її носія, чи він намагався заявити лише про вплив, який певна мова
здійснює на думки та враження індивіда.
Однак, слід зауважити, що викладене у «Лінгвістиці як точній науці» (1940)
Б.Л. Уорф назвав саме принципом [6: 221], а принципи різняться від гіпотез. Як стверджує
Д. Елфорд, принципи являють собою максими, керуючись якими ми інтерпретуємо
факти задля того, щоб поєднати їх у завершену та послідовну цілісність [10: 14].
Ігнорування зазначеного розрізнення часто призводило до зміни ракурсу в подальших
розробках оригінальних ідей Б.Л. Уорфа, спричиняючи появу, наприклад, концепції
«відносності вживання» [11], «принципу лінгвістичної невизначеності» [12] або «принципу лінгвістичної доповнювальності» [13].
На наш погляд, те, що Б.Л. Уорф дійсно висловив, слід все ж таки брати до уваги
в дискусіях, що претендують на розвиток чи критику його ідей. Таким чином, ми не
можемо погодитися з Дж. Гумперцом та С. Левінсоном, які стверджують, посилаючись
на Уорфові ідеї, що у відмінному інтелектуальному кліматі сьогодення, а також у світлі
нового знання про мову було б недоречно намагатися відродити ідеї про лінгвістичну
відносність у їх оригінальній формі [14: 7]. Однак, у цьому твердженні можна віднайти
і раціональне зерно: цілком вірогідно, що однією з причин неадекватного розуміння та
інтерпретації думок Б.Л. Уорфа про роль мови в пізнанні був саме несприятливий клімат
панівних за його часу структурної лінгвістики та класичної психології. Таким чином,
спроба зрозуміти сутність Уорфових ідей у «відмінному інтелектуальному кліматі сьогодення» видається небезнадійною.
2. Лінгвістична відносність Б.Л. Уорфа
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На противагу поширеному уявленню про Б.Л. Уорфа як про догматичного релятивіста,
слід відзначити той факт, що він твердо вірив у можливість осмисленого порівняння та
узагальнення лінгвістичних категорій, притаманних усьому різноманіттю існуючих мов
[див. 15: 32]. Результатом його кропіткої роботи саме у цьому напрямку можна вважати
розрізнення ним двох типів класифікації, наявних у будь-якій мові – відкритих та прихованих категорій [16: 88–89]. Поділяючи з Ф. Боасом та Е. Сепіром думку про те, що
мова класифікує, ізолює та організує елементи досвіду, та наголошуючи слідом за Е.
Сепіром на залежності значення від моделей відносин між існуючими класифікаційними
системами, Б.Л. Уорф пішов значно далі своїх вчителів, дослідивши менш очевидні
морфологічні категорії з метою виявлення всеосяжної класифікаційної природи мови і, у
такий спосіб, дійсного ступеню можливої взаємодії мовних класифікацій з мисленням.
Усвідомивши, що основну проблему при порівнянні лінгвістичних категорій становить саме різноманіття мов, Б.Л. Уорф визначив головним завданням для себе пошук такої
референтної площини для їх зіставлення, яка була б незалежною від особливостей будьякої конкретної мови [17: 162]. Назвавши зазначену проблему мовним «калібруванням»
(calibration) досвіду та визначивши перспективу знаходження необхідної нелінгвістичної
площини у законах візуального сприйняття, відкритих гештальтпсихологією [17: 163],
американський лінгвіст тим самим указав на можливість досягнення згоди між носіями
різних мов у розумінні одного й того ж самого досвіду, «каліброваного» їх мовами.
Це означає, що ми можемо перекладати з мови на мову, принаймні до певної міри, та
здійснювати схожий аналіз досвідних ситуацій на базі мовного «калібрування».
Фактично, за Б.Л. Уорфом, різниця між мовами полягає у тому «наголосі» (emphasis),
який кожна з них робить на тих чи інших деталях досвідної ситуації [18: 147–148], або
у так званій відносній легкості, з якою провадиться певне розрізнення (distinction), яке
може бути корисним за належних обставин [9: 217] – проте, не в фундаментальному
референтному потенціалі чи витонченості (subtlety) мов [19: 84–85]. Отже, дослідження
різновидів і, таким чином, «відносності» лінгвістичних категорій Б.Л. Уорф радше
здійснював з метою подолати їх вплив, ніж убачав у цьому самоціль.
Книга, яку Б.Л. Уорф мав намір видати, зібравши у ній усі свої праці з лінгвістики,
і яка побачила світ уже після його смерті у 1956 р., отримала заповідану ним назву
‘Language, Thought and Reality’ («Мова, мислення і дійсність»), однак, слід зауважити,
що вживання не терміну «дійсність», а саме терміну «досвід» (experience) більше узгоджується зі стилем його міркувань. Насправді, єдиною дійсністю, про яку ми можемо
сказати, що вона є нам відомою в онтологічному сенсі, є власне досвід, і розуміння цього
факту Б.Л. Уорфом підтверджує його погляд на зовнішній світ як на неструктурований
«потік чуттєвого досвіду» або «калейдоскопічний потік вражень» [20: 55; 9: 213]. Дж.
Люсі припускає, що думка Б.Л. Уорфа про те, що досвід не є структурованим (тобто не
складається з окремих речей і т.п.), походить з його досліджень різноманітних мов, які
«розглядають» очевидно однакову дійсність так по-різному [15: 42]. Установивши для
себе цей факт, Б.Л. Уорф звернувся до пошуку тієї сфери, яка є джерелом усього того розмаїття концептуальних структур, якими користуються носії різних мов. Його відповідь
була – це джерело становить мова. З цього випливає висновок, що, за думкою Б.Л. Уорфа,
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ɥɿɧɝɜɿɫɬ ɫɯɢɥɹɜɫɹ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɦɨɜɢ ɜ ɩɿɡɧɚɧɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ

ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ «ɦɨɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» (linguistic thinking) ɚɛɨ «ɦɢɫɥɟɧ
мова здійснює впливɬɿɣ
не безпосередньо
на ɽдосвід
носіїв,
а на
їх концептуальні
ɦɿɪɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɨɧɨ
ɦɨɜɧɢɦ»
[19:
67–68].
ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ,структури,
ɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɨɧɰɟɩ
і впливає на зміст (звідси «концепти»), а не на процес мислення.
Ȼ.Ʌ. ɍɨɪɮɚ,
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ,
ɦɨɜɚ звернути
ɡɞɿɣɫɧɸɽувагу
ɧɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɥ
Маючи на увазі зазначений
висновок,
наразіɹɤɢɣ
необхідно
на те, як саме
Б.Л. Уорф розумів мислення.
На
відміну
від
психологічної
традиції,
яка
вважає
«мову»
ɬɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɣɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɽ ɦɨɜɧɢ
и «мислення» відокремленими величинами, американський лінгвіст схилявся до більш
ɫɜɨʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ.
цілісної концепції мови в пізнанні, використовуючи такі формулювання, як «мовне мисɡ «ɦɨɜɧɢɦ
Ȼ.Ʌ. єɍɨɪɮ
ɬɚɤɨɠ
лення» (linguistic thinking) ɉɨɪɹɞ
або «мислення
в тійɦɢɫɥɟɧɧɹɦ»
мірі, у якій воно
мовним»
[19:ɭɠɢɜɚɜ
67–68].ɜɢɪɚɡ «ɡɜ
Це означає, що згідно з концепцією Б.Л. Уорфа, під впливом, який мова здійснює на
ɦɢɫɥɟɧɧɹ» (habitual thought) [18: 134], ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɦɚɸɱɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɬɨɣ ɚɫ
мислення, знаходиться лише той компонент його пізнавальної діяльності, який значною
ɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɨɤ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɩɟɜɧɢɦ ɱ
мірою є мовним за своїм характером.
Поряд з «мовним
мисленням» Б.Л.
Уорф
уживав вираз
«звичне
мислення»
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ
ɮɚɤɬɢ
ɬɚ також
ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ
ɪɟɚɤɰɿʀ
ɭ ɬɿɣ
ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿ
(habitual thought) [18: 134], вочевидь, маючи на увазі той аспект мислення, який відпоɍɨɪɮɚ,
«ɡɜɢɱɧɟ
ɬɚɤɨɠ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
відає за формуванняɞɭɦɤɭ
звичок Ȼ.Ʌ.
індивіда
певним
чином ɦɢɫɥɟɧɧɹ»
інтерпретувати
факти
та його поведінкові реакції у тій ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ
чи іншій ситуації.
На думку
Уорфа,
«звичне
ɦɨɜɢ, ɧɨɫɿɽɦ
ɹɤɨʀБ.Л.
ɽ ɿɧɞɢɜɿɞ
[18:
135]. мислення» також
перебуває під впливом тієї конкретної мови, носієм якої є індивід [18: 135].
Ȼ.Ʌ. ɍɨɪɮɚ
ɩɪɨ
ɜɩɥɢɜ мислення
ɦɨɜɢ ɧɚ ɩɟɜɧɿ
ɚɫɩɟɤɬɢ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɨ
Концепцію Б.Л. УорфаɄɨɧɰɟɩɰɿɸ
про вплив мови
на певні
аспекти
можна,
на нашу
думку, представити уɧɚвигляді
такої загальної
схеми:
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɯɟɦɢ:

«ɦɨɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ»
«ɡɜɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ»

Ɇɚɥ. 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
Ȼ.Ʌ. ɍɨɪɮɚ. ɉɟɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ «ɫɢɬɭɚɰ

ɤ
ɦ ɚ
ɨ ɥ
ɜ ɿ
ɧ ɛ
ɟ ɪ

ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ

ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ
(ɫɢɬɭɚɰɿɹ)

ɭ

ɜ

ɚ

ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɨɫɿɽɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨ
Ⱦɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ
(«ɤɚɥɿɛɪɭɽɬɶɫɹ») ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ. ɇɚ ɛɚɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ «ɦɨɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ»
ɩɪɨɞɭɤɭɽ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɪɟɚɤɰɿɸ, ɚ
«ɡɜɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» – ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɭ
ɪɟɚɤɰɿɸ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶ
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɨɫɿɽɦ.
ɧ
ɧ

ɹ

ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ
ɿɧɞɢɜɿɞɚ

Б.Л. Уорф не надав у повній мірі розробленої, ясної теорії про те, як саме мовна
структура впливає на формування концептів у людському мисленні, радше, він запропонував програмне обговорення зазначеної теми, спираючись на аналіз декількох
взаємопов’язаних прикладів [18: 135–137]. Американський лінгвіст намагався довести, що мова має здатність поєднувати різні аспекти дійсності, надаючи їм однакове мовне трактування. Принцип такого поєднання аспектів дійсності Б.Л. Уорф назвав
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лінгвістичною аналогією, аби позначити її специфічно мовний характер [18: 135, 137,
142, 147, 148; 19: 70; 9: 215]. Учений постулював, що лінгвістичні аналогії, які виникають
унаслідок притаманним мовам класифікаціям (концептуальним структурам), використовуються мисленням індивідів для інтерпретації та поведінкової реакції на дійсність, що
сприймається. Нажаль, він не пояснив, коли і чому саме згадані лінгвістичні аналогії використовуються мисленням. Однак, слід визнати, що Б.Л. Уорф указав шлях дослідження
цього питання, запропонувавши низку прикладів впливу лексичних та граматичних моделей на людську поведінку. Не зважаючи на те, що Б.Л. Уорфу не вдалося розвинути вичерпну формальну теорію та надати систематичне емпіричне підтвердження висунутих
ним ідей, можна визнати, що його робота являє собою перший вагомий крок у окресленому напрямку.
3. Мислення і мова в контексті гіпотези лінгвістичної відносності
Для вирішення питання про відношення мислення і мови докладалося немало зусиль
як у лінгвістиці, так і у філософії протягом усього часу їх існування. Лише у XX ст. було
побудовано величезну кількість гіпотез стосовно природи цього відношення, проте, як
справедливо зауважив Л.С. Виготський, усе їх різноманіття здебільшого тяжіло до однієї чи іншої крайності – ототожнення і повного злиття думки і слова, або настільки ж
повного їх розриву та роз’єднання [21: 5]. Іншою вірогідною причиною складності у
розв’язанні зазначеного питання є, на думку С.Л. Рубінштейна, те, що при його постановці в одних випадках мається на увазі мислення як процес, як діяльність, а в інших –
думка як продукт цієї діяльності; в одних випадках фактично йдеться про мову, в інших –
про мовлення [22: 42].
В той час як розрізнення мови і мовлення було встановлене ще Ф. де Соссюром, мислення в лінгвістиці переважно розглядалося як єдиний монолітний феномен, який, відповідно до загальної тези лінгвістичної відносності, перебуває під постійним впливом
тієї чи іншої природної мови, змінюючись відповідно до основних тенденцій її розвитку.
Однак, неможна забувати про те, що людське мислення багаторівневе і багатоаспектне.
Усвідомлення цього факту Б.Л. Уорфом, на наш погляд, явно проступає у виділенні ним
так званих «мовного» і «звичного мислення».
У сучасних розвідках за темою лінгвістичної відносності ������������������������
[23, 24] феномен мислення було піддано більш детальному дослідженню. Так, наприклад, В. Чейф, розкладає
свідоме мислення на такі компоненти: внутрішнє мовлення, образне мислення, емоції
та усвідомлення власних дій [23: 105]. Слід зауважити, що існування такого явища як
внутрішнє мовлення було доведено результатами клінічних досліджень, які включали не
тільки випадки захворювань мозку, а й такі епізоди, коли діти з нормальною морфологією
мозку, не оволодівши мовленням, не оволодівали і логікою мислення [25: 42, 50–52].
Неважко провести паралель між Чейфовими внутрішнім мовленням та усвідомленням
власних дій і «мовним» і «звичним мисленням» Б.Л. Уорфа. Надалі В. Чейф визначає,
що мислення організується в ідеї (події, стани та їх учасники), категорії, орієнтації
(просторові, часові і т.п.) та конструкції, і стверджує, що три останні різняться залежно від мови і конкретизують каркас мислення, утворюваний ідеями, а також становлять
основне місцезнаходження різноманітностей, наявних у мисленні індивідів – носіїв
різних мов [23: 107].
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Переконливі свідчення впливу конкретних мов на певний аспект мислення їх носіїв
було представлено Д. Слобіном, який пропонує замінити двозначні терміни «мислення» (thought) і «мова» (language) яснішими і, на його думку, більш адекватними даній
сфері досліджень – «міркуванням» (thinking) і «мовленням» (speaking) [24: 71]. На підставі масштабного експерименту із залученням носіїв десяти різних мов (дітей віком від
3 до 11 років та дорослих) Д. Слобін доходить висновку про те, що повне розуміння одне
одного в процесі комунікації можливе лише в термінах однієї конкретної мови. Мова, чи
мови, якими ми оволодіваємо в дитинстві, не являють собою «нейтральних систем кодування об’єктивної дійсності». Радше, кожна з них несе в собі суб’єктивне сприйняття
світу людського досвіду, і це сприйняття здійснює вплив на те, як ми міркуємо під час
говоріння [24: 71].
Узагальнення значень термінів «мислення» і «мова» не тільки породило непорозуміння серед дослідників відношення між цими феноменами, а й загалом позиціонувало проблему визначення характеру їх взаємозв’язку як невирішальну. В той же час розрізнення
таких аспектів мислення, як внутрішнє мовлення, «міркування для мовлення» (thinking
for speaking) [24] дозволяє отримати доволі переконливу відповідь на поставлене питання як стосовно адекватної інтерпретації ідей Б.Л. Уорфа, так і щодо напрямків вирішення
проблеми, втілюваної гіпотезою лінгвістичної відносності, в цілому.
4. Висновки
У запропонованій ним концепції лінгвістичної відносності Б.Л. Уорф розвинув аргументи, висунуті Ф. Боасом та Е. Сепіром стосовно лінгвістичного аналізу досвіду, проте
перевершив своїх попередників, набагато детальніше дослідивши проблему відношення
мови і мислення. Сконцентрувавши свою увагу на взаємозв’язку між масштабними лінгвістичними моделями конкретних мов і концептуальними структурами, використовуваними їх носіями для інтерпретації дійсності, Б.Л. Уорф зміг виробити механізм взаємодії мислення мови. Він був також першим, хто запропонував порівняно чітке емпіричне
підтвердження функціонування зазначеного механізму, навівши низку взаємопов’язаних
прикладів, і перейшовши таким чином від порівняння ізольованих речень з різних мов
до розгляду граматичної структури як цілісності.
Виявляючи розбіжності в мовних класифікаціях досвіду, Б.Л. Уорф одночасно здійснював пошук адекватної референтної площини для належного зіставлення і порівняння
різних мов. Джерелом виявлених розбіжностей він вважав мову, визнаючи її вплив на
мислення тільки в аспекті важливості лінгвістичного значення для формування розумових категорій (концептів). Загалом Б.Л. Уорфу вдалося не тільки трансформувати попередні зауваження Е. Сепіра щодо лінгвістичної відносності у деталізовану та емпірично
досліджувану теорію, а й також представити перше доведення існування гіпотетичного
мовного впливу.
У запропонованій трактовці зміст гіпотези лінгвістичної відносності навряд чи можна визнати співвідносним з будь-якою із вищезгаданих її версій. У той же час на користь
саме такого висвітлення свідчать сучасні розвідки за темою лінгвістичної відносності,
які не тільки узгоджуються з основними твердженнями У.Л. Уорфа, а й надають нове
емпіричне підтвердження його ідей.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ МІФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ВНУТРІШНІХ СТАНІВ ЛЮДИНИ
Стаття присвячена розгляду мовно-культурних особливостей безособових речень.
Вивчаються міфологічні основи речень на позначення внутрішніх станів людини.
Ключові слова: віртуально-концептуальний рівень синтаксису, безособові речення
на позначення внутрішніх станів людини, міфологічний суб’єкт.
Статья посвящена рассмотрению языковых и культурных особенностей безличных
предложений. Изучаются мифологические основы предложений, которые обозначают
внутренние состояния человека.
Ключевые слова: виртуально-концептуальный уровень синтаксиса, безличные предложения, которые обозначают внутренние состояния человека, мифологический субъект.
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The article deals with some language and cultural features of the impersonal sentence,
their mythological basis, which denotes the inner state of a person.
Key words: virtual and conceptual level of the syntax, impersonal sentence, which denoting
the inner condition of a person, mythological subject.
Зовсім недавно вчені-філологи неоднозначно ставилися до вивчення екстралінгвістичних факторів у мові, критикуючи можливе нашарування. Cучасні напрями лінгвістики
говорять про перспективність етнолінгвістики й лінгвокультурології, що спрямовані на
відображення в мові й мовленні свідомості людини, менталітету, національного характеру, духовної культури тощо, та психолінгвістики, що вивчає мову й мовлення з урахуванням психічної діяльності людини в соціумі, створенню психолінгвістичних асоціацій
у мові.
У мовознавстві кінець ХХ століття ознаменувався вивченням лінгвокультурології,
тому проблема взаємозв’язку мови і культури стала однією з основних серед актуальних питань сучасного мовознавства. Однак самого усвідомлення залежності мови від
культури недостатньо для повного розуміння причин, які сприяли утворенню мовних
культурно-маркованих одиниць. Відчутна потреба в залученні інших складових частин
культури, що дали б можливість всебічно висвітлити й пояснити специфіку мовних одиниць. Значущий матеріал для сучасних досліджень представляють особливості втілення
в мові народних міфологічних вірувань, адже міфологія — це культурна основа первинного життя людини. Можливо, саме відсутність аналізу міфологічної природи безособового речення виступає самодостатнім фактором, який свідчить про нагальну потребу в
дослідженні даного питання, оскільки без нього аналіз безособових речень у сучасному
українському синтаксисі не відзначається достатньою ґрунтовністю.
Звернувшись до висвітлення теми національно-культурних особливостей безособових речень на позначення внутрішніх станів людини в українській мові, детальніше
зупинимось на інтегрованому вивченні їх природи. Під інтегрованим вивченням
розуміємо поєднання двох площин: синтаксису, як базового матеріалу дослідження і
лінгвокультурології, в межах якої виокремлено міфологічний аспект потрактування безособових речень (далі БР). Вважаємо, що аналіз міфологічного суб’єкта БР сприятиме
розумінню невідомої природи прихованого діяча.
Одним з основних питань, що потребує відповіді в межах статті є дослідження особливостей міфологічного суб’єкта БР на позначення внутрішніх станів людини в сучасній
лінгвістиці. Аналіз даного питання формує мету статті.
Під міфологічним суб’єктом БР розуміємо чітко (Лихоманить) / нечітко (Мене водить) виражений суб’єкт, у якому прихований міфологічний потенціал мови, що виступає
учасником і творцем подій та станів, зображених у реченнях, що аналізуються.
Глибоке переконання в цінності лінгвокультурологічного аспекту для вивчення
БР підтверджує Р.М. Фрумкіна, наголошуючи на тому, що специфікою та взаємодією
національних мов і культур зацікавилися з моменту усвідомлення, що культура виступає
ключовою позицією в науці про людину [1: 72], оскільки мова є засобом збереження і
передачі традицій від покоління до покоління. У безособових одиницях української мови
існувала й існує взаємодія семантики з міфологічними поглядами слов’янського наро161

ду, яка сприяла утворенню міфологічного суб’єкта. Взаємодія з міфом простежується
в межах різних розділів мовознавства, а саме: у морфології, лексикології, синтаксисі,
стилістиці, що виражається, відповідно, мовними безособовими одиницями: дієсловами,
фразеологізмами, реченнями, прислів’ями і приказками. Виокремлення взаємодії мови з
міфологією не в одних, а декількох мовних одиницях дозволяє говорити про безособові
конструкції (далі БК) української мови, як про культуроносні одиниці, що зберегли минуле для теперішнього. Давність походження безособових конструкцій свідчить про високий рівень культури народу, адже “чим глибше минуле, тим вища культура” [1: 56].
Безособові одиниці можна назвати культурною (міфологічною) пам’яттю народу, що не
лише збереглася у мові, але й широко використовується на сучасному етапі її розвитку.
Вивчення міфологічного способу збереження культури в українській мові на матеріалі
безособових конструкцій свідчитиме про відновлення взаємодії минулого з майбутнім
в межах мови.
Видатні мовознавці ХІХ ст., такі як: Я. Грім, В. Гумбольдт, Г.Г. Шпет, Г. Штейнталь,
О.М. Афанасьєв, О. Потебня, Д.М. Овсянико-Куликовський у внутрішній формі мови
вбачали вираження культури народу.
Міфологічна природа аналізованих синтаксичних одиниць привертала увагу
О.О. Потебні, Митрополита Іларіона, Ф.І. Буслаєва, О.М. Пєшковського, М.Я. Марра, Л. Теньєра. Незначне місце було відведене йому Є.М. Галкіною-Федорук у праці
„Безособові речення сучасної російської мови”, в якій дослідниця виокремила групу, що
виражає дію міфічної, нереальної сили. Більше того, за надзвичайно довгу історію свого існування міфологічне трактування природи безособових речень не посіло чільного
місця в синтаксичній науці. І.І. Слинько безособові дієслова на позначення внутрішніх
станів людини відносив до групи, що становлять собою “залишки найдавнішого стану
мови” утвореного в результаті втрати субстантивності та розвитку міфологічного мислення, що призвело до виникнення БР [2: 285-288]. Обмеженість висвітлення питання
міфологічної природи БР в сучасній українській мові потребує належного вивчення,
здатного доповнити цінними матеріалами не лише розділ синтаксису але й морфологію,
лексикологію (національну специфіку фразеології), етнолінгвістику, психолінгвістику,
лінгвокультурологію.
За допомогою міфу в часи існування первісної культури все недосяжне й незрозуміле
ставало зрозумілим. Міф допомагав людині пізнати й оцінити два світи, які співіснували
з нею в просторі та часі: зовнішній світ природи і внутрішній світ людини (її тілесний та
психічний стан). Схематично зобразимо це на рис. 1.1.

ɁɈȼɇȱɒɇȱɃ ɋȼȱɌ (ɉɊɂɊɈȾɂ)
ɅɘȾɂɇȺ
ȼɇɍɌɊȱɒɇȱɃ ɋȼȱɌ (ɅɘȾɂɇɂ)
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Виступаючи центральною особою в ході формування світосприйняття, люди намагалися знайти місце серед зазначених чинників, віднайти розуміння власного Я, свого
внутрішнього стану, а також досягти гармонії, як із внутрішнім, так і з зовнішнім світом.
Усвідомлення необхідності в розумінні процесів, що відбуваються в макро- і мікросвіті,
знайшли вираження в безособових одиницях на позначення зовнішніх станів природи і
внутрішніх станів людини. Невизначеність суб’єктної синтаксеми БР наштовхує на думку, що людський розум не в змозі пояснити цих станів, які характеризують людину й
природу як складну організовану систему, непідвласну людському контролю. Природа
та організм виступають надкатегоріями, від яких залежить існування людини, її життя,
здоров’я, самопочуття.
Неспроможність людини вплинути на ці процеси пояснює існуючий страх перед
чимось вищим, могутнішим за неї, невідомим, небаченим, неконтрольованим, що здатне призвести до певних негативних наслідків (поганого фізичного чи емоційного самопочуття, хвороб, смерті). Погане розумінням власного внутрішнього стану формує
в нас відчуття залежності від життєвонеобхідного для нас фактора здоров’я. Зважаючи на час виникнення БР та на пошук гармонії з мікросвітом, гостро відчувається потреба в поясненні першопричини тих наслідків, які виражаються в мові безособовими
конструкціями.
Людина переживає все, що відбувається з її внутрішнім станом напівсвідомо. Даний
факт споріднює аналізовані групи БР з міфом, оскільки міф — це універсальне й практичне відношення людини до світу. Р. Барт зазначав: “міф — річ двоїста; він начебто
присутній усюди, де закінчується сенс, там одразу наперед виступає міф” [3: 65].
Вважаємо, що суб’єктом аналізованих безособових речень виступає стихія. У суб’єкті
дії і стану ми вбачаємо не просто семантичний суб’єкт, а суб’єкт власне-семантичний
(екстралінгвістичний) та міфологічний. У синтаксичній науці міфологічний суб’єкт
виокремлюємо в межах віртуально-концептуального рівня як субстантивну частину. У
реченні Мене морозить психологічним суб’єктом виступає уявлення невідомого діяча,
збереженого у предикаті стану морозу-стихії, або ж хвороби, що оволодіває оповідачем.
Суб’єктно-предикатна структура безособових речень характеризується поєднанням
словесно вираженої дії із підсвідомим сприйняттям явища. Психологічне усвідомлення
семантичної повноти знаходить своє вираження на рівні віртуально-концептуальної
моделі, згідно якої усі речення є двоскладними. Віртуально-концептуальний рівень
не відображає формально-граматичну двоскладність. Він “репрезентує особливості
валентної рамки речення і статус у ній тих чи інших компонентів” [4: 21].
Про особливість суб’єкта БР сказано чимало. О.О. Потебня змушений був удаватися
до визнання “міфічної істоти, яка виконує певну дію й оволодіває людиною”, що виникли в результаті міфологічного мислення [3 (5: 408)]. А.М. Баландін, досліджуючи
міфи обсько-угорських народів дійшов висновку, що вони “донесли до нас «прихований» суб’єкт у тому вигляді, в якому він реально існував у мисленні далеких предків
сучасних мансі і ханти” [6: 303–304]. Пошук міфологічного суб’єкта БР співпадає з положенням, що будь-яка дія обов’язково передбачає того, хто її породжує. Л.В. Зайко в
статті “Безособові речення в контексті мовного розвитку” зазначає, що з таким твердженням “можна погодитися, лише якщо говорити про певний «егоцентризм» людської
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психіки, про прагнення відшукати особистісні причини всіх явищ” [7: 354]. Погоджуючись з правдивістю цих слів додамо, що людська психіка прагне сама контролювати як
зовнішні, так і внутрішні процеси, щоб отримати відчуття впевненості в собі, у власних
силах. Цим пояснюється потреба приписування дії (вищому, божественному) міфічному
виконавцю, який, на думку наших предків, приховувався за явищами. Таким способом
людська психіка отримувала можливість непрямого контролю над макро- і мікросвітом,
його часткового розуміння, яке стабілізовувало життя.
Логічною видається ідея, що в аналізованих конструкціях розум, зачіпаючи почуття
людського сприймання, обирає між пасивним та активним станами. Людина, не маючи
змоги займати активну позицію в структурі БР, прагне відтворити причинну особливість
наслідку, вираженого головним членом безособових речень. Даний процес у мові
називаємо явищем транзитивності (Трясе (характеризує наслідок якої-небудь причини) –
Хвороба трясе (хвороба — це причина вираженого в БР наслідку) = Трясця трясе (трясця — конкретна назва хвороби, що спричиняє дію, виражену в БР); Лихоманить — Хвороба лихоманить = Лихоманка (лихорадка, лиходійка) лихоманить; Морить ‒ Повальна
хвороба морить = Мор морить).
Інша справа, коли мова йде про БР, де в ролі суб’єкта виступає іменник в непрямих
відмінках. Речення типу Йому хочеться співати, Мені кортить, у яких суб’єкт виражений формою додатка — це “я”, що не здатне опанувати свої бажання (ними заволоділо
щось інше). Речення з суб’єктом, що виступає як додаток у давальному та знахідному
відмінках вказує на відсутність підмета тому, що він не знайдений чи невідомий.
В.М. Русанівський так характеризує відсутність визначеного діяча: “він або розчинився в значенні самого дієслова, або ототожнився із неозначеними займенниками хтось або
щось, які невіддільні від тієї динамічної ознаки, що передається безособовим дієсловом.”
[8: 87]. Назва “безособові речення” характеризує дію, що виконується без людини і, на
відміну від двоскладних речень на позначення зовнішніх станів природи і внутрішніх
станів людини типу Сонце сходить, Нестерпний біль завдає страждань, у яких діячем
виступає категорія неістоти, класифікує дію без чіткої вказівки на назву й неістоти. На
думку С.І. Кокоріної, дослідження семантичного суб’єкта приведе до відкриття нових
параметрів цієї категорії та особливостей її вираження в мові. Якщо припустити дійсне
існування міфологічного суб’єкта в безособових реченнях, то необхідно провести практичне співставлення персоніфікованих назв хвороб в слов’янській міфології з безособовими конструкціями на позначення внутрішніх станів людини й проаналізувати отримані
результати.
Вивчення питання суб’єктної синтаксеми БК, що позначають внутрішні стани людини, на наш погляд, має дати відповідь на головне питання: хто або що виступає виконавцем дій, які призводять до виникнення станів, що характерні БК, адже стан не може
виникнути без першочергових на те причин, без причин, які б призвели до певного стану.
Вираз Мене водить характеризує наслідок первинного процесу, який спричинив певний
стан. Тобто, ми відшукуємо в розумі, підсвідомості відповідь на питання: хто або що водить? В аналізованому реченні Мене водить водити може хвороба або хворобливий стан
(самопочуття), що призвели до фізично вираженого наслідку, описаного в БР.
У реченнях Болить тебе що? Ні, мені болить майбутнє мого народу представлено безособове дієслово, вжите у двох значеннях: прямому і переносному. У прямому
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значенні безособового дієслова, зрозуміло, що болить позначає стан, спричинений дією
фізичного болю. У переносному значенні боліти в сучасній мові означає: “Завдати страждання кому-небудь, мучити когось” [1 (9: 214)] і найчастіше вживається у формі “болить +
+ особовий займенник (або іменник) у давальному відмінку” — йому болить, мені болить, народові болить та спричинений дією обставин, осіб, середовища, що викликали
цей стан. В обох наведених прикладах, основним подразником внутрішнього стану людини (прямого і переносного) виступає прихована дія / причина (хвороби, ситуації і т.
ін), яка розгорталася за межами явищ, зображених у реченні. Безособові конструкції слугують способом висловлення зовнішніх та внутрішніх несамовільних станів, відірваних
від дії та її виконавця, і співвіднесених із суб’єктом-не-агенсом. Схематично, такі БК
можна зобразити так: Д.в. + V3s, Р.в. + V3s, З.в + V3s (морфологічне вираження), де давальний, родовий і знахідний відмінки виконують функцію носіїв станів, сприяючи семантичному розмежуванню їх за граматичними категоріями роду (їй / йому закортіло,
його / її лихоманило), числа (мене / їх захопило). Однак, форми непрямих відмінків “є
неспеціалізованими засобами передачі суб’єктної семантики, реалізовуючись також в
об’єктній семантиці” [10: 48–49].
У реченнях типу В нього задзвеніло у вухах. В голові закаламутилось, об’єкт і локатив
переходить у формально незаміщену позицію суб’єкта, виконуючи відповідно об’єктну
і локативну функції. З точки зору формальної валентності, об’єкт (О) = суб’єкту (S), а з
семантичної валентності — O ≠ S. Семантична схема даних БК, O + SP, відзначається
глибинним змістом, у межах якого виокремлюємо тричленну структуру безособового
речення, запропоновану російським синтаксистом В.В. Мартиновим. Комунікативну
валентність схематично можна зобразити так: Світає → Світ (S) + ає (предикат (Р));
Лихоманить → Лихо (S) + манить (Р), де суб’єкту притаманна міфологічна основа, що
співвідноситься з першоосновою безособових дієслів, тому комунікативна валентність
підтверджує наявність міфологічного суб’єкта БР. Можливо, що суб’єктна синтаксема
БК, виражена непрямими відмінками, не давала змоги розглянути основного виконавця
дії. Головною відмінною ознакою між суб’єктом носієм дії та суб’єктом виконавцем дії є
те, що виконавцем дії, зображеної в БК не може бути людина, як і носієм дії не може бути
не-людина (у БР на позначення внутрішніх станів людини).
Ми не розглядаємо категорію семантичного суб’єкта лише як агенса, однак вважаємо, що БР української мови властива саме суб’єктна синтаксема діяча, виконавця дії,
що виступає носієм джерела ознаки, міфологічної культури слов’ян і свідчить про певну
міфологічність свідомості збереженої у безособових одиницях, фразеологізмах, народних назвах рослин, прислів’ях, приказках, тостах тощо. “У БР представлений дуже своєрідний тип агенса (радше псевдоагенса): особа-суб’єкт, будучи центральною фігурою
висловлення, виявляється підпорядкованою якійсь невідомій зовнішній або внутрішній
силі, ... що свідчить про вплив ірраціонального на психологічне сприйняття”, відображене у БК [11: 199]. Ця зовнішня або внутрішня сила, реальний виконавець, джерело
дії, зображеної предикатом БК, виступає важливішою за поняття носія ознаки. На думку
російських мовознавців А.В. Бондарко, Ю.О. Пупиніна, “у змісті безособових конструкцій проявляється ще більш «сильний» елемент несуттєвості любого субстанціального
джерела ознаки” [10: 57].
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Безособовим реченням притаманна можливість з односкладних речень трансформуватися у двоскладні завдяки неозначеному займеннику щось, який виконує функцію підмета. Залучення категорії істоти / неістоти дає змогу по-іншому інтерпретувати природу
речень. Неозначений займенник на позначення істоти хтось характеризує несуттєвість
чи невідомість діяча, в той час як щось позначає невизначену таємничість, спричинену
неістотним статусом діяча.
Виокремлення множинної природи суб’єктної синтаксеми БР, запропоноване Л.А. Бірюліним, підтверджує існування причинної природи БР на позначення внутрішніх станів
людини і співпадає з первинними уявленнями про множинну вищу силу як єдине джерело впливу й пізніше її розмежування на персоніфіковані міфологічні образи. Наприклад, у БР Бажатися — першоосновою виступає субстантивна основа бажання, “бог,
божество, що проймають людину” [12: 104]. Нило. Боліло — біль, що проходить у серце,
душу, розум, тіло. Дріматися. Обмарило. Поверзтися. Повидітися. Марилося — мара,
богиня зла, страшних сновидінь, що наводить сон, дрімоту, марення, галюцинації. Мені
ломило спину — ломота — міфічна потвора, що несе хворобу кісток. Манити — нечиста
сила, що заманює, зваблює маною, обдурює. Манитися, Манути, Хотітися, Кортіло —
антонімічні речення до Бажатися з негативним значенням, спричиненим дією нечистої
сили. Морозить — мороз, божество холоду віхоли, що наводить хворобливий стан. Підвіяло — підвій, божество, що насилає хвороби від злого вітру. Находило. Несло. Носило. —
нечиста сила, що оволодіває людиною.
А.І. Даниленко зазначає, що повідомлення в БР “орієнтовано на «зовнішній суб’єкт»,
оскільки джерелом її еманації завжди мислиться зверхня, надприродна, божиста сила”
[12: 97]. На хвороби, що виступають першопричиною утворення БР на позначення внутрішніх станів людини, склався погляд, “що їх спричиняє напад злих духів на людину
або на те середовище, в якому людина перебуває” [13: 274].
На нашу думку, українська мова відзначається особливим способом збереження первинного культурного пласту життя народу, яким є міфологічне світосприйняття макро- і
мікросвіту, збереженого у персоніфікованому вираженні безособових речень на позначення зовнішніх станів природи і внутрішніх станів людини.
Підкріплення думок знаннями про світ, культуру й народні звичаї свідчить про трактування людиною значення БК внутрішньо, несвідомо. У БК української мови на позначення внутрішніх станів людини відчувається вплив на соціум віри в існування вищої за
людини сили й потреба знайдення гармонії людини з макро- і мікросвітом, що проявляється у персоніфікації природи, хвороб з метою кращого розуміння середовища.
Вивчення міфологічної основи БР сприяло виокремленню на сучасному рівні
причинно-наслідкових відношень, у яких причина співвідноситься з прихованим міфологічним суб’єктом, а наслідок зберігається у головному члені речень.
Отже, українська лінгвістика ХХІ століття не лише спрямована на взаємозв’язок з
іншими гуманітарними дисциплінами. Міфологічна природа безособових речень робить
можливим вивчення взаємодії мови і культури на ранніх стадіях розвитку українського
народу. Тісний зв’язок лексики, семантики, синтаксису і прагматики дає всі підстави погодитися, що природа безособових речень має міфологічний характер, що виражається
формою суб’єкта й має назву міфологічний суб’єкт. Основним виконавцем дії, зовнішнім
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суб’єктом, що спричиняє внутрішні стани людини є віра в існування міфологічних уявлень, що збереглися мовними засобами донині. Більше того, можливо вивчення міфології в мові сприятиме розвитку власне слов’янської міфології як науки.
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ПРОБЛЕМЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
У статті розглядаються питання, пов’язані з вивченням певних явищ фонетичної
інтерференції, наслідками інтерференції на інтонаційному рівні. Аналіз подібних явищ
зробить можливим уникнути чи зменшити язикову інтерференцію при вивченні іноземних мов студентами.
Ключові слова: інтерференція, фонологічна інтерференція, акцент, інтонаційна
система.
Статья посвящена вопросам изучения некоторых явлений фонетической интерференции, последствиям интерференции на уровне интонации. Анализ подобных явлений
позволит преодолевать или уменьшать языковую интерференцию при обучении иностранному языку студентов.
Ключевые слова: интерференция, фонологическая интерференция, акцент, интонационная система.
The article deals with some phenomena of phonetic interference studying, interference
consequences at the intonation level. The analysis of such phenomena will allow to overcome
or lessen the language interference while teaching a foreign language to students.
Key words: interference, phonological interference, accent, intonation system.
Проблематика, связанная с изучением интерференции языков, находится в центре
внимания лингвистов уже более века. Как правило, исследования ведутся в рамках теории языковых контактов, основные положения которой были сформулированы в работах И.А.Бодуэна де Куртене, Г.Шухардта, Н.С.Трубецкого, Л.В.Щербы, Е.Д.Поливанова,
У.Вайнрайха, Э.Хаугена, А.Е.Карлинского, Е.М.Верещагина и других исследователей.
Термин интерференция впервые стал использоваться в точных науках, где он означает взаимодействие, взаимовлияние, результат которого может быть как положительным,
так и отрицательным. В языкознании его впервые ввели ученые Пражского лингвистического кружка, трактуя интерференцию как процесс отклонения от нормы контактирующих языков.
Ученые признают, что интерференция может проявляться на разных уровнях языка.
Так выделяют языковую интерференцию – графическую, орфографическую, фонетическую, лексическую, морфологическую, фразеологическую, грамматическую; речевую –
стилистическую, нормативную, узуальную; коммуникативную – тематическую, ситуативную; экстралингвистическую – реалии, язык жестов, неречевое поведение, идеология. Кроме того, в зависимости от «направления», интерференция может быть прямой,
обратной или двусторонней; в зависимости от вида речевой деятельности – импрессивной или экспрессивной; в зависимости от формы проявления – явной или скрытой;
© Филянина Н.Н., Синявина Л.В., 2010
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внутриязыковой или межъязыковой; в зависимости от результата – затрудняющей, нарушающей, разрушающей. Не все типы интерференции изучены одинаково детально.
Так, например, интерференция на уровне интонации, описана фрагментарно. В работе
«Языковые контакты» У.Вайнрайх подчеркивает, что «систематическое описание просодических моделей, действующих в конкретных языках, находится еще в младенческом
состоянии, поэтому рассчитывать на получение точных данных о влиянии одного языка
на другой в этой области было бы преждевременным» [1: 72].
Условием возникновения языковой интерференции является языковой контакт. Главной причиной ошибок, допускаемых студентами, является влияние системы родного
языка на иностранный. Происходит это в результате сопоставления и сравнения единицы
одного языка с единицами другого. Здесь прослеживается зависимость от множества
субъективных и объективных факторов: чем меньше типологическое расстояние между
родным и изучаемым языками, тем больше вероятность появления интерференции; чем
больше это расстояние, тем случаев автоматического переноса будет меньше.
Ситуация языкового контакта приводит к возникновению двуязычия, к владению
двумя и более языками и их использованию в зависимости от условий речевого общения. В подобной ситуации всегда происходит «опора» на родной язык, что и приводит к
нарушениям системы и нормы второго языка, и появлению интерференции. Родной язык
является источником интерференции, а изучаемый – объектом интерференции.
Источником интерференции могут быть и изученные ранее неродные языки, когда на
вновь изучаемый язык переносятся особенности системы ранее изученного иностранного языка, на котором осуществлялась речевая деятельность человека, таким образом,
происходит искажение под одновременным влиянием системы родного языка и других,
ранее изученных языков.
Цель настоящей статьи состоит в изучении некоторых явлений фонетической интерференции, что позволит строить изучение тех или иных явлений на предупреждении
ошибок, обусловленных интерференцией родного языка в изучаемый иностранный.
В области фонетических исследований распространенным является термин «акцент» –
отклонения от орфоэпической нормы иностранного языка как на сегментном, так и на
сверхсегментном уровне, хотя и этот термин не является однозначным. В толковании
термина «акцент» существуют определенные метаязыковые разногласия. В лингвистике
существует мнение, что иноязычный акцент ярче всего проявляется в интонации. При
данном понимании термина «акцент» закономерен вывод, что каждый носитель языка
говорит на нем с тем или иным акцентом. Подобному пониманию термина «акцент» в
отечественной лингвистике, скорее, соответствует термин «произношение». Акцент же
понимается более узко и рассматривается как явление сугубо отрицательное, характеризующее, прежде всего, произношение иностранца. Так, в «Словаре лингвистических терминов» под ред. О.С. Ахмановой приводится следующая формулировка: «Акцент – своеобразное произношение, отличающее иностранца и заключающееся в непроизвольной
замене звуками родного языка звуков иностранного языка» [2: 39]. Однако отношения
между этими явлениями несколько более сложны, чем простая причинно-следственная
связь. В известном смысле понятие интерференции шире понятия акцента, поскольку
последствия языковой интерференции могут быть не только отрицательными, приводя169

щими к возникновению акцента, но и положительными. В результате интерференции
возможен так называемый «положительный перенос», при котором в действие вступают
универсальные и общетипологические свойства языков, не оказывающие отрицательного влияния на неродную речь билингва, а наложение двух систем помогает билингву
справиться с задачей передачи сообщения в процессе общения с носителем языка [3: 37].
Ситуацию обучения языкам и изучения языков только условно можно сопоставить с процессом билингвизма, поскольку в билингвизме большую роль играет спонтанность изучения языка (arbitrariness), хотя некоторые ученые называют дидактическую ситуацию
аудиторным, или искусственным, билингвизмом.
Акцент можно толковать и как более широкое понятие, так как он часто обусловлен не только интерференцией, но и рядом факторов как лингвистического, так и
экстралингвистического свойства (психологическими, социолингвистическими, методическими и другими причинами).
Большое внимание проблемам двуязычия в лингвистическом аспекте уделял
выдающийся лингвист Н.С. Трубецкой. Он писал, что, слушая чужую речь, мы при анализе слышимого непроизвольно используем привычное нам «фонологическое сито»
родного языка. А поскольку наше «сито» не подходит для чужого языка, возникают
многочисленные ошибки и недоразумения. Звуки чужого языка также получают у нас
неверную фонологическую интерпретацию. Н.С. Трубецкой считал, что иностранный
акцент зависит не от того, что иностранец не может произнести тот или иной звук, а от
того, что он «неверно судит об этом звуке», что обусловлено различием между фонологическими системами иностранного и родного языка. С.И. Бернштейн определял основную причину трудностей в овладении иноязычным произношением тем, что студенты
воспринимают чужую речь через призму фонетической системы родного языка. Обладая
устойчивыми навыками аудирования и произнесения звуков родного языка, они используют эти шаблоны при восприятии и воспроизведении непривычных звуков иностранной речи. Не случайно, что на начальном этапе обучения обучаемые представляют вместо иноязычных звуков звуки родного языка. Характер взаимодействия звуковых систем
при обучении неродному языку имеет свои специфические особенности.
При обучении студентов иностранным языкам, звуковая интерференция может быть
расценена как «плохое» и «посредственное» произношение на изучаемом языке. В этом
случае нет взаимодействия двух языковых систем – «речь» студентов звучит в основном,
в классе. Добиваясь хорошего произношения на иностранном языке, преподаватель в
первую очередь преследует общелингвистические цели, поскольку в овладении механизмами звучащей речи – ключ к овладению всеми богатствами чужого языка. В условиях
интерференции «плохое» качество речи на неродном языке не исключает хорошего понимания, а при плохом различении звуков неродного языка произносительные ошибки
необязательны. При обучении студентов английскому, немецкому, французскому и другим языкам, «русский акцент» особенно «выдает» говорящего, например, на английском
языке в крупных единицах в протяженных высказываниях (в сверхфразовом единстве, в
тексте). При этом очень явными являются ошибки в расстановке фразового ударения, в
выборе интонационного центра во фразе, появления «кальки», т.е., дословного перевода
с русского языка.
170

Преодоление или уменьшение языковой интерференции при обучении иностранному
языку студентов представляется очень сложной задачей, но использование аутентичных
учебных материалов, аудионосителей, газет, журналов и т.д., а также правильная организация учебного процесса, способствующая «погружению в язык», а также обучение
студентов работать над особенностями изучаемого языка, ведет к ее значительному
уменьшению.
Изучение универсальных и специфических черт языков в аспекте интерференции
имеет непосредственное значение для преподавания иностранных языков, поскольку позволяет строить изучение тех или иных явлений на предупреждении ошибок,
обусловленных интерференцией родного языка в изучаемый иностранный.
Изучение явления интерференции было бы неполным без этапа оценки результатов
речетворчества говорящего. Перечисление возможных ошибок и изучение механизма
их возникновения должно сопровождаться рассмотрением зависимости между количеством и качеством ошибок и степенью понимаемости речи или, пользуясь термином
Г.П. Торсуева, «удобопонимаемости» [4: 35]. Поскольку интонация является средством
отражения психосоматических свойств личности, необходимо ставить вопрос о том, какое впечатление создается о говорящем при наличии в его речи интерференции.
С одной стороны, увеличение роли и объема устной коммуникации требует более
подробного исследования причин и следствий фонетических ошибок в речи иностранца
и выработки более эффективных методов их исправления. Во многом это возможно за
счет выявления универсальных, общетипологических и специфических черт родного и
изучаемого языков. Изучение случаев несовпадения языковых систем, которые приводят
к интерференции, позволяет предвидеть ошибки, а следовательно, облегчает задачу их
исправления.
Функции интонации в речи столь многообразны, что акцентные нарушения в этой
области могут привести к серьезным смысловым изменениям, а также создать неверное впечатление о говорящем. Следовательно, необходима оценка влияния, которое
интонационные ошибки оказывают на успешность общения на иностранном языке на
современном этапе.
Последствия интерференции на уровне интонации весьма серьезны. Отклонения в
интонационном оформлении речи позволяют безошибочно определить в говорящем иностранца. Более того, они затрудняют понимание, а нередко и искажают смысловую сторону речи, о чем писал Г.Пальмер в работе «English Intonation with Systematic Exercises»,
известный исследователь английской интонации В.Кук. Кук развивает мысль: о том, что
интонационные ошибки, как и грамматические, являются ошибками языковыми.
В этом отношении ошибки интонационные сродни ошибкам культурным, которые
являются результатом переноса явлений родной культуры на культуру изучаемого языка.
Оба типа ошибок воспринимаются носителями языка, цитируя С.Г. Тер-Минасову, гораздо «болезненнее», чем ошибки, например, грамматические. Так, в отношении культурных
ошибок С.Г. Тер-Минасова делает следующее замечание: «...все мы знаем из собственного опыта с каким добродушием обычно встречаются ошибки в иностранных языках
его носителями. Культурные же ошибки, как правило, не прощаются так легко и производят самое отрицательное впечатление» [5:34]. Если на уровне лексики и грамматики
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интерференция может проявляться не у всех билингвов, то фонетическая интерференция
в той или иной степени имеет место почти у всех двуязычных информантов. При этом с
точки зрения восприятия акцентной речи носителями русского языка особенно важными
являются просодические характеристики речи, поскольку они могут повлечь за собой
смену коннотации высказывания.
Как следует из вышесказанного, овладение интонационной системой иностранного
языка является неотъемлемым условием достижения, в терминах Г.П. орсуева, «удобопонимаемости», то есть такого произношения, «которое позволяет слушающему сосредоточить внимание на содержании говоримого, а не на форме (произношении) и понять
это содержание легко и быстро» [4: 52]. А.Гимсон также включает интонацию в ряд приоритетов при обучении английской фонетике независимо от того, какова цель обучения –
«достижение такого произношения, которое позволяет успешно передать сообщение носителю языка в том случае, если известен контекст и у слушающего было время «настроиться» на иностранный акцент говорящего», то есть «minimal general intelligibility», или
«достижение такого произношения, в котором носитель языка может не распознать иностранное, которое выполняет задачу передачи сообщения также успешно, как и произношение носителя языка», то есть «high acceptability» [6: 316]. Различие между использованием интонации для достижения первой или второй цели заключается в наборе и спектре
функций интонационных средств, которыми должен владеть иностранец. Если в первом
случае акцент должен быть сделан на грамматическую и акцентуационную функции
интонации [6: 333], то во втором случае необходимо также обучение ее эмоциональномодальной функции [6: 327]. Осознание важности выполняемых интонацией функций, а
также накопление научных знаний как в области теории интерференции, так и в области
сравнительного изучения интонационных систем привело к усилению интереса к интерференции на уровне просодии.
Поскольку язык мы рассматриваем как систему регулярно воспроизводимых в речи
оппозиций, языковая интерференция есть нарушение существующих оппозиций под
влиянием родного языка.
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ГРАМАТИЧНИЙ СТАТУС КОНСТРУКЦІЙ З ВІДХИЛЕННЯМ
ВІД РАМКОВОГО ПРИНЦИПУ ОРГАНІЗАЦІЇ
СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ
(на матеріалі сучасної художньої прози)
У даній статті розглядається явище зламу рамкової конструкції на матеріалі
сучасної німецької художньої прози. На основі проведеного аналізу художніх творів
визначається граматичний статус і тенденція розвитку даної конструкції.
Ключові слова: злам рамкової конструкції, граматичний статус, оказіоналізм,
потенціалізм, тенденція, норма.
В данной статье рассматривается явление нарушения рамочной конструкции на
материале современной немецкой художественной прозы. На основании проведенного
анализа художественных произведений определяется грамматический статус и тенденция развития данной конструкции.
Ключевые слова: нарушение рамочной конструкции, грамматический статус, окказионализм, потенциализм, тенденция, норма.
The article deals with the phenomenon of the frame constructions infringement on the basis
of modern German art prose. The grammatical status and the development tendency of this
construction are given.
Key words: the infringement of a frame construction, the grammatical status, occasionalism,
potential word, tendency, norm.
«Мови завжди перебувають у стані змін, вони ніколи не бувають повністю застиглими; кожна з них обов’язково має елементи, які можуть змінюватися в межах лише одного
покоління» [1: 30]. Це твердження стосується і німецької мови. Змінюється не лише її
лексичний склад, а і граматична будова, яка характеризується менш інтенсивними темпами змін. Розуміння будь-якої мови неможливе без тлумачення цих змін. Цей процес
забезпечує відповідність мови потребам комунікативної та когнітивної діяльності індивіда, яка також перебуває у постійній динаміці. Тобто в кожній мові спостерігається
постійний розвиток існуючих у ній явищ та процесів або йдеться про певні переваги у
виборі мовних засобів, які зустрічаються в мові, але ще не стали загальновизнаними.
Актуальність вивчення синтаксичної будови мови зумовлена також тим, що граматика в системі мови має особливий статус. Її відзначають як «найбільш стійку галузь мови»
[2: 21], як «центр усієї мовної системи» [3: 22], тому навіть незначні зміни такої системи
мови завжди викликали і викликатимуть значний інтерес у дослідників.
У даній статті розглядається явище зламу рамкової конструкції (далі ЗРК) на матеріалі німецької художньої прози. Метою роботи є спроба визначити граматичний статус
конструкцій з відхиленням від рамкового принципу організації синтаксичних одиниць
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та охарактеризувати тенденцію розвитку досліджуваної конструкції або як позитивну,
тобто таку, що має потенційну можливість закріпитися в системі мови, або як негативну,
тобто таку, що не має такої можливості.
У даному випадку ми дотримуємось визначення терміну «тенденція» П. Брауна:
1) даний термін характеризує предмет і можливий напрямок змін; 2) термін «тенденція»
краще за термін «зміна» та «розвиток» наголошує на тому, що в кожній мові в будь-який
час існують як стійкі, так і змінні компоненти.
Даний термін здатен чітко та відкрито представити сам процес дослідження. «Тенденція до …» часто означає лише початок і подальший розвиток процесу, а не його закінчення [4: 93].
Особливості системи побудови синтаксичних одиниць німецької мови найбільш
яскраво виражені в широкому застосуванні синтаксичних структур, пов’язаних з фіксованим дистантним розміщенням компонентів синтаксичних єдностей, які перебувають у тісному граматичному та змістовному зв’язку. В даному випадку протягом усього
розгортання цих єдностей буде створюватися зростаюче напруження – до моменту їх
завершення [5: 293]. Таке напруження виникає, наприклад, при дистантному розміщенні
компонентів аналітичних конструкцій (артикль та іменник, частини присудка), а також в
ряді інших випадків. Дані напружені структури називають рамковими. Так зване «напруження» може виникати послідовно від одного члена речення до іншого або між окремими членами речення. Слід зазначити, що дана робота присвячена дослідженню виключно вербально – предикативної рамкової конструкції німецького речення. Незважаючи
на будь-якого роду відхилення, що пов’язані з тенденціями в сучасній німецькій мові,
багато лінгвістів характеризують рамкову конструкцію як найбільш суттєвий і сталий
елемент німецького синтаксису [6; 7 та ін.].
Але не існує правила без винятків. А чим суворішими є вимоги щодо дотримання
того чи іншого правила, тим більшим є бажання порушити його. Як показав аналіз наукової літератури, чим більш розповсюдженим вважається явище ЗРК, тим більше загострюється дискусія навколо даного явища. Особливо жваво це питання починає обговорюватися у 50-ті роки ХХ ст., стаючи предметом вивчення як граматики, так і стилістики.
Відомими є праці, присвячені вивченню явища ЗРК, таких лінгвістів, як Е. Бенеш і Р. Рат,
П. Браун, В. Адмоні, У.Енгель, Р. Фільпус, Г. Цан, Х. Вінкель та ін.
В першу чергу слід встановити, коли маємо право говорити про явище ЗРК: «… про
зарамкову конструкцію можна говорити лише в тому випадку, компоненти, винесені за
рамку, можуть бути розміщені в середині рамки» [8: 190]; «Зарамкові елементи є факультативними елементами середнього поля речення» [9: 105]. У сучасній германістиці
прийнято розрізняти випадки ЗРК, які стали граматичною нормою, а також випадки, що
є відхиленням від існуючої норми, але при наявності певної мотивації та під впливом
певних факторів (структурних, комунікативних, стилістичних) є допустимими. Загалом
в основі класифікації випадків ЗРК лежать граматичні та синтаксичні ознаки зарамкових
компонентів речення.
Г. Гельбіг та Й. Буша також говорять про нейтральне, зумовлене структурою і типом
членів речення, та стилістичне, спричинене намірами продуцента, порушення рамки. В
першому випадку за межі рамки можуть бути винесені: підрядні речення (передусім під174

рядні означальні речення), інфінітивні конструкції, порівняння з wie та als [10: 476-477].
У другому випадку мова йде про виділення номінативних, прийменникових, ад’єктивних
та адвербіальних фраз.
Найбільш повний і систематизований перелік випадків відхилення від рамки, що
стали граматичною, стилістично нейтральною нормою, наводить Е. Бенеш (на основі
досліджень писемних текстів ділової прози, стилістично наближеної до публіцистики): підрядні речення, інфінітивні групи з zu, однорідні члени, порівняння з wie та als,
аппозиція, додаткове повідомлення (Hier sollen Sie möglichst gruppiert oder aufgereiht sein,
und zwar quer zur Sparrenrichtung.), друга частину виразу, що складається з двох частин
(Der Manometerstand hängt nur von der Eintauchtiefe ab, nicht von dem Neigungswinkel der
Dose.), еліптично – симетрична частина речення (Die Geraden FP und GP werden als die
Leitstrahlen der Ellipse bezeichnet, F und G als Brennpunkte.) [11: 294-295]. Даний перелік
нормативних відхилень від рамкового принципу майже співпадає з переліком, поданим
у граматиці Дуден. Але автори останньої вказують на факультативний характер такої
норми і зазначають, що не існує граматичної необхідності у явищі ЗРК [12: 820].
Інші випадки ЗРК, пов’язані із впливом факторів структурного порядку, а також
стилістичних факторів (серед яких автор називає також ряд комунікативних факторів),
Бенеш називає «більш менш допустимими» або «допустимими для досягнення певного
стилістичного ефекту» [11: 294-297]. Наведемо декілька прикладів:
Im Flur höre ich Jakob hinter der Tür zu seinem Arbeits- und Schlafzimmer schnarchen, ich
höre ihn um Luft ringen im Schlaf; … [13: 6]
Und nun würde es diese Städte wahrscheinlich nicht mehr geben für ihn? [14: 36]
Er wusste nicht genau, ob in diesem Unterton nur Spott war, oder auch Angst [14: 96].
C. hatte sich, als er im Westen ankam, lange gewundert über den buchstäblichen Ekel der
Leute vor alledem, was unter die „ernsthafte Literatur“ eingeordnet wurde: das konnte gar
nicht anders sein in einem Land, in dem Aufklärung über die Konzentrationslager stattgefunden
hatte [14: 257].
Ми поділяємо точку зору Бенеша щодо поділу випадків ЗРК на нормативні та
ненормативні, критерієм визначення яких є дія трьох факторів: структурного (довжина
речення, об’єм виокремлюваного елемента), комунікативного (актуалізація елементів
речення, які не можуть бути актуалізовані повною мірою в середньому полі речення),
стилістичного (надання певного стилістичного забарвлення тим чи іншим елементам
речення або частинам тексту). Важко визначити, який з цих факторів є пріоритетним. У.
Хоберг вважає, що, зважаючи на одночасність дії даних факторів, важко надати одному з
них провідну роль [15: 202-203].
У зв’язку з тим, що в даній статті досліджуються ненормативні випадки ЗРК, слід
зупинитися на питанні про їх граматичний статус. На сьогоднішній день дане питання
вважається не повністю вирішеним. Основна проблема полягає в тому, що у відповідній
літературі у більшості випадків не проводиться розмежування нормативних і ненормативних випадків ЗРК. Тому їм надається однакове визначення або «паралельної норми»
[16: 77], або як «легітимного принципу побудову німецького речення» [15: 194], або
навіть як «відхилення від існуючої мовної норми» [17: 425].
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Ми вважаємо таке узагальнення недопустимим і дотримуємось думки, що визначення «паралельна норма» може бути співвіднесено з тим переліком випадків ЗРК, який
наводить Бенеш, а також автори граматики Дуден. При цьому ми допускаємо існування
таких випадків ЗРК, що не піддаються чіткому визначенню. Погоджуючись з думкою
Бенеша та Хоберг, ми визнаємо «легітимність» та «допустимість» цих конструкцій.
Для визначенні їх граматичного статусу ми використаємо два поняття синтаксичний оказіоналізм та синтаксичний потенціалізм. Яке з них буде більш доречним у нашому дослідженні, ми визначимо після аналізу творів сучасної художньої літератури.
Е. Ханпіра потенційність трактує як «задану системою мови можливість виникнення
мовленнєвого факту», а оказіональність як «визначений ступінь незаданості системою
мови мовленнєвого факту», що певною мірою створює раптовість такого факту для
мовної системи. Оказіональність обернено пропорційна потенційності: чим більш реальною є можливість того чи іншого мовленнєвого факту, тим нижче його оказіональність
[18: 246-247].
За визначенням Ханпіри, синтаксичні оказіоналізми – це відсутні в мові і наділені
низькою або нульовою потенційністю: а) поєднання одного слова зі словоформою
іншого; б) порядок слідування членів речення; в) скорочення, редукція, усічені сполучення (оказіональна еліптичність) [18: 246-262].
В процесі дослідження нами було проаналізовано романи німецьких письменників
В. Хільбіга «Тимчасовий притулок» (2000), У. Відмера «Коханець моєї матері» (2000),
М. Ортса «Вчительська» (2003), Н. Водін «Нічні сестри» (2009) [14; 19; 20; 13]. Вибір
літературних творів для аналізу був не випадковий. По-перше, всі автори є представниками сучасної німецької літератури, володарями численних літературних премій,
а їх твори широко відомі за межами Німеччини. По-друге, більшість авторів мають
певні схожі риси у стилі написання. По-третє, у зазначених творах високим ступенем
репрезентативності характеризується явище ЗРК. При дослідженні творів було виділено
речення з порушенням рамкової конструкції. Для того, щоб результати дослідження були
максимально об’єктивними, нами були обрані твори одного жанру – романи.
Автор, назва твору
W. Hilbig
„Das Provisorium“
M. Orths
„Lehrerzimmer“
N. Wodin
„Nachtgeschwister“
U. Widmer
„Der Geliebte der
Mutter“

Рік
видання

Кількість
сторінок

Середня кількість речень на
1 сторінку

Кількість
прикладів
ЗРК

2000

320

11

284

2003

162

7

152

2209

237

11

675

2000

130

16

194

Аналіз матеріалу на наявність випадків «ненормативного» (але допустимого за
певних умов) порушення рамкової конструкції показав, що випадки ЗРК наявні в усіх
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романах, але представлені з різною частотністю: Водін (29,3%), Ортс (19,8%), Хільбіг
(18,2%), Відмер (16,2%).
Отже, сучасні німецькі автори досить активно використовують винесення певних
елементів речення за межі вербально – предикативної рамки. Середній показник частотності вживання даного синтаксичного прийому складає 1,5 речення з порушенням
рамкової конструкції на 1 сторінку тексту.
Аналізуючи твори художньої літератури, можемо стверджувати, що
середньостатистичні дані повністю не висвітлюють суть питання. Тут слід зазначити,
що висока частотність вживання явища ЗРК значною мірою пояснюється впливом не
лише структурних, а і стилістичних та комунікативних факторів. Порушення рамкової
конструкції часто напряму залежить від задуму автора, а саме ситуації, що описується
в тексті, подій, що розгортаються, емоційного фону епізоду тощо. Таким чином автор
намагається підкреслити інформаційну вагомість того чи іншого епізоду, утримати увагу
читача, підсилити експресію висловлювання.
В результаті досліджень було виявлено, що дотримання рамкового принципу побудови синтаксичних одиниць в художньому стилі не є обов’язковим. Але не можна стверджувати і про повну відмову від вербально – предикативної рамки.
Оскільки винесення за межі правої частини рамки елементів речення під впливом
певних факторів характеризується високим ступенем частотності, то ми вважаємо доречним визначити ці явища як синтаксичні потенціалізми, що в свою чергу свідчить про
певну наближеність цих явищ до граматичної норми, тобто їх потенційну можливість
з часом увійти до нормативного поля німецької мови. Враховуючи середній показник
частотності явища ЗРК можемо охарактеризувати тенденцію розвитку досліджуваної
конструкції як позитивну, тобто таку, що має потенційну можливість закріпитися в
системі мови.
Дане питання є на сьогоднішній день безперечно актуальним і потребує подальших
більш ґрунтовних досліджень не лише на матеріалі художньої літератури, а й на базі
інших функціональних стилів, з метою відтворення чіткої картини функціонування
досліджуваного явища в сучасній німецькій мові та окреслення подальших перспектив
його розвитку.
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Факторы, ограничивающие словообразовательные
возможности глаголов в немецком языке
В статье рассматриваются факторы, которые влияют на деривационную активность глаголов. Глаголы, которые не имеют именных производных, исследуются с точки зрения их семантических, структурных и лексико-грамматических характеристик.
Устанавливаются факторы, ограничивающие образование имен существительных от
глаголов.
Ключевые слова: словообразование, семантика, структура, деривационная активность.
У статті розглянуто фактори, що впливають на дериваційну активність дієслів.
Дієслова, що не мають іменних похідних, досліджено з точки зору їх семантичних,
структурних та лексико-граматичних характеристик. Встановлено фактори, що обмежують утворення іменників від дієслів.
Ключові слова: словотвір, семантика, структура, дериваційна активність.
The article deals with the factors which influence the derivative activity of the verbs. The
verbs which don’t motivate noun derivates are investigated from the point of view of their
semantical, structural and lexical-grammatical characteristics. Factors which limit the
creation of the nouns from the verbs are formulated.
Keywords: word-formation, semantics, structure, derivative activity.
1. Введение. Как известно, в немецком языке существуют многочисленные глаголы, дающие целые ряды производных имен существительных. Вместе с тем существуют
глаголы, не имеющие производных. В данной статье рассматриваются беспрефиксные
глаголы немецкого языка, которые не имеют именных производных, напр: gabeln ‘брать
вилкой’, rasten ‘делать привал’, kauern ‘сидеть на корточках’. Деривационная активность
беспрефиксных глаголов с именными производными (ГИП) рассматривается в диссертационном исследовании в двух аспектах – количественном и качественном (семантическом). Анализ количественного состава представляет простую констатацию способности слова порождать дериваты, но не позволяет определить причины его деривационной
активности или пассивности. Поэтому в исследовании был проведен анализ взаимосвязи
структурных, семантических и лексико-грамматических категорий исходных глаголов
(ИГ) разных лексико-семантических групп (ЛСГ) с их деривационной активностью и
семантикой образованных от них имен существительных на материале корневых и суффиксных глаголов немецкого языка.
Исследование семантических связей между производными и производящими словами с учетом принадлежности производящих к различным лексико-семантическим группам является актуальным в современной лингвистике. Это дает возможность не только
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определить количество производных, образованных от каждого конкретного значения
производящего слова, но и установить причинные связи таких образований или отсутствия производных. Важность исследования причин и закономерностей, определяющих
словообразовательный потенциал лексических единиц всех частей речи, выявление деривационно активных и деривационно пассивных лексем, изучение взаимосвязей семантических и словообразовательных значений производящих и производных слов неоднократно отмечалась в работах лингвистов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.]. Многими авторами
отмечается, что на словообразовательный потенциал глаголов влияют различные факторы, как внеязыковые, так и внутриязыковые. К внутриязыковым факторам относятся
разнообразные ограничения, определяющие возможности глаголов выступать в качестве
производящих. Под словообразовательными ограничениями в образовании производных следует понимать неучастие тех или иных видов основ в качестве производящих
[10:203). По мнению Р.З. Мурясова, словообразовательные потенции модели обнаруживают нередко значительную зависимость от грамматических и лексико-грамматических
особенностей частей речи, выступающих в качестве производящих [11:64]. Й.Эрбен выделяет некоторые ограничения, действующие в области словообразования и отмечает,
что это ограничения комбинаторного плана между аффиксами и основами, которые, с
одной стороны, бывают основаны на семантической или звуковой неприемлемости, с
другой стороны, наличии конкуренции, создаваемой существующими стилистическими
особенностями, нормами языка: essen ‘есть’ → die Esserei ‘обильная еда’, но не speisen
‘есть’→ *die Speiserei [12: 45-46].
Комплексный подход к исследованию немецких отглагольных производных имен существительных предусматривает изучение особенностей как производящих глагольных
лексем, так и глаголов без именных производных (ГБИП), поскольку, как отмечает Е.А.
Земская, должны быть изучены и факты „необразований“, „нереализаций“…только рассмотрение всех этих явлений даст полное представление о системе словообразования
данного языка [10:204].
Цель данной статьи – описание семантических, структурных и лексико-грамматических характеристик глаголов, которые не имеют именных производных, а также установление факторов, которые «блокируют» образование производных имен существительных от этих глаголов.
Материалом исследования послужила сплошная выборка из словарей исходных глаголов (ИГ) и образованных от них отглагольных существительных (ОС), напр.: prüfen
‘проверять, испытывать’→ 1. die Prüfung ‘проверка, испытание’; 2. das Prüfen ‘проверка,
испытание’; 3. der Prüfer ‘контролер, испытатель’. Объем выборки ИГ составляет 1653
единицы, количество ОС составляет 3877 единиц. Глаголы, которые не имеют именных
производных, зафиксированных в словарях, относились в отдельный список и не включались в список производящих глаголов; их число составляет 1337 единиц, напр.: feixen
‘ухмыляться’, gackern ‘кричать’, wetzen 1. ‘точить’, 2. ‘бежать’. В качестве лексикографических источников использовались толковые словари немецкого языка Дуден в шести
томах, словарь под редакцией Г.Варига, электронная версия словаря Дуден в 10 томах,
этимологические словари: Дуден и словарь Ф.Клуге.
180

При отборе материала за единицу анализа принимался каждый ЛСВ глагола, причем,
в некоторых случая ГИБП имеют одно значение, напр.: grapsen австр., разг. ‘украсть’,
а в некоторых – два и более, напр.: ballern 1) разг. ‘палить из огнестрельного оружия’,
2) ‘стучать, греметь, колотить’, 3) ‘греметь’ (о выстрелах, громе), 4) спорт. жарг. ‘с силой
послать куда-либо мяч’. Как известно, не все ЛСВ многозначных глаголов выступают
мотивационной базой для производных имен существительных. Исследуя особенности
семантики глаголов был отмечен тот факт, что преимущественно переносные значения
многозначных глаголов не всегда имеют именные производные. Так, например, глагол
knallen имеет несколько значений: 1) трещать, 2) щелкать), 3) стрелять с хлопающим звуком, 4) влепить пощечину, 5) палить (напр., о солнце), 6) бросаться в глаза. От значений
1-3 образованы производные со значением действия, результата действия, инструмента
действия. ЛСВ 4-6 не имеют именных производных, зафиксированных в словарях, соответственно, они были включены в состав ГБИП.
2. Анализ семантики глаголов.
Как показывают результаты анализа, деривационная активность производящих глаголов непосредственно связана с их семантикой. С целью установления признаков, которые
препятствуют образованию ОС от глаголов, для ГБИП была использована классификация, в основу которой положена классификация Г.Бринкмана. По мнению М.Д. Степановой она является простой и удачной, так как отличается достаточно высокой степенью
обобщенности, опирается на синтаксические функции глагола, его семантику и сделана
на основе иерархии с точки зрения валентности [13:111, 120]. Он разделяет глаголы на
следующие классы: глаголы направленного действия (Tätigkeitsverben, Handlungsverben),
глаголы действия (Vorgangsverben), глаголы состояния (Zustandsverben), глаголы события
(Geschehensverben), глаголы явлений природы (Witterungsverben) [14:73]. За основу данной классификации глаголов принят синтагматический принцип, то есть деление глаголов на классы с учетом того, сколько и какие аргументы могут выступать в его окружении (синтагме).
Таким образом, глаголы были распределены на 5 групп на основании различий в
значении обозначаемых ими понятий: 1) глаголы физического действия, значительную
часть которых составили глаголы физического воздействия, напр.: applanieren ‘выравнивать’, gabeln ‘брать вилкой’; 2) глаголы нефизических действий (рече-мыслительной
деятельности, поведения), напр.: dementieren ‘опровергать’, wispern ‘шептать’; 3) глаголы движения, напр.: biestern ‘блуждать’, kippeln ‘качаться на стуле’; 4) глаголы состояния, ощущения, пребывания напр.: glucken ‘околачиваться, торчать где-либо’, kriegen
‘ожидать’; и 5) глаголы процессов, не связанных с одушевленным исполнителем напр.:
gluckern ‘булькать’, währen ‘длиться’.
Необходимо отметить, что в анализируемом материале представлена лексика, которая касается всех сфер человеческой деятельности. Большая часть лексем характеризуется определенной стилистической окраской, они отмечены в словарях пометами, которые
относят их к профессиональной, разговорной, территориальной, редко употребляемой,
устаревшей лексике, напр.: kambieren уст. ‘линять’, sich blehen разг. ‘важничать’, k��
���
üren уст. ‘выбирать’, wetzen фам. ‘бежать’, krimpen террит. ‘садиться’ (о ткани), grapsen
австр., разг. ‘украсть’, biestern террит. ‘блуждать’. Количество таких глаголов составило
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составило 897 единиц, то есть 67,1 %. Количество стилистически нейтральных глаголов
составило 440 единиц, что составляет 32,9% от общего числа ГБИП. Например, gurten
‘пристегнуть ремень, ремнем’, moppen ‘подметать’, ölen ‘смазывать маслом’ (колесо,
дверь, замок), pfeffern ‘перчить’, kargen ‘скупиться’, rasten ‘делать привал’, kauern ‘сидеть на корточках’. Значительное преобладание стилистически окрашенных слов над
стилистически нейтральными дает основания предположить, что словообразовательные
лакуны обусловлены, с одной стороны, невысокой употребительностью стилистически
окрашенных лексем, например, слов, которые употребляются только территориально,
фигурально, в разговорной речи. С другой стороны, нереализованность словообразовательного потенциала этих слов объяснятся отсутствием необходимости в производстве
таких слов, которые могут стать „средством передачи более разнообразных типов связей
и отношений, поскольку возникновение производных слов тесно связано с высказываниями“ [15:228]. В этой связи Т.М. Беляева отмечает, что словообразовательная активность основ, т.е. участие или неучастие в словообразовательном процессе, определяется
потребностью языкового общения в производных словах [16:11].
Особый интерес для исследования представили ГИБП, которые относятся к профессиональной лексике. Наиболее распространенными являются глаголы, относящиеся к
терминологии таких узкопрофессиональных сфер как медицина, ткацкая, текстильная
и металлургическая промышленность, сельское и лесное хозяйство, лингвистика, напр.:
klammern тех. ‘скреплять’, partieren муз. ‘распределять в партитуру голоса’, jauchen
мед. жарг. ‘выделять дурно пахнущую жидкость’ (о ране), klammern тех. ‘скреплять’,
delirieren мед. ‘бредить’. Отсутствие производных от этих глаголов объясняется в некоторых случаях наличием в языке слов-синонимов, обозначающих те же понятия. Так,
например, описание значения глагола dekupieren проф. ‘выпиливать лобзиком’ и дается в словарах через глагол aussägen ‘выпиливать’, уточнение действия котрого, в свою
очередь, дается через существительное die Laubsäge тех. ‘лобзик’; объяснение начения
глагола rapieren кулин. 1) ‘чистить мясо от пленок’, 2) ‘сечь, тереть овощи’ дается через глагол schaben ‘сечь, тереть’, который имеет именные производные: 1. der Schaber
‘скребок’, 2. die Schaberei пренебр. ‘длительное действие по значению глагола), 3. die
Schabe ‘скребок’.
От любого из глаголов выборки теоретически может быть образовано производное
слово с семантикой действия, процесса, состояния, поскольку в немецком языке практически нет семантико-грамматических ограничений для образования имен с такой
семантикой при помощи субстантивации инфинитива. Вероятно, в разговорном языке
практически отсутствуют какие-либо ограничения в словообразовании. Так, не исключена возможность существования пар слов: kargen ‘скупиться’→ *das Kargen ‘скупость’,
rasten ‘делать привал’→ *das Rasten ‘привал’, partieren муз. ‘распределять голоса в партитуру’→ *das Partiren ‘рапределение голосов в партитуру’. Такие слова могут появиться окказионально, и, вероятно, нет необходимости их фиксировать в словаре, поскольку,
как отмечает Е.С.Кубрякова, трудно вообразить, чтобы словарю, каким бы полным он ни
казался, удалось зафиксировать абсолютно все слова данного языка… производное – это
„выводимая“ единица языка и там, где она создана в соответствии со всеми словобразовательными правилами, регистрировать ее необязательно [15:239].
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Как известно, отглагольные существительные, образованные с помощью суффикса
-ung, имеют большое распространение в немецком языке, и этот способ образования ОС
является достаточно продуктивным и простым. Однако Р Курт, исследуя производные на
-�����������������������������������������������������������������������������������
ung��������������������������������������������������������������������������������
и глаголы, которыми они мотивированы, определяет, что от простых глаголов образование ОС на -ung ограничено. По его мнению, ОС на -ung не образуются от следующих
глаголов: 1) с фамильярной окраской, напр., knutschen фам. ‘мять, комкать’, murksen фам.
‘халтурить’; 2) обозначающих тон или звук, напр.: bellen ‘лаять, тявкать’, brüllen ‘мычать, реветь’; 3) большинства глаголов движения, напр.: rennen ‘бежать’, klettern ‘лазить,
карабкаться’; 4) глаголов чувственного восприятия, напр.: fühlen ‘чувствовать’, sehen
‘смотреть’; 5) глаголов, обозначающих „технические процессы“, напр.: nähen ‘шить’,
weben ‘ткать’. Согласно его подсчетам, из 2000 простых глаголов (не включая глаголы на
-ieren), зарегистрированных в словаре Дуден, только 1/5 допускает образование на -ung
[17:310312]. Применительно к выборке данного исследования эти ограничения в некоторой степени объясняют отсутствие ОС (в данном случае только ОС на -ung) от ряда
глаголов, поскольку в выборке зафиксированы все перечисленные Р.Куртом случаи.
Как известно, языки извлекают ресурсы не только из собственных запасов; они ищут
их в других языках [18:348]. Как все языки мира, немецкий язык с древнейших времен
содержит ряд заимствованных слов, проникших в его состав в результате экономических, политических и культурных связей с другими народами [19:82]. Следует отметить,
что для немецкого языка характерно большое количество заимствований из латинского,
французского и английского языков, и значительная часть всех глаголов выборки являются заимствованными из этих языков. По мнению И.С. Улуханова, мотивирующие в
парах, состоящих из заимствованных слов, не могут рассматриваться как производящие:
оба члена были заимствованы и в заимствующем языке образовали словообразовательную пару. Во многих случаях нет достаточных данных для суждения о том, имело ли
место заимствование обоих членов или второй член был образован с помощью иноязычного суффикса [20:15]. Как отмечает Р.С Мурясов, в одних случаях немецкий язык заимствует серию однокоренных производных, в других – лишь отдельные звенья [11:124].
Так, многие заимствованные глаголы вошли в язык с именами действия, деятеля, инструмента, напр.: radotieren уст. ‘молоть вздор’, die Radotage уст. ‘пустая болтовня’, der
Radoteur уст. ‘болтун’.
3. Лексико-грамматические характеристики глаголов.
На основании данной выборки можно констатировать, что в числе глаголов, которые не образуют именных производных, зафиксированы глаголы всех лексикограмматических категорий, такие, как переходные, непереходные глаголы, рефлексивные
и безличные глаголы (см. табл.1). При сравнительном анализе процентного соотношения
глаголов, характеризующихся разными лексико-грамматическими признаками, в числе
ГИП и ГИБП, очевидны следующие тенденции: как для ГИП, так и для ГИБП соотношение переходных и непереходных глаголов в рамках отдельных ЛСГ не имеет больших
отличий. В ЛСГ физического действия большая часть ГИБП представлена переходными глаголами, что составляет 354 единиц (74,4%), напр.: dekapieren хим. ‘декапировать,
протравливать’(метал), krümeln ‘крошить’, nutrieren уст. ‘кормить’, reserzieren мед. ‘отрезать’. Для ГИБП в ЛСГ глаголов нефизических действий характерно преобладание
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переходных глаголов над неперходными, их число составляет 302 единицы или 61,7%.
Например, brabbeln разг. ‘бормотать’, deprezieren уст.‘просить прощения’, mimen 1) редк.
‘играть роль’, 2) ‘разыгрывать’, heischen 1) ‘настоятельно требовать’, 2) уст. ‘выпрашивать’. Глаголы движения (напр.: glitschen ‘скользить’, sich kullern разг. ‘катиться’), глаголы процессов не связанных с одушевленным производителем действия (pappen ‘склеиваться’, ranken ‘пускать усики’), стативные глаголы (kauern ‘сидеть на корточках’, kargen
‘скупиться’) представлены в большей степени непереходными глаголами. Это составляет 85,7% (78 ед.) 81,8% (184 ед.) и 63,7% (49 ед.) соответственно.
Выводы.
На деривационную активность глаголов влияют следующие факторы:
1. Стилистическая маркированность/немаркированность исходного слова, так как
стилистически отмеченные слова обладают ограниченной употребительностью (например, слова, которые употребляются только территориально, фигурально, в разговорной
речи, в профессиональном жаргоне);
2. Наличие в языке слов-синонимов, обозначающих те же понятия, создает языковую
конкуренцию для реализации деривационного потенциала глаголов.
3. Отсутствие необходимости в производстве этих слов также в некоторой степени объясняет словообразовательные лакуны, поскольку определяется потребностью
языкового общения в производных словах.
4. В числе глаголов, которые не образуют именных производных, зафиксированы
глаголы всех лексико-семантические категорий, такие как переходные и непереходные
глаголы, рефлексивные и безличные глаголы. Можно утверждать, что не существует
больших количественных различий между ГИП и ГИБП в разных грамматических классах глаголов: переходных и непереходных глаголах.
5. Как известно, немецкий язык в разные периоды своего существования испытывал
влияние латинского и французского языков. В некоторых случаях отсутствие именных
производных от глаголов, объясняется тем фактом, что глаголы на -ier- большей частью
являются заимствованиями с латинского и французского языков, которые вошли в немецкий язык с готовыми именами действия, деятеля, инструмента и др., и этот факт
исключил необходимость производства именных дериватов в языке-реципиенте.
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СУРЖИК У СИТУАЦІЇ
СПОНТАННОГО СПІЛКУВАННЯ

Стаття присвячена вивченню проблеми використання суржику на ринку як ситуації
спонтанного спілкування. У дослідженні представлено результати анкетування, проведеного серед студентської молоді м. Суми, які демонструють її мовну поведінку як
на ринку, так і в інших сферах спілкування, а також виявлено специфіку використання
суржику в комунікативній ситуації ринку.
Ключові слова: суржик, комунікативна ситуація ринку, мовна поведінка.
Статья посвящена изучению проблемы использования суржика на рынке как ситуации спонтанного общения. В исследовании представлены результаты анкетирования,
проведенного среди студенческой молодежи г. Сумы, демонстрирующие ее языковое поведение как на рынке, так и в других сферах общения, а также выявлена специфика
использования суржика в коммуникативной ситуации рынка.
Ключевые слова: суржик, коммуникативная ситуация рынка, языковое поведение.
The article focuses on the problem of usage of surzhik at the market as a situation of
spontaneous communication. The research includes the results of the questionnaire which was
carried out among the students of the city of Sumy. The analysis demonstrates theirs language
behavior as one at the market, as in the others spheres of communication. The specific features
of surzhik’s usage in the communicative situation of the market are investigated.
Key words: surzhik, communication situation of market, language behavior.
У сучасному вітчизняному та зарубіжному мовознавстві суржик досліджується багатоаспектно: з позиції культури мовлення, стилістики, теорії перекладу, методики викладання української та російської мови, а також соціолінгвістики. Останній напрям є
пріоритетним, оскільки дозволяє охопити найбільшу кількість питань, від вирішення
яких залежить як подальше вивчення суржику, так і в певній мірі сама доля суржику.
Із соціолінгвістичного погляду вчені з’ясовують сутність суржику, встановлюють
його статус, виявляють причини, час, умови і джерела формування суржику, його основні риси, окреслюють сфери і функції використання суржику, здійснюють його типологічну класифікацію, виділяють чинники, що впливають на вибір суржику як коду, характеризують суржикові одиниці різних мовних рівнів тощо. (Аналіз різноманітних підходів
до вивчення суржику, повну бібліографію з проблематики представлено в роботах:
[2; 6; 7; 8]).
Серед актуальних завдань вчені називають: 1) визначення сутності суржику й вироблення єдиних критеріїв для його розпізнавання; 2) збирання і систематизація значного
корпусу суржикового мовлення, оскільки матеріалом більшості досліджень слугують
тексти художніх творів, метамовні коментарі в ЗМІ, на Інтернет-форумах; 3) отри© Брага І.І., 2010
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мання статистичних даних з метою визначення функціональної потужності суржику в
комунікативному просторі України в цілому і в окремих її регіонах зокрема.
Недостатня кількість наукових праць, що базувалися б на польових матеріалах, на
записах «автентичного» суржикового мовлення у різних регіонах, у різних соціокомунікативних ситуаціях, змушує звернути нашу увагу на вивчення суржику в окремій
комуніктивній сфері.
Мета дослідження – виявити і проаналізувати особливості використання українськоросійського суржику мовцями (суржикомовними і тими, хто свідомо використовує суржик) в соціокомунікативній ситуації міського ринку як своєрідній і важливій культурній
практиці українців.
Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання:
1) виділити і схарактеризувати мовленнєві акти комунікативної ситуації ринку «купівля –
продаж», у яких використовується суржик; 2) проаналізувати мовну поведінку молоді
щодо використання суржику на ринку в порівнянні з іншими сферами спілкування.
Матеріалом дослідження послугували дані соціолінгвістичного опитування, а також
результати включеного спостереження, блокнотні записи, аудіозаписи спонтанного мовлення на Центральному речовому й продуктовому ринках м. Суми.
На думку дослідників, базар-ринок-торг-ярмарок – «це і місце, і час, і процес, і подія,
і рід занять, а отже – і суспільні групи, з ним пов’язані, і їхня професійна (ділова) етика,
і система цінностей, зрештою, їхня субкультура» [3: 41]. Додамо, що це ще й особлива,
«своя», мова, свої жанри, правила мовної поведінки, цільові настанови, соціально-рольові
відношення між комунікантами, діалогічний характер їх взаємодії тощо (М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, С.В. Ушакова, О.О. Никанорова та ін.).
Комунікативна ситуація ринку надзвичайно динамічна і при її аналізі потребує врахування певних чинників, що формують її специфіку, детермінують спілкування. Вона
формується такими складниками [1: 61–64]: учасники комунікативної ситуації ринку –
покупець і продавець, які переважно перебувають в умовах усного, контактного, спонтанного, неофіційного, невимушеного спілкування (пор., наприклад, На ярмарку й на торгу –
що хочу, те й роблю), мета якого у кожного своя: покупець прагне якомога вигідніше
(за прийнятною / найнижчою ціною) купити товар, який йому потрібний, а продавець –
вигідно продати товар (за прийнятною / найвищою ціною), навіть той, що покупцеві не
завжди потрібний. Комунікація здійснюється в соціально неоднорідному середовищі, де
комуніканти з різним соціальним статусом виконують різні соціальні ролі, мають різний
рівень мовної компетенції тощо.
Комунікативна сфера ринку, де зумисне долається бар’єр офіційності, реалізується
настанова на діалог з конкретним адресатом, широко виявляється особистісне начало,
допускаються більш розкуті моделі поведінки [4: 358], в умовах українсько-російського
білінгвізму є однією з «найсприятливіших» і найтиповіших сфер використання суржику,
який недаремно називають «базарним» [6: 99; 8: 25].
У роботі виходимо з того, що українсько-російський суржик в умовах спілкування на
ринку – це «некодифікована просторозмовна мова, яка виникла як наслідок масової тривалої контактної українсько-російської двомовності в її диглосній формі», що виявляє себе
як «мовний код <або субкод – І.Б.> в осіб з різним типом мовної компетенції» [6: 77].
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Дослідники з’ясували, що суржик функціонує в ситуаціях спонтанного спілкування і формує фамільярно-невимушені стилі спілкування [6: 68], виконуючи роль «низької мови» [9: 16]. У соціокомунікативній ситуації ринку суржик виступає саме у такій
функції.
Простежимо проникнення суржику в різні мовленнєві акти комунікативної ситуації
ринку «купівля – продаж».
1. Запит інформації про ціну товару (одночасно й встановлення контакту):
Поа чьом оце? // Скіки стоє? // А в яку цену у вас така кофточка? //
2. Запит оцінної інформації про товар покупцем:
А роасцвєтка у вас тіки така? // Матєріал приятний до тіла? // А розмєри у вас
разні єсть?//
3. Характеристика й оцінка товару продавцем, спонукання до вибору товару та здійснення покупки:
– Женщина / беріть / не пожалієте // Це качествєнна обув / дніпропетровська //
Ви пройдіть по рядам і подивіться / чи де дешевше найдете / чим у мене // Я недавно
закупила / а вже почті разобрали // Я ж просто так не кажу //
– Беріть / трохи утюгом прогладите // А чого з рукавами? // Скоро лєто уже / дак
беріть зразу дві пари / так вигодно // А красну не хочете? //
– Он беріть «Антіжук» / свєжайший / токо приїхав //
– Запікать у мене луччє є // Ось // Ви пробачьте / но в мене щє луччє є // Вопщє
буженіна натуральна //
4. Оцінка товару покупцем:
Шото воно трохи жме / якось некомфортно // Мені розовенька нрави[ц′:а] / красіва
/ розова //
5. Торг:
Покупець: Вступіть студєнту / хочь на пятьорку //
Продавець: Я понімаю / конєшно / У мене й дочка студєнт / Ну я ж не хазяйка / Це
аби воно моє / то я б з радостю //
6. Акти оплати і отримання покупки (часто немовленнєві).
Продавець: Чєтирє / Раз, два, три / Вот ето сорок….Шістдесят // [шч’]ас // Шістдесят // Це буде стольнік // Оце вам стольні[ч’]ок // А ви дали мені двєсті // І сто любими // Хочь хай такими // Мені бєз разніци // В дєньгах у мене разніци нема //
7. Завершення контакту (часто може бути невербалізоване):
Покупець: Ага / спасіба //
Продавець: І вам спасіба //
Як свідчить матеріал, суржик у різних мовленнєвих актах, що характерні для комунікативної ситуації ринку «купівля –продаж», становить від 20 % до 50 %. За нашими
спостереженнями, питома вага суржику збільшується при зміні місця комунікації: на
продуктовому ринку суржик використовується частіше, ніж на речовому.
При аналізі результатів анкетування, проведеного у листопаді 2008 р. – липні 2009
р. серед студентської молоді м. Суми, отримано дані, що характеризують її мовну поведінку. Усього в опитуванні взяло участь 289 осіб (студенти чотирьох факультетів СумДПУ ім. А.С. Макаренка і двох факультетів СумДУ) – далі група А, а за показниками
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«національність» і «рідна мова» виділено групу «українці з рідною українською мовою»
(244 осіб) – далі група Уу. (Методику статистичної обробки матеріалу див.: [10: 11–17]).
Так, зокрема, з’ясовано, що для респондентів групи Уу відносна частота використання української мови в комунікативній сфері ринку становить 0,209; російської – 0,340;
суржику – 0,348. Окрім цього, респонденти обрали варіант відповіді «іншою», відносна
частота якого складає 0,086 (української та російської – 0,025; української та суржику –
0,012; російської та суржику – 0,033; української, російської, суржику – 0,016), без відповіді – 0,016.
У групі А відносна частота використання української мови на ринку становить 0,176;
російської – 0, 401; суржику – 0,311; варіанта «іншою» – 0,086 (української та російської –
0,024; української та суржику – 0,010; російської та суржику – 0,038; української, російської, суржику – 0,014), без відповіді – 0,024.
Як бачимо, респонденти групи Уу на ринку переважно послуговуються суржиком і
російською мовою, рідше – українською мовою, а респонденти групи А використовують
переважно російську мову, менше – суржик і українську мову. «Перетікання» показників
відносних частот відбувається за рахунок збільшення показника відносної частоти використання російської мови.
Якщо порівняти із родинною сферою спілкування, то середня частота використання
мовного коду розподіляється наступним чином (перший показник характеризує мовну
поведінку респондентів групи Уу, другий показник – групи А): українська мова – 0,350
(0,319), російська мова – 0,121 (0,182), суржик – 0,431 (0,401); інший варіант – 0,097
(0,098) (українська і російська мови – 0,027 (0,027); українська мова і суржик – 0,010
(0,010), російська мова і суржик – 0,004 (0,005); українська, російська, суржик – 0,008
(0,008)), без відповіді – 0,0048 (0,048). При цьому найвищий показник відносної частоти
використання суржику зафіксовано при спілкуванні з батьками і дідусем / бабусею (відповідно 0,533 (0,495) і 0,512 (0,0,491)), а найнижчий – з дітьми-учнями (0,246 (0,218)).
(Для порівняння див.: [5: 69–96]). Принагідно зауважимо, що серед опитуваних 6 осіб
вказали як рідну мову суржик, а 4 особи – українську мову й суржик. Наші дані свідчать
про те, що суржик є мовою сімейного спілкування багатьох українців (не тільки членів
двомовної родини [5: 69–96]) і першою «мовою», засвоєною респондентами.
У позародинній сфері спілкування найвищий показник використання суржику виявлено у спілкуванні із сусідами – 0,529 (0,488), друзями – 0,512 (0,474), знайомими – 0,418
(0,374), а найнижчий – в університеті 0,189 (0,176), на прийомі у лікаря 0,193 (0,170).
Як свідчать факти, комунікативна ситуація ринку (наявність певного, хоч і послабленого, соціального контролю: спілкування з незнайомими людьми, носіями не тільки суржику, а й української та російської мов тощо), зміна соціальної ролі «змушує» мовців у
певній мірі зменшити частоту використання суржику. Спостерігаються наступні тенденції: збільшення офіційності мовлення приводить до зменшення частоти використання
суржику і навпаки – збільшення невимушеності, спонтанності спілкування, усунення /
послаблення соціального контролю збільшує частоту використання суржику. Мовці, сімейною мовою яких є суржик, опиняючись у ситуації з послабленим соціальним контролем, що наближається до сімейного спілкування, «вмикають» відповідний субкод – сур190

жик. Вживання суржику в різних комунікативних сферах більш властиво для українців з
рідною українською мовою.
Суржик на ринку виступає інструментом для «взаємного ідентифікування» мовців
як представників певної мовної спільноти [8: 16], для розрізнення «своїх» і «чужих».
Релевантними є такі чинники, як місце (речовий / продуктовий ринок), соціальний статус
і роль мовців, мовна компетенція комунікантів, їхня рідна мова.
Вивчення суржику, злокалізованого за територією і специфічним локусом комунікації (сумський ринок), дає можливість встановити причини активного використання
суржику як засобу комунікації: 1) низький рівень мовної компетенції; 2) спонтанний,
невимушений, неофіційний характер спілкування; 3) простота і зручність висловлення
думки; 4) сила звички; 5) потреба усунути відстань між співрозмовником, стати лінгвістично «своїм».
Подальше дослідження зазначеної проблематики передбачає вивчення побутування
міського суржику в різних соціокультурних контекстах.
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МОВНИЙ ЕТИКЕТ ЛЬВОВА: ФОРМУЛИ ВВІЧЛИВОСТІ
У статті досліджено яскраву особливість мовного етикету львів’ян – групу мовноетикетних формул з компонентом пˈрошу. Проаналізовано її функціональне, семантичне, стилістичне розшарування у сучасному львівському койне.
Ключові слова: мовний етикет, мовноетикетні формули, комунікативна ситуація,
комунікативні сфери функціонування.
В статье и��������������������������������������������������������������������
сследовано яркую особенность речевого этикета львовян – группу речевых формул вежливости с компонентом пˈрошу. Проанализировано ее функциональное,
семантическое, стилистическое расслоение в современном львовском койнэ.
Ключевые слова: речевой этикет, речевые формулы вежливости, коммуникативная
ситуация, коммуникативные сферы функционирования.
One of the most striking feature of Lviv’s inhabitants communicative etiquette is presented
in the article. In particular, a set of verbal politeness formulas with component пˈрошу is
studied. Its functional, semantic and stylistic differentiation is analysed in modern koine of
Lviv’s speakers.
Key words: speech etiquette, speech etiquette formulas, communicative situation,
communicative spheres of use.
У парадигмі бачення лінгвопортрета міста іманентною соціолінгвістичною проблемою виступає мовний етикет як часова та просторова категорія, яка є носієм цінної інформації щодо лінгвальних та екстралінгвальних процесів. Мовний етикет визначається загальною культурою спілкування і диференціює вживання традиційних локальних
мовних ресурсів щодо комунікативних ситуацій (далі – КС), які відбуваються у певних
комунікативних сферах функціонування (далі – КСФ)i, для яких важливими критеріями
відмінності виступають характеристики самих мовців (соціальний статус, вік, рівень їхньої освіти й виховання), характер взаємин між комунікантами (ступінь їх знайомства і
близькості), а також емоційність ситуації.
Мовний побут міста Львова розвивався в особливих історичних, соціальних і культурних умовах, зокрема – не лише на своєму рідному тлі (наддністрянському говорі
південно-західного наріччя української мови), а й в умовах співіснування рідної української мови та державної польської мови. Саме тому мовний етикет Львова абсорбував
польські риси, які у його структурі на сьогодні є органічними елементами.
Специфікою львівського мовного етикету беззаперечно можна вважати широке використання лексеми пˈрошу, яка побутує у мовленні львів’ян як автономно – у формі
1 ос. одн. дієслова проˈсити, так і виступає компонентом інших етикетних формул: це,
зокрема, конструкція пˈрошу + інфінітивна форма (стверджувальна / заперечна) дієслова, пˈрошу + інфінітивна форма дієслова + прислівник, перепˈрошую, за перепˈрошенням,
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пˈрошу пана(і). На найпоширеніше і найчастотніше слово ввічливості пˈрошу з широким
діапазоном його значень “від справжньої просьби до не дуже охочого дозволу з одного боку і до визнання недочування з другого” [1: 120], що “набирає значення не стільки дієслівної форми, скільки прислівника чи, певніше вставного слова, тотожного або
близького значенням (хоч і дещо відмінного і семантичними нюансами, і емоційним забарвленням) до слова будь ласка” [1: 121] звернув увагу в 40-их рр. ХХ ст. Ю. Шевельов.
До недавнього часу ця характерна риса львівського мовного етикету не була об’єктом
дослідницького аналізу лінгвістів, за винятком нашого дослідження “Формули ввічливості з компонентом пˈрошу як особливість у мовленні Львова”, де було лише подано
презентацію мовного матеріалу без лінгвістичних та соціолінгвістичних коментарівii.
Матеріалом нашого дослідження були монологічні тексти та спонтанні діалогічні
тексти усного мовлення львів’ян різних вікових груп, власні спостереження над мовною
картиною Львова, також був створений питальник, який був апробований на 3-ох групах
інформантів: 1) корінних львів’янах; 2) львів’янах-емігрантах; 3) жителях львівського
довкілля.
Висока функціональна навантаженість лексеми пˈрошу та інших формул ґречності з компонентом пˈрошу виявляється в тому, що вони побутують у 16 КС: 1) вибачення: (ˈдуже) перепˈрошуйу, пˈрошу проˈбачити (ˈвибачити); пˈрошу (ˈ)вибаˈчен’а;
за перепˈрошен’ам; 2) відповідь на подяку: пˈрошу (ˈдуже); 3) відповідь на називання
(оклик): пˈрошу; 4) дозвіл, спонукання до дії: пˈрошу (ˈдуже); 5) заборона: пˈрошу + заперечна частка не + інфінітивна форма дієслова; 6) запитання: а) пˈрошу; б) перепˈрошуйу;
7) запрошення : пˈрошу, пˈрошу ˈдуже; пˈросимо ˈдуже, пˈрошу заˈходити; 8) звертання: а) пˈрошу(е) ˈпана(і), прош’пана(і), пˈрошу(е) ˈпан(’)с(’)тва; б) пˈрошу + скаˈзати;
в) перепˈрошуйу; 9) згода і заперечення, відмова: так, пˈрошу (ˈдуже); н’і (н’е), пˈрошу
(ˈдуже); пˈрошу ˈвибачити, але …; перепˈрошуйу, але ...; 10) знайомство: пˈрошу по(за-)
знаˈйомитис’а; 11) подяка: пˈрошу приĭˈн’ати поˈд’аку; 12) поздоровлення, привітання:
пˈрошу приĭˈн’ати ˈнаш’і в’іˈтан’:а (поздоˈровлен’а, ґратул’ац’ійі); 13) порада: пˈрошу
вˈз’ати до уˈваги та зауваження: пˈрошу зауˈважити; 14) пропозиція: пˈрошу + інфінітивна форма дієслова; 15) прохання, розпорядження, вказівка, наказ: пˈрошу + інфінітивна
форма дієслова, а також зголошення на публічний виступ (просити слова): пˈрошу сˈлова;
16) співчуття: пˈрошу приĭˈняти сп’ів(ў)чуˈт’а.
Треба зазначити, що найбільш активно етикетні формули з пˈрошу функціонують у КС
при підтриманні контакту між мовцями: вибаченні, проханні, відповіді на подяку, запитанні (перепитуванні при недочуванні), запрошенні та пропозиції, а також при з’ясуванні
контакту між мовцями (звертанні). Однак є такі КС, де мовноетикетні формули з компонентом пˈрошу не побутують, зокрема, ті, що вживаються при припиненні контакту (прощання, побажання), а також у таких КС як подяка, похвала, присяга, коплімент.
Зауважимо, що досліджувані формули ввічливості функціонують у різних КСФ неоднаково: зокрема, це стосується формул пˈрошу приĭˈн’ати поˈд’аку; пˈрошу приĭˈн’ати
ˈнаш’і в’іˈтан’:а (поздоˈровлен’а, ґратул’ац’ійі) і пˈрошу приĭˈняти сп’ів(ў)чуˈт’а здебільшого у ПОС, а в у домашньому спілкуванні не вживаються.
Досліджувані етикетні формули відносимо до класу етикетних вигуків, що виражають почуття морально-етичного обов’язку мовця перед співрозмовниками, вказують на
культурно-історично традицію мовного спілкування.
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Аналізована група формул на синтаксичному рівні становить слова, словосполучення, речення (еквіваленти речень). Етикетні вигуки можуть бути: а) вигуковими нечленованими реченнями: Пˈрошу!; б) нечленованими реченнями у складі прямої мови: Пˈрошу
ˈдуже/ здивуˈвалас’а ˈбабц’а Сˈтефа//; вставним компонентом у складі речення: Йа/ за
пирипˈрошин’ам/ ни ˈбуду с’і йіˈйі пиˈтала//. Субстантивуючись можуть виступати у функції членів речення: То ˈбуло таˈк’е “пˈрошу”/ шо аш муˈрос пу шˈк’ір’і п’іˈшов//
Представлені мовні вирази репрезентують адаптовані на українському мовному
ґрунті яскраві польські впливи. Лінгво-соціальними причинами такого плідного засвоєння польського мовного матеріалу львів’янами-українцями, на нашу думку, можна вважати: 1) перебування польської мови у престижному статусі – статусі державної, офіційної мови для галицьких земель і міста Львова зокрема; 2) розвиненість групи етикетних
формул в польській мові як мові державній; 3) той факт, що в українській мові були
ідентичні мовні ресурси – форма теперішнього часу 1-ої особи дієслова просити: пˈрошу,
звідси – польське забарвлення набувало малопомітного характеру. Саме такий збіг, саме
наявність такої форми унеможливила за законами графічної адаптації передачу польського рroszę як пˈрошен за аналогією до вензель (від węzel), ксьондз (від ksiądz), пензель
(від pędzel).
Аналізовані формули мають великий набір варіантів, зумовлених деякими діалектними фонетичними рисами львівського мовлення, спільними з наддністрянським
діалектом: 1) наближенням ненаголошеного е до и: е→еи, е→е: пˈрошу ˈдужеи, пˈрошу
ˈдужи пеиреипˈрошуйу, пирипˈрошуйу, пир’пˈрошуйу, пеиреипроˈшайу; за пеиреипˈрошеин’ам,
за пирипˈрошин’ам, 2) редукцією голосного у кінці слова та складу: прош’ˈпана(і),
пер’пˈрошуйу; 3) деґімінацією (втратою довгот): за пеиреипˈрошен’:ам/ за пеиреипˈрошеин’ам,
за пирипˈрошин’ам.
Спектр варіантів розширює також підпорядкування морфологічним законам української мови. Так, наприклад, в етикетному звертанні пˈрошу ˈпана(і) наявність флексії, що
відповідає кличному відмінкові: пˈрошу ˈпане, пˈрошу ˈпан’у.
Акцентуаційні варіанти творять літературний стандарт наголошування і пароксотинічний: пˈрошу ˈвибачен’а / пˈрошу вибаˈчен’а, пеиреипˈрошуйу / пеиреипроˈшайу, за
пеиреипˈрошен’ам / за пеиреипроˈшен’ам.
У мовній практиці львів’ян трапляється також цитування досліджуваних мовноетикетних виразів польською мовою з метою виокремити вживану формулу ввічливості,
підкреслити свою чемність, увічливість, а також для надання своєму мовленню оригінальності, місцевого колориту, що, в свою чергу, теж породжує варіанти. Таке явище
стосується, зокрема висловів пше(и)пˈрашам, пˈроше ˈбарʒо, у яких звучання польською
мовою помітно відрізняється від адаптованих в українській мові відповідників. Сильніший вплив польської мови маніфестують варіанти з компонентом пˈроше: пˈроше, пˈроше
пана(і).
Пропонуємо розглянути таблицю “Адаптація польського мовного етикету львів’янами”.
Аналізовані формули ввічливості найчастіше можна почути з уст львівської інтелігенції усіх трьох вікових груп (а найбільше – інтелігенції старшої та середньої вікових
груп). І, оскільки мовлення інтелігенції традиційно вважається еталонним і зразковим,
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то такі ознаки накладаються і на ці етикетні формули, що сприяло процесові їх проникнення в літературну мову.
Літературна
норма
української
мови
що, пˈрошу

Інваріант
львівського койне
Варіанти
(підтримуваний львівського койне
письмовою
формою)
пˈрошу

–

пˈрошу ˈпана

ˈдуже пˈрошу

пˈрошу ˈдуже

пˈроше

Польська
мова

Цитування
польською
мовою

рroszę

+

пˈрошу ˈпана(і),
пˈрошу ˈпане, пˈрошу
proszę pana,
ˈпан’у,
proszę pani
пˈроше ˈпана(і),
пˈроше ˈпане(і)
пˈрошу ˈдужеи,
proszę bardzo
пˈрошу ˈдужи,
пˈроше ˈдуже

за
пеиреипˈрошеин’ам,
вибачайте
+
за перепˈрошенням за пирипˈрошин’ам,
на слові
за пир’пˈрошин’ам,
за пеиреипроˈшен’ам
перепˈрошую
перепˈрошую
пеиреипˈрошуйу,
(перепˈрошува- (препˈрошувати),
пирипˈрошуйу,
ти)
рrzepraszam
пир’пˈрошуйу;
перепраˈшаю
(przepraszać)
перепраˈшаю
(перепраˈшати)
пеиреипроˈшайу
(перепраˈшати)

+

пˈроше
ˈбардзо

+

пше(еи,и)
пˈрашам

Слушно зауважити, що більшості з цих етикетних виразів не обмежується регіональним функціонуванням у межах Львова, адже вони є загальновідомими, оскільки є
надбаннями літературної мови. Справді, аналізовані етикетні формули не мають ознаки вузьколокальності, за винятком пˈрошу ˈпана(і), за перепˈрошен’ам, яких літературна
мова не знає.
Функціонування досліджуваних етикетних виразів у львівському мовленні має відмінності у порівнянні з літературною мовою. По-перше, у мовленні львів’ян мовноетикетні формули з компонентом пˈрошу мають ознаку еталонності та домінують серед
інших рівноцінних побутуючих мовноетикетних формул (на противагу статусним характеристикам у літературній мові). Хоча, наприклад, В. Задорожний пропонує на ввічливе
прохання будь ласка відгукуватися “по-українськи ввічливим закликом прошу ” [2: 23].
По-друге, групі етикетних формул з компонентом пˈрошу, відповідно, властива висока
частотність са́ме у львівському мовленні, зумовлена передусім застосуванням у такій ве195

ликій кількості КС. Дослідження реалізації наших мовних фактів у різноманітних типових для спілкування ситуацій дозволив нам з’ясувати весь той широкий діапазон значень
мовноетикетних формул з компонентом пˈрошу у мовленні львів’ян. Свідченням їх активного функціонування у соціумі Львова є творення юкстапозита пˈрошу-перепˈрошую,
який будемо аналізувати нижче.
В українській літературній мові аналізовані ґречні форми перебувають в обігу досить звужено: у межах здебільшого письмової реалізації мовного етикету: в сучасному
офіційно-діловому стилі (прошу + інфінітивна форма дієслова: напр., пˈрошу наˈдати та
ін.), а в усній реалізації – як соціально марковані – обмежено функціонують у вікових
та соціальних групах, зокрема у мовленні інтелігенції (напр., філологів, письменників),
і навіть у цьому прошарку комунікантів можна зауважити спорадичність і переважання
інших рівноцінних побутуючих формул ввічливості.
По-третє, хоча ці вирази ввічливості функціонують як у львівському мовленні, так
і в літературній мові, однак зауважимо, що вони займають різні лакуни в цих двох ідіомах, тобто побутують у мовленні львів’ян у широкому діапазоні КСФ та, як уже було
сказано, у значно ширшому спектрі КС незалежно від вікових чи соціальних характеристик мовців. Якщо розглядати представлені мовні факти крізь призму їх функціонування
у КСФ, то реалізація цих формул ввічливості у мовленні львів’ян відбувається значно
ширше, ніж у літературній мові. На відміну від досить обмеженого функціонування в
літературному стандарті, де мовноетикетні формули з компонентом пˈрошу побутують
здебільшого лише у ПОС, львів’яни оперують згаданими формулами й у всіх інших підсферах КСФ: у ПНС і ПНСС, диференційною ознакою чого є соціальні характеристики
львів’ян.
Паралельно з аналізованими формулами ввічливості з компонентом пˈрошу, у мовленні львів’ян побутують й інші рівноцінні формули ввічливості, адже загальновідомо,
що літературна мова – це багатофункціональне утворення, якому властива варіантність
мовних засобів, зумовлена, зокрема їх різним походженням. Така варіантність, зокрема
стосується таких ґречних виразів: пˈрошу / будь ˈласка, пˈрошу / питальна частка що (шо),
перепˈрошую / ˈвибачте, а також ненормативне вибаˈчаюся.
Так, наприклад, досить поширене вживання питальної частки що часто в її фонетичному варіанті шо (на противагу полонізму пˈрошу) як символ неввічливості знаходиться
на периферії львівського мовного етикету, що віддзеркалює відомий вислів “не шокай”.
Побутує у таких КС як: а) відповідь на називання, оклик: Оклик: Гнат Св’атосˈлав// Відповідь: Шо //; б) перепитування при недочуванні: Питання: ˈБабц’у / коˈли в ˈтому ˈроц’і
ˈПаска // Перепитування: Шо // Схематично таку взаємодію ідіомів – від периферійного
(львів’яни з низьким соціальним статусом) і до еталонного (львів’яни з високим соціальним статусом) можна подати так: шо → що → пˈрошу.
Часто взаємодія варіантних формул ввічливості відбувається не лише у львів’ян з
різним соціальним статусом, але й в ідіолекті однієї особи, більше того – навіть у межах
одного висловлювання: пˈрошу ˈдати / ˈдайте, будь ˈласка; я перепˈрошую / ˈвибачте.
Згаданим етикетним виразам властива також стилістична диференціація, оскільки
ввічливість, що виражається мовними засобами також може бути позитивною і негативною. Так, наприклад, автономне пˈрошу може вимовлятися з найрізноманітнішою інто196

нацією і позначати й елементарне ввічливе прохання, і обов’язковий наказ; і дозвіл, і не
завжди бажаний дозвіл; здивування, задоволення і незадоволення; захоплення і глузування, претензійність тощо.
Не менш цікавими були спостереження за мовцями із львівського довкілля. Серед
усіх представлених у цьому дослідженні мовноетикетних формул найбільшою популярністю користується ввічливе звертання пˈрошу ˈпана(і). Сільський житель, що приїхав
у Львів з навколишніх сіл, звертається до незнайомих, здебільшого послуговуючись
саме цією формою звертання. Функціонує пˈрошу ˈпана(і) також у мовному середовищі підльвівського села (проте менш активно, адже загальновідомо, що мешканці одного
села, як правило, знають один одного). Домінуюче пˈрошу ˈпана(і) пригнічує вживання
мешканцями довкілля інших аналізованих нами формул. Мовноетикетну конструкцію
пˈрошу + інфінітивна форма дієслова житель львівського довкілля здебільшого не використовує у своєму мовленні, однак спорадично вживає їх, звертаючись до львів’ян,
наприклад, на базарі, щоб заохотити купити свій товар. Автономне пˈрошу побутує пасивніше, ніж пˈрошу ˈпана(і), що виявляється у звуженій репрезентації КСФ: ПОС та
здебільшого у всіх наведених КС.
ПˈРОШУ: пˈрошу, пˈроше (рідко)/ будь ласка; п. рroszę.
• Запитання (формула-замінник): Пˈрошу / шо ви баˈжайіте //
• Звертання (формула-замінник): Пˈрошу / йа вас сˈлухайу //
• Відповідь на подяку. Подяка: Д’акуйу // Відповідь: Пˈрошу //
• Запрошення, спонукання до дії. Тут пˈрошу як результат усічення повної конструкції пˈрошу + інфінітивна форма дієслова (див. ПˈРОШУ  + інфінітивна форма
дієслова): пˈрошу (заˈходити), пˈрошу (вˈз’ати) і т.д. Має такі форми побутування: 1) пˈрошу (пˈрошу, пˈрошу і т.д.): Заˈход’те// Пˈрошу// Беˈри/ пˈрошу/ пˈрошу//
2) пˈрошу ˈдуже: Приˈйеднуĭтес’/ пˈрошу ˈдуже // 3) пˈрошу в сполученні із словами
ласкаво, уклінно, покірно і т.д.: Ласˈкаво пˈрошу// Ми вас чеиˈкайеим//
• Згода, дозвіл і заперечення, відмова: так, пˈрошу (ˈдуже); н’і (н’е), пˈрошу (ˈдуже):
Питання: Ви все зроˈбили// Відповідь: Так (н’і, н’е)/ пˈрошу//
• Відповідь на називання, оклик (рівноцінна питальній частці що). Оклик: Гнат
Св’атосˈлав// Відповідь: Пˈрошу//
• Перепитування при недочуванні (рівноцінна питальній частці що). Питання:
ˈБабц’у/ коˈли в ˈтому ˈроц’і ˈПаска// Перепитування: Пˈрошу//
• Стилістична диференціація. Експресивно-оцінні значення: 1. Здивування: А тут
зуˈбачила свуˈйі укуˈл’ари// О пˈрошу// 2. Претензійність до когось, чогось: Дитина:
Шос’ меиˈне ˈвухоу боуˈлит’// Мама: (О) пˈрошу// Йа каˈзала/ шо ˈзимно/ каˈзала/ беиˈри
ˈшапку// 3. Задоволення: (О) пˈрошу// Йак ˈгарно поунаˈписував// 4). Незадоволення:
(О) пˈрошу// Шеи дуˈмашн’е ни зруˈбив//
Сфера функціонування типового для Львова вживання пˈрошу як відповідь на
слово-подяку “дякую” у мовному етикеті Львова дуже широка: від ввічливого пˈрошу
водія маршрутки – аж до пˈрошу викладача університету та активного вживання пˈрошу
інтелігенцією у домашньому спілкуванні з рідними. Наведемо типові зразки діалогів
ввічливих львів’ян:
ПНСС: Мама: Синочку / пˈрошу ˈдати ˈмам’і свіĭ ˈзошит// Син: Прошу// Мама:
ˈД’акуйу// Син: Пˈрошу//
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ПНС (у транспорті): Водій, даючи здачу пасажирові: Пˈрошу// Пасажир: ˈД’акуйу//
Водій: Пˈрошу//
У ССУМі (словникова стаття з реєстровим словом ПРОСИТИ, ПРОСЫТЫ, ПРОСИТЬ) зафіксовано форми теперішнього часу 1 ос. одн. прошоу, прошу, 1 ос. мн. просимо
[3 (2: 263)].У СУМі знаходимо аналізовані форми ґречності в ілюстративному матеріалі
словникової статті ПРОСИТИ: Прошу прийняти конкретне рішення по моїй пропозиції
(Г. Тютюнник) Прошу пробачити, пане генерале… (Головко). Прошу вибачити, що пишу
коротко, бо щось нездужається (Коцюбинський). “Прошу слова!” Дає Кристальова
слово дівчині. (Сосюра). А також з коментарем “як ввічлива форма запрошення або дозволу зробити що-небудь”: Прошу, частуйтесь! Сестро, кумо! Семене, Гнате! Сідайте,
прошу вас, та пожирайте, – припрошувала Мотря. (Коцюбинський) [4 (VIII: 283)]. Інші
досліджувані джерела не фіксують цієї етикетної формули.
ПˈРОШУ ˈДУЖЕ: пˈрошу ˈдуже, пˈрошу ˈдужеи, пˈрошу ˈдужи, пˈроше ˈбарʒо; рідше: ˈдужеи пˈрошу, ˈдужи пˈрошу, пˈросимо ˈдужеи; пˈросимо ˈдужи / будь ласка, ласкаво
(уклінно, покірно та ін.) просимо; п. proszę bardzo.
• Відповідь на подяку (як ієрархічно вища форма у порівнянні з пˈрошу). Подяка:
ˈДякуйу за ˈпом’іч// Відповідь: Пˈрошу ˈдуже//
• Запрошення. Пˈрошу заˈходити/ Пˈрошу ˈдужеи// (пˈросимо ˈдуже – рідше).
• Згода або дозвіл, спонукання до дії. 1. Прохання: Пˈрошу покаˈзати меˈн’і ту
маˈтер’ійу// Відповідь: Пˈрошу ˈдужеи// 2. Биˈр’іт’ т’ісˈтечка/ пˈрошу ˈдужи//
• Стилістична диференціація. Експресивно-оцінні значення. Часто має різноманітні експресивно-оцінні значенняiii: 1. Здивування: Пˈрошу ˈдужи// В’ід ˈрана
ˈпадайі сн’іх// 2. Претензійність до когось, чогось: То ти ше ни зроуˈбила// Пˈрошу
ˈдужи/ ˈфайноу/ н’іц ни сˈкажиш// 3. Задоволення: Пˈрошу ˈдужеи// Йак’іĭ ˈдобриĭ
ˈвиĭшоуў пˈл’ацоук// 4. Незадоволення: ˈЗупа п’ідгоуˈр’іла/ пˈрошу ˈдужи/ йа каˈзала
п’іл’нуˈвати//
Ця етикетна формула не зафіксована у жодній лексикографічній праці.
ПˈРОШУ + інфінітивна форма дієслова,
ПˈРОШУ + інфінітивна форма дієслова + прислівник.
• Заборона: пˈрошу + заперечна частка не + інфінітивна форма дієслова. Пˈрошу не
ˈрухати моуˈйі реч’і// За моˈйейі в’ідˈсутност’і пˈрошу не виˈходити з кˈласу//
• Звертання (формула-замінник): пˈрошу + (здебільшого) скаˈзати. Пˈрошу скаˈзати/
а де знаˈходиц’:а ˈцерква Питˈра і Павˈла//
• Вибачення: пˈрошу проˈбачити (ˈвибачити); пˈрошу (ˈ)вибаˈчен’а – ці мовноетикетні
формули вживаються рідше, ніж перепˈрошуйу. Пˈрошу проˈбачити/ йа ˈб’іл’ши
ни заваˈжайу// Пˈрошу ˈвибачити/ ˈалеи то не так ˈбулоу// Йа змиˈливс’а/ пˈрошу
ˈвибачен’а// Пˈрошу вибаˈчен’а за моуˈйі в’ірˈш’і/ йа неи маˈйу сиˈбе за поуˈета// На
думку, С.К. Богдан вираз прошу вибачення відзначається особливою шанобливістю
[5: 294].
• Пропозиція: пˈрошу вˈз’ати, пˈрошу не встиˈдатис’а і под. Ну то пˈрошу соˈб’і
вˈз’’ати/ йа даˈруйу// Пˈрошу не встиˈдатис’а/ тут вс’і свуˈйі//
• Прохання, розпорядження, вказівка, наказ: 1) пˈрошу + інфінітивна форма дієслова − пˈрошу приˈнести (ˈвиконати, допомогˈти, покаˈзати тощо): Пˈрошу
с’’іˈдати/ ˈможи/ йа вам ˈкави зˈробйу/ н’е, ни тˈреба// Аˈну пˈрошу ˈвиĭти з кˈласу//
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2) пˈрошу + інфінітивна форма дієслова + прислівник: пˈрошу ˈбути ˈтихше, пˈрошу
посиˈд’іти ˈчемно. Лиˈшайу вас на пйат’ хвиˈлин/ і пˈрошу миˈн’і ˈбути ˈтихоу// За
обставин, коли мовець зголошується на публічний виступ (просити слова): пˈрошу
сˈлова. Напр., А тиˈпер йа пˈрошу сˈлова//
• Знайомство: пˈрошу по(за-)знаˈйомитис’а. Пˈрошу познаˈйомитис’а/ то моуˈйа
ˈц’оц’а ˈОл’а// Пˈрошу зазнаˈйомитис’а з муˈйейу ˈтетоуйу/ вуˈна йе ˈваша бˈлижн’а
суˈс’ітка/ каˈж’іт/ шоу миˈне зˈнайеитеи в’іˈд:авна//
• Подяка: пˈрошу приĭˈн’ати поˈд’аку (вˈд’ачн’іст’). Тут пˈрошу може вживатися як у
1 ос. одн., так і в 1 ос. множ.: пˈрошу, пˈросимо. Пˈрошу приĭˈн’ати скˈромну поˈд’аку
в’ід ˈнашоугоу коулекˈтиву// Пˈросимо приĭˈн’ати ˈнашу глиˈбоку вˈд’ачн’іст’//
• Поздоровлення, привітання: пˈрошу приĭˈн’ати в’іˈтан’:а (поздоˈровлен’а,
ґратул’ац’ійі). Тут пˈрошу може вживатися як у 1 ос. одн., так і в 1 ос. множ.: пˈрошу,
пˈросимо. Пˈрошу приĭˈн’ати моуˈйі серˈдечн’і поздоˈровлен’а// Пˈросимо приĭˈн’ати
ˈв’іˈтан’:а в’ід вˈс’ого колекˈтиву ф’ілолоˈг’ічного факул’ˈтету/ викладаˈч’іў,
асп’іˈрант’іў, стуˈдент’іў// Коˈхана імеˈнин:ице/ пˈрошу приĭˈн’ати ґратуˈл’ац’ійі
в’ід сˈвогоу стаˈрогоу ˈвуĭка Васиˈл’а/ мˈногайа і бˈлагайа л’іˈта// Спорадично вживається також без пˈрошу: приĭˈм’іт’ в’іˈтан’:а (поздоˈровлен’а, ґратуˈл’ац’ійі).
• Порада: пˈрошу вˈз’ати до уˈваги. Пˈрошу вˈз’ати до уˈваги/ шо ц’іĭ суˈк’ен’ц’і вже
баˈгато л’іт/ а воуˈна неи ˈвиĭшла з ˈмоди//
• Зауваження: пˈрошу зауˈважити. Пˈрошу зауˈважити/ йаˈку кол’оˈрову ˈгаму д’ібˈрав
хуˈдожник//
• Співчуття: пˈрошу приĭˈняти сп’ів(ў)чуˈт’а. Пˈрошу приĭˈняти сп’іўчуˈт’а в’ід роудини Пригоˈд’іў//
Вживання цієї етикетної словоформи поширене у багатьох КСФ львівського мовлення, і застосування мовцями різних соціальних прошарків у кожній із КСФ має свою
специфіку. Звідси – найчастіше і навіть більше – як правило – конструкцію пˈрошу + інфінітивна форма дієслова як спосіб вираження прохання і прохання-наказу можна почути у
ПОС. Наприклад, у львівських трамваях водії так звертаються до пасажирів: “Наступна
зупинка – вулиця Руська. Прошу готуватися до виходу”. Ця етикетна форма активно живе
і в ПНСС, тобто вживана у розмовах близьких, рідних людей (напр., чоловік/дружина,
батьки/діти і т.д.) у родинах старої львівської інтелігенції, а також інших соціальних прошарків, якщо їхні мовні вподобання тяжіють до вибору таких етикетних форм.
Етикетні словоформи, утворені за моделлю пˈрошу + інфінітивна форма дієслова,
пропонують як нормативні мовознавці-львів’яни у посібнику “Антисуржик. Вчимося
ввічливо поводитись і правильно говорити” [6]. Пропагуючи мовленнєву культуру, автори намагалися якнайповніше охопити побутове розмовне мовлення середини 90-их років
минулого століття, максимально відтворити мовленнєві ситуації, у яких мовці найчастіше допускаються помилок зумовлених сильним впливом російської мови за роки радянської доби [6: 9]. Наприклад: 1. У транспорті. Неправильно: Передайте на два талона.
Правильно: Прошу передати на два талони. Неправильно: Вибачаюсь, яка слідуюча зупинка? Правильно: Вибачте (перепрошую, скажіть, будь ласка), яка наступна зупинка?
Неправильно: Скажіть, будьте добрі! Правильно: Скажіть, будь ласка (будьте ласкаві,
скажіть; прошу сказати) [6: 31]. 2. Торгівля. Неправильно: Давайте мєлоч. Правильно:
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Прошу дати дрібні [6: 33]. Неправильно: Пожалуста, дайте бутилку уксуса. Правильно: Прошу дати пляшку оцту. Неправильно: Дві-три сельодки зважте. Правильно: Прошу зважити два-три оселедці. [6: 34] Неправильно: Сандалікі покажіть. Правильно:
Прошу показати (покажіть, будь ласка) сандалики. [6: 35].
У маршрутних таксі сучасного Львова можна ознайомитися з інформацією, призначеною для пасажирів громадського транспорту під заголовком “Говорімо красиво і правильно”. У ній способом зіставлення неправильних і правильних висловів подано поради щодо нормативного усного мовлення із використанням мовноетикетних ресурсів,
зокрема і досліджувані нами етикетні вирази, що подаються як нормативні, наприклад:
1. Неправильно: Жіночка (мужчина), передайте за проїзд. Правильно: Пані (пане),
прошу передати за проїзд.
2. Неправильно: Не хлопайте дверима. Правильно: Будь ласка, не грюкайте (не гримайте) дверима.
Це інформує про особливість функціонування мовноетикетної формули прошу + інфінітивна форма дієслова – паралельно з нею побутує як дублет загальноукраїнська конструкція дієслово в наказовому способі + будь ласка, яка охоплює усі КСФ львівського
мовного етикету, але не витісняє першої формули. Зауважимо, що мовноетикетна формула прошу + інфінітивна форма дієслова ієрархічно стоїть на порядок вище у мовній
свідомості львів’ян, оскільки вважається більш “культурною”. Це зумовлено тим (як
було вже сказано вище), що цим етикетним виразом послуговується старша вікова група
львів’ян, зокрема – інтелігенція, мовлення якої вважається найбільш нормативним. Ця
мовноетикетна формула збережена також у мовленні львів’ян, що виїхали за межі Львова, активно функціонує у їх мовленні, особливо у спілкуванні з рідними та близькими.
Зауважимо, що у мовленні львів’ян побутують також висловлювання з дієсловом
просити у наказовому способі, що презентують заборону, прохання, розпорядження, вказівку, наказ, але не мають ознак етикетності: 1) усічена форма від конструкції пˈрошу +( заперечна частка не ) + інфінітивна форма дієслова: Вд’агˈнути б’іˈгом
п’іˈжаму/ і ˈшаґом-марш в ˈл’ішкоу// Не ˈрухати н’іˈчо ˈмого//; 2) конструкція пˈрошу + дієслово наказового способу або дієслово наказового способу + пˈрошу: Йа теˈбе пˈрошу/
поˈмиĭ наˈчин’:а// Зв’іл’ˈн’іт’, пˈрошу Вас, ˈм’ісце дл’а баˈбус’і// Пˈрошу Вас/ поˈсун’тес’а//
Покаˈж’іт’/ пˈрошу Вас/ наˈмисто (коˈрал’і)// [6: 30].
ПˈРОШУ ˈПАНА (ˈПАНІ): пˈрошу ˈпана(і), пˈрошу ˈпане, пˈрошу ˈпан’у, пˈроше ˈпана(і),
пˈроше ˈпане(і); п. proszę pani(a).
• Звертання: Пˈрошу ˈпана/ зупиˈн’іт’ на Погуˈл’ан’ц’і// Пˈрошу ˈпан’і/ куˈпуĭти сир/
ˈмайу ˈфаĭниĭ сир/ сˈвіжиĭ//
• Стилістична диференціація. Експресивно-оцінні значення. Гумор, іронія: Ви/
пˈрошу ˈпан’і/ с’оˈгодн’і ˈбудеити сˈн’ідати/ чи н’е//
На вибір цієї мовноетикетної формули звертання впливають соціальні, етичні та емоційні особливості мовного контактування. Звертання належать до найбільш безпосередньо пов’язаних з культурою компонентів системи мови, що відбивають стосунки між
адресантом і адресатом. Ця форма звертання в умовах Львова абсолютно не вказує на
високий статус адресата; це буденна форма звертання до незнайомого у львівському мовному просторі, що виявляє особливу повагу львів’янина до незнайомого співрозмовника.
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Якщо ж адресат знайомий, то пˈрошу ˈпані(а) часто набуває гумористичного або більше –
іронічного відтінку (ПНС, ПНСС). Наприклад, мама звертається до свого сина: Ну шо/
пˈрошу ˈпана/ коˈли ви позбиˈрайеити ˈіграшк’и// Ця форма може також лексикалізуватися:
Ну то йак то ˈнаша пˈрошу ˈпан’і вˈм’ійі ˈйісти ноуˈжем і виˈделкоуйу//
Звертання пˈрошу ˈпані(а) виступає показником нижчого соціального статусу адресата у порівнянні з мовцем щодо таких його характеристик, як вік, соціальне становище
тощо. Напр., пасажир / водій: Пˈрошу ˈпана/ зупиˈн’іт’ на Погуˈл’ан’ц’і// і покупець / продавець: Пˈрошу ˈпана(і), биˈр’іт пуˈл’адвиц’’у/ биˈр’іт// А також функціонує як показник
ввічливої поведінки осіб з приблизно рівними соціальними позиціями. Ця форма звертання на фоні інших мовноетикетних ресурсів поступово архаїзується, вона збереглася
лише у певних КСФ львівського койне: тут ми можемо говорити про функціонування у
ПНС. Хоча відоме воно усім трьом віковим групам, однак найменше вживається молодшою віковою групою львів’ян.
Не знаходимо згадки про це ввічливе звертання у монографіях О. Миронюк “Історія
українського мовного етикету. Звертання” [7], С.К. Богдан “Мовний етикет українців:
традиції і сучасність” [2], не фіксує його і словник львівського мовлення “Лексикон
львівський: поважно і на жарт”[9].
ПЕРЕПˈРОШУЮ: пеиреипˈрошуйу, пирипˈрошуйу, пир’пˈрошуйу – від перепˈрошувати,
п. przepraszać; пеиреипроˈшайу (рідше) – від перепˈрашати, п. przepraszać; пшепˈрашам,
пшеипˈрашам, пшипˈрашам; п. рrzepraszam / вибач(те), пробач(те), простіть, даруй(те).
Часто поєднюється з прислівником дуже. Категорія виду ґрунтується на взаємному
протиставленні форм недоконаного (вибаˈчатися – przepraszać – препˈрошувати,
перепраˈшати) і доконаного (ˈвибачитися – przeprosić – перепроˈсити) видів. Похідний
іменник від перепрошувати – перепˈрошення: Йа на твоˈйе перепˈрошен’а не реаˈґуйу//
• Вибачення: Пеиреипˈрошуйу/ шчо зˈмусила чеˈкати// Йа ˈдужи пирипˈрошуйу за
заˈп’ізнеина// Пирипˈрошуйу/ йа ни ˈбуду ˈмала гр’іˈха ˈперет ˈнейу//
• Звертання (формула-замінник) – типовим є звертання, що починається з вибачення:
Пеиреипˈрошуйу/ вас можна// (Йа) пирипˈрошуйу/ а сˈк’іл’к’и кушˈтуйі тоĭ сˈведир//
• Запитання (формула-замінник) – типовим є запитання, що починається з вибачення: Йа пирипˈрошуйу/ а сˈк’іл’к’и зуˈпинок до Личаˈк’івс’коугоу цвинтаˈра//
При вибаченні найчастіше вживається форма перепˈрошую, загальноприйняті слова
вибачте, вибачайте та інші функціонують обмежено. Даючи рекомендації щодо культури мови у транспорті, автори “Антисуржика” пропонують перепˈрошую як одну із зразкових формул вибачення: Неправильно: Вибачаюсь, яка слідуюча зупинка? Правильно:
Вибачте (перепрошую, скажіть, будь ласка), яка наступна зупинка? [6: 31]. Улюблене
і частотне для львів’ян перепˈрошую так коментувалося В. Сімовичем: ““рrzepraszam” –
в українському перекладі: “перепрошую”, слово, що від нього так і віє чимось чужим
(для мого вуха вульгарним і чомусь пере – прошувати!) – це слово ніяк не хоче уступити
місця чисто українському народному: вибач, вибачай, вибачте, вибачайте (будь ласка),
прошу в вас вибачення” [8: 36-42]. Як уважає дослідниця українського мовного етикету
С.К. Богдан, зауважує, що перепрошую частотне в Галичині [5: 298].
У літературну мову увійшла також форма перепроˈшайу, рідше вживана в сучасному
усному розмовному мовленні львів’ян. Наприклад:
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“Перепрошаю, панно Ганно,
що не забув Вас в бурі літ.
Що – як роз’ятреная рана
Й донині Ваш вогненний слід.” (Є. Маланюк)
Така форма вибачення зафіксована і в СУМі [4 (VІ: 261]. Слово вибачення перепрошую (від перепрошувати) у “Лексиконі львівськім...” не має окремої словникової статті,
внаслідок чого можна хибно припустити, що воно не функціонує у Львові. Знаходимо
його лише як дефініцію лексеми перепрашати з ремаркою “ст”, що знову ж таки помилково свідчить про функціонування лексеми лише у мовленні львів’ян старшої вікової
групи; у словнику зафіксовано перепрашати із значенням ‘перепрошувати’, перепрошення [9: 428].
ЗА ПЕРЕПˈРОШЕННЯМ: за пеиреипˈрошеин’ам, за пирипˈрошин’ам, за пирпˈрошин’ам, за пеиреипроˈшен’ам.
• Вибачення. Відбувся перехід від уживання у такій КС мовного етикету як вибачення до побутування лише як етикетної конструкції, вживаної зі стилістичним
навантаженням.
• Стилістична диференціація. Експресивно-оцінні значення: 1. Сарказм, іронія: Йа/
за пеиреипˈрошеин’ам/ то вс’о в ˈнос’і ˈмайу// Моуˈйа диˈтина йе осоˈбис’т’іст’/
йа/ за пеиреипˈрошеин’ам/ неи ˈбуду плазуˈвати ˈпереит ˈк’емос’// 2. Претензія: За
перепˈрошин’ам/ йа жиˈву в ˈцентр’і/ чоˈго йа ˈмайу даˈвати Христ’у в дˈруг’іĭ
саˈдок// 3. Інтимність, делікатність ситуації: Пˈрошу скаˈзати/ де тут знаˈходиц’:а/
за пеиреипˈрошеин’ам/ ж’іˈночиĭ туаˈл’ет//
“Лексикон львівський...” подає цю етикетну формулу з дефініцією ‘перепрошую’ з
одним із експресивно-оцінних значень: ‘уживають, згадуючи непристойну чи делікатну
ситуацію’; неправомірно обмежуючи функціонування цього виразу ввічливості мовленням львів’ян старшого покоління [9: 428]. Як свідчать наші спостереження ця етикетна
формула побутує у всіх вікових групах львів’ян, частіше у середній та старшій вікових
групах.
ПˈРОШУ-ПЕРЕПˈРОШУЮ: пˈрошу-пеиреипˈрошуйу, пˈрошу-пирипˈрошуйу.
Жваве функціонування у мовленні львів’ян етикетних формул з компонентом
пˈрошу зумовило творення способом словоскладання юкстапозита пˈрошу-перепˈрошую
з жартівливим, іронічним семантичним компонентом – номінацію ввічливої людини,
яка активно послуговується формулами ґречності: Шо, ти ни зˈнайіш Приˈгодуву ˈТун’у/
та то таˈка пˈрошу-пеиреипˈрошуйу// А коˈли то ˈмайі приĭˈти та ˈваша ˈпан’і Пˈрошупирипˈрошуйу//
Надмірна ввічливість, понадактивне використання ввічливих формул може трактуватися як маніфестація “індекса соціальної нерівності у мовленні людини, що має нижчий
статус” [10:��������������������������������������������������������������������������
75]. Таким проявам ������������������������������������������������������
вербальної гіперувічливості властиві гендерні характеристики, оскільки, за нашими спостереженнями, частіше притаманні жіноцтву.
Звужено подано функціонування лексеми пˈрошу-перепˈрошую у “Лексиконі львівськім…” щодо вікових груп: лише у середній та старшій вікових групах львів’ян [9: 475].
Ця лексема використовується всіма віковими групами львів’ян, оскільки молоде
покоління також вживає пˈрошу-перепˈрошую, наприклад: ˈТату/ а ˈнаша ˈтета Прошуперепˈрошуйу/ ˈбуде на заˈбав’і// тощо.
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Отже, група мовноетикетних формул з компонентом пˈрошу як маніфестант впливу польської мови є ядром структури мовного етикету львів’ян, що отримав поширення і на львівське довкілля. Варіантність аналізованої етикетної групи творять
фонетичні, морфологічні й акцентуаційні риси наддністрянського діалекту, притаманні
також і львівському мовленню, а також різний ступінь адаптації в українській мові.
Функціонуванню представлених формул ввічливого спілкування характерні висока
частотність та поліфункціональність як щодо діапазону КС, так і щодо представлення
в усіх підсферах КСФ з усім розмаїттям стилістичних відтінків.
Досліджувану групу формул можна назвати прогресивною в ракурсі розвитку
української мови взагалі та вужче – української літературної мови, оскільки сьогодні
спостерігаємо нову хвилю активізації мовних прикмет західноукраїнського варіанта
(з властивими йому численними запозиченнями з польської мови), який функціонує в
Україні та поза її межами, в діаспорі, як у письмовій формі літературного стандарту, так і
в його усній реалізації – українській розмовній мові з її територіальною диференціацією.
Попередню хвилю такого впливу досліджував у 40-их рр. минулого століття Ю. Шевельов, аналізуючи галицький внесок у лексику української літературної мови: “Загалом
беручи, галицький внесок у лексику української літературної мови найбільше обслуговує
сфери абстрактної лексики, наукової термінології, коло понять, зв’язаних з міським побутом, захоплюючи ... вирази ввічливости, етикету тощо, – себто обслуговуючи не лише
номінативні, а і експресивні, зокрема соціяльно-експресивні функції мови” [1: 120].
Реалізація в письмовій формі (в художній регіональній літературі, твореній
письменниками-львів’янами; у художній перекладній літературі, частіше у перекладах
з польської мови), а також активне функціонування у розмовному мовленні львів’ян у
всіх КСФ і підсферах, реалізація у багатьох КС, використання у своєму мовленні усіх
вікових груп львів’ян дає підстави вважати групу мовноетикетних формул з ядром
пˈрошу традиційними регіональними компонентами мовної структури львівського
койне, що відіграють роль лексичних маркерів у мовленні львів’ян. Ознака сталості
(консервативності) цих етикетних формул підтверджується також тим, що навіть в умовах тривалої або постійної еміграції, львів’яни зберігають цю особливість мовного етикету. Винятком можна назвати хіба звертання пˈрошу ˈпана(і), яке фіґурує здебільшого
лише в гумористичній формі у спілкуванні вдома.
Представлені моделі ґречного спілкування у мовній свідомості львів’ян ієрархічно
стоять на порядок вище від інших рівноцінних побутуючих ґречних формул, оскільки
ними активно послуговується інтелігенція, зокрема інтелігенція середньої та старшої
вікової групи львів’ян, мовноетикетні формули якої мають статус зразкових, еталонних.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
УДК 811.111’37

Тягур Ю.В.
(Київ, Україна)

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ
ФІНАНСОВОЇ ТЕМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА РОЗВИТКУ
В даній статті розглядаються деякі теоретичні питання запозичення
термінологічної лексики з однієї національної мови в іншу та збагачення англійської
фінансової лексики за рахунок запозичень в особливості.
Ключові слова: процес запозичення, лексичні і термінологічні запозичення, фінансова
лексика.
В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы заимствования
терминологической лексики из одного национального языка в другой и обогащения английской финансовой лексики за счёт заимствований в особенности.
Ключевые слова: процесс заимствования, лексические и терминологические заимствования, финансовая лексика.
The paper deals with a number of theoretical issues of loanwords from one national
language into another and enrichment of English financial vocabulary due to loanwords.
Key words: borrowing, loanwords and terms, financial vocabulary.
Термінологічна лексика будь-якої національної мови суттєво збагачується за рахунок
запозичень, і фінансова термінологія не є виключенням. Як ми вже зазначали раніше,
фінансова лексика сучасної англійської мови зазнала декілька ключових історичних моментів розвитку, поновлюючись латинськими, французькими, італійськими, арабськими
та німецькими одиницями [1: 225-233].
Будь-яка сучасна національна мова є продуктом довгого історичного розвитку, в процесі якого мова змінюється. Одним із ефективних засобів збагачення словникового складу мову є запозичення.
Відповідно, проблема лексичних запозичень залишається актуальною для дослідників мови. Можна послатись на такі авторитетні імена як О.В. Раєвська, О.І. Смірницький,
О.О. Реформацький, У. Лайонз, Д. Кристал та інші, які займалися різними аспектами запозичення. В цілому, всі дослідники погоджуються з тим, що запозичення є проникненням нового елементу в іншомовне середовище. Втім, як справедливо зазначає Н.Битко,
на визначення терміна «запозичення» впливає загальний підхід до запозичення, в рамках
якого воно розглядається: або як процесу проникнення нового елементу в іншомовне
середовище [2: 78], або як результату [3: 85]. Вітчизняні науковці трактують запозичення
і як процес, і як результат[4: 16]. В англійській мові таке положення з’явилось при ди© Тягур Ю.В., 2010
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ференціації термінів. Так, в анґліцистиці для номінації розглядуваного феномену використовується два терміна – borrowing та loanword – при різному їх трактуванню дослідниками [5: 15-16]. Деякі дослідники розмежовують ці терміни, розуміючи під borrowing
процес запозичення, а під loanword запозичене слово або його елемент [4: 286], інші
використовують ці позначення в якості синонімічних [6: 408].
Вітчизняні лінгвісти використовують поряд із терміном «запозичення» такі термінологічні сполучення, як «іншомовне слово», «іншомовна лексика». Суттєва увага приділяється розгалуженню цих термінів: «запозичення» розуміється як процес, «іншомовна
лексика» позначає результат такого процесу і підкреслює генетичний статус такого шару
лексики [7: 8].
Н.Битко віддає перевагу терміну «запозичення», вбачаючи в термінах «іншомовне
слово» та «іншомовна лексика» радше опис, ніж термінологічне позначення. Термін же
« запозичення» підкреслює динамічний, незавершений характер процесу проникнення
іншомовного слова в мову-реципієнта, її подальше освоєння та асиміляцію [5: 15-16].
Залежно від шляху запозичення, вони бувають прямі (здійснюються безпосередньо з
мови – продуцента) та непрямі (через посередництво третіх мов). Можна також розрізнити запозичення з класичних мов та запозичення з сучасних мов. Шлях запозичення –
один із факторів, що визначає етимологічний аспект побудови нових термінів. Джерело
запозичення залежить насамперед від традицій та моди на ту чи іншу мову залежно від
епохи [8: 112-113].
Процес запозичень характерний для будь-якого періоду в історії англійської мови,
проте джерела запозичень та їх кількість змінюються залежно від періоду. Перехід слова
з однієї мови в іншу завжди супроводжується асиміляцією цього слова (фонетичною,
морфологічною, словотвірною та семантичною), в результаті слово набуває характеристик, що притаманні власне одиницям мови, що запозичує та привносить у мову свої
певні особливості. Запозичення слів з однієї мови в іншу є завжди джерелом збагачення
цих мов. Проте потрібно уважно слідкувати за «вторгненням» іншомовних слів, оскільки власні фонди мови можуть збідніти внаслідок їх витиснення автохтонних одиниць
іншомовними.
Контакти з іншими мовами відіграли важливу роль для словникового складу англійської фінансової термінології Можна сказати, що саме завдяки запозиченням сучасна
ця спеціальна англійська мова має достатні внутрішні ресурси для задоволення потреб
її носіїв, і тим самим уже не вимагає великої кількості нових запозичень. Більш того,
в останні десятиліття англійська мова сама перетворилась на основне джерело поповненні словникового складу багатьох мов. Так, починаючи з XVIII ст. і до нашого часу,
найпоширенішими у французькій мові є запозичення з англійської мови. Те ж саме
сьогодні можна сказати й про українську.
За джерелом запозичення фінансові терміни можна поділити на такі групи:
1. Група латинських запозичень: assets (актив), acceptance (акцепт), debit (дебет),
devaluation (девальвація), depositor (депозитор), emitter (емітент), indexation (індексація),
liquidity (ліквідність). Слід звернути увагу на те, що більшість слів цієї групи запозичені
усним шляхом, вони майже повністю асимілювались й увійшли до складу фінансової
термінології.
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2. Запозичення з французької мови: aval (аваль), advance (аванс), deposits (авуари),
guarantee ( гарант), consignment (коносамент).
2.1. Слова, які прийшли в англійську мову через посередництво французької з латинської: averse (аверс), letter of credit(акредитив), valorisation (валоризація); а також
з італійської: bankruptcy (банкрутство).
3. Слова, які походять з італійської мови, й у свою чергу, поділяються на 3 підгрупи:
3.1. Власне італійські: disagio (дизажіо), giro (жиро), collector (інкасатор).
3.2. Запозичені італійською мовою з латинської: currency (валюта), cash (каса),
confetti (конфетті) (елемент захисту паперових грошей).
3.3. Запозичені італійською мовою з арабської: carat (карат).
4. Слова, запозичені з німецької:
4.1. Власне німецькі: draft (вексель), endorsee (індосат).
4.2. Запозичені німецькою мовою з латинської: committent (комітент).
4.3. Запозичені німецькою мовою з італійської: endorser (індосант).
5. Запозичення грецькі: mortgage (іпотека), numismatist (нумізмат).
6. Слова, запозичені з іспанської мови: embargo (ембарго).
7. Запозичення з арабської мови: hawala (фінансова мережа для матеріального забезпечення фундаменталістських мусульманських організацій).
Слова, запозичені з російської мови: voucher privatization (ваучерна приватизація).
Класифікація за джерелом запозичення розроблена найбільш повно, але не є єдиною можливою. Запозичення також можна поділити на основі того, який аспект слова є
новим для мови-реципієнта. За цим принципом запозичення поділяються на фонетичні,
кальки, семантичні та запозичення словотвірних елементів.
Класифікувати запозичення можна також за ступенем асиміляції: повністю асимільовані, частково асимільовані, тобто такі, що залишилися іншомовними за вимовою,
написанням чи граматичними формами, а також частково асимільовані, що позначають
поняття, пов’язані з культурно-історичними цінностями та географічними особливостями інших держав і такі, що не мають англійського еквівалента.
Шляхи запозичень первісних фінансових термінів в англійську мову можна характеризувати як здебільшого непрямі – не з самої латинської мови, як продуцента, а через посередництво третьої мови: чи то італійської, чи то французької. Велика кількість
термінологічних новотворів у більш пізню епоху (VII-IX ст.) - це також або кальки з
латиністичних та елліністичних термінів, або такі, що побудовані за допомогою греколатинських основ (суфіксів, префіксів). Варто розглянути походження одного з ключових
термінів bank в англійській мові. Його походження достатньо суперечливе, однак більшість фахівців дотримується думки, що він походить від італійського слова banco[11].
Спочатку цей термін спочатку означав лавку міняйла [9: 654]. Словник дає декілька значень слова bank як терміну: 1) установа для отримання і надання грошей в борг; 2) установа для випуску грошей; 3) будинок, в якому розміщена так а установа.
Таким чином, існуюче значення цього терміну виникло шляхом метонімічного переносу за функцією (проведення грошових операцій) і за місцем (там, де вони здійснюються).
Термін bank, який використовується в подібних значеннях, належить до термінологічної периферії. Дефініція вказаного терміну, як основного, тобто терміна, який виражає
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основне поняття економічної теорії, зовсім інша: банки це підприємства, що торгують
позичковим капіталом [11]. Лише в такому значенні, яке відображає сутність економічної
категорії «банк», цей термін входить до ядра економічної лексики.
Термін credit (кредит) походить з латини: сredo, credidi, creditum, credere
(верить, одалживать). Ним позначається економічна категорія, яка є виразом відносин між суб’єктами господарювання щодо надання й отримання позички в грошовій чи
товарній формі на умовах повернення, строковості й платності [12].
Різні визначення суті кредиту можуть відображати окремі риси його структури, складу учасників та стадій руху. Кредит можна визначити як: взаємини між кредитором і
позичальником; зворотний рух вартості; рух платіжних засобів за умови повернення; рух
позичкової вартості; рух позичкового капіталу; розміщення і використання ресурсів на
принципі повернення. Сема «довіра» яка міститься в семантиці цього терміна, свідчить,
що довіра є невід’ємною властивість взаємин, що ним позначаються. Проте вона не є вирішальною властивістю, яка розкриває сутність кредиту, як виду економічних відносин.
Передумовою формування і руху вільних грошових ресурсів, основою розвитку кредиту,
як економічного явища є: достатня платоспроможність суб’єктів економічних відносин.
Структурними елементами кредиту є насамперед суб’єкти кредитних відносин - кредитор (сторона, яка надає позику) і позичальник. Ключовою інституційною ланкою кредитної системи є банки. Розвиток банківської справи приводить до концентрації кредиторів, банки стають колективними кредиторами. Наступним елементом кредиту є об’єкт
передачі - гроші як позичковий капітал, що має свою споживну вартість. Позичальник
може застосувати запозичені кошти як у сфері обігу, так і в сфері виробництва, але лише
останній становить рух капіталу.
Отже термін кредит постає як дуже складне лексико-семантичне утворення із багатошаровою семантичною структурою, яке містить результати вербалізації як повсякденних
так і складних спеціалізованих абстрактних понять.
Таким чином, слова, які сьогодні означають ключові банківські поняття, такі як:
ажіо «agio», депозит «deposit», сам термін банк «bank», банківські інструменти «banking
instruments», видатки «expenses», акцепт «accept», як і багато інших, мають іншомовне
походження. Їх було адаптовано англійською мовою з набуттям всіх необхідних лексичних та граматичних форм.
Значення таких категоріальних термінів є не просто зібранням відокремлених семантичних елементів, а таких, що пов’язані в єдине семантичне ціле і по мірі поповнення
якого перетікають одне в одне і переплітаються між собою, створюючи нові семантичні
утворення, змінюючи статус центрального або периферійного компоненту в процесі концептуального розвитку цього поняття [10: 196] .
Запозичення в термінології – це цілком природний і закономірний процес, завдяки
якому відбувається знайомство з новим поняттями, проте надмірне використання запозичених термінів призводить до втрати національної своєрідності будь-якої науковотехнічної мови, ускладнює спілкування мовців, а отже, й розуміння певних понять. Сьогодні англійська мова майже не запозичує термінологічних одиниць фінансової сфери з
інших мов, а навпаки є «глобальним постачальником» таких спеціалізованих лексем в
інші мови світу.
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ВЕРБАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЛІТИКА
У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ ТЕЛЕДУЕЛІ
Стаття присвячена комунікативно-прагматичному феномену самопрезентації
політика в жанрі передвиборчої теледуелі, зокрема його мовно-мовленнєвому оформленню.
Ключові слова: самопрезентація, дискурс, персуазивність, оцінка.
Статья посвящена коммуникативно-прагматическому феномену самопрезентации политика в жанре предвыборной теледуэли, в частности его языковому и речевому
оформлению.
Ключевые слова: самопрезентация, дискурс, персуазивность, оценка.
The article deals with communicative-pragmatic phenomenon of politician's selfrepresentation in the genre of election TV duel, namely with its language and speech means.
Key words: self-representation, discourse, persuasion, valuation.
Останнім десятиліттям у сучасному політичному дискурсі Німеччини оформився
новий агональний жанр – передвиборча теледуель (далі ПТ), – який представляє собою
полемічний діалог між основними кандидатами на посаду федерального канцлера, опосередкований суб’єктами медіа-дискурсу – модераторами.
Комунікативно-прагматичним феноменом ПТ як агонального жанру (в якому базовою
є функція боротьби за владу) виступає вербальна самопрезентація суб’єкта політичного
дискурсу – політика.
Розширення політичного дискурсу за рахунок нових жанрів потребує опису прагматичних характеристик останніх, що визначає актуальність обраної теми. Об’єктом
дослідження є мовно-мовленнєві засоби самопрезентації політиків у ПТ. Матеріал
дослідження складають тексти та відеозаписи ПТ 2002, 2005 та 2009 років.
Самопрезентація характеризується як здатність втручатися у процес формування
свого образу у співрозмовника [1]. У студіях з політичної комунікації самопрезентацію
розглядають як комунікативну стратегію [2; 3].
Чинниками самопрезентації політиків у ПТ виступають:
• двопланова комунікативна роль політика – «кандидат» та «опонент»,
• персуазивність, що є функціонально-прагматичною характеристикою жанру ПТ,
• масовий адресат – телеглядачі (виборці),
• базова для політичного дискурсу дихотомія «свої – чужі»,
• установка мовця на себе та своїх однопартійців.
Персуазивність у аспекті нашого дослідження розуміється як мовленнєвий вплив, що
здійснюється політиком з метою спонукання виборців проголосувати за власну кандидатуру. Основним способом актуалізації персуазивності у ПТ є самопрезентація політика.
© Завгородня Л.М., 2010
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Самопрезентація (самоподача, самопред’явлення) полягає у керуванні увагою телеглядачів, притягненні їхньої уваги до своєї особи. Мовець робить акцент на тому чи іншому аспекті самопрезентації та очікує, що це призведе до розкриття інших параметрів,
необхідних для завершеного образу. Акцент самопрезентації не є власне метою висловлення, а лише способом утворення відповідних асоціацій у телеадресата (виборців), що
сприяє здійсненню останнім перлокутивного ефекту [1: 83].
Політик прагне не стільки відповісти на питання модераторів, скільки ще раз представити себе виборцям. Позитивна самопрезентація політика-кандидата зближує ПТ із
рекламним дискурсом, що експлікується у мовному маркері werben (рекламувати, агітувати, домагатися) та його еквівалентах.
Steinmeier: Dafür stehe ich und dafür werbe ich um Unterstützung.
Самопрезентація політиків у ПТ ґрунтується на оцінці, яка має таку структуру:
я-політик (суб’єкт оцінки) – оцінне відношення (позитивне) – я-політик (об’єкт оцінки).
Згідно цієї структури можна виявити вербальні маркери суб’єкта самопрезентації.
1. Особові займенники 1-ї особи однини та множини: ich, wir.
Stoiber: Wir haben es erreicht, dass eigentlich in den letzten zehn Jahren jeder vierte neue
Arbeitsplatz in Deutschland in meinem Verantwortungsbereich geschaffen worden ist.
2. Присвійні займенники: mein, unser.
Merkel: …, dass die große Koalition gut gearbeitet hat unter meiner Führung.
3.
Вказівні займенники.
Schröder: Und wir sind diejenigen, die in heftigen Kontroversen teilweise mit internationalen Partnern für den Kyoto-Prozess gesorgt haben…
4. Відносні займенники.
Schröder: Zweitens: wir sind es gewesen, die die Gewerbeertragssteuer anrechenbar auf
die Steuern … gemacht haben.
5. Неозначено-особовий займенник man.
Stoiber: Wenn man zweimal bei Landtagswahlen weit über 50 Prozent erreicht, dann steht
man in der Mitte.
6. Числівники на позначення часу перебування політика при владі.
Merkel: In vergangenen 12 Monaten haben wir es geschafft, die Krise in den Griff zu
bekommen…
7. Метонімічні перенесення.
Merkel: Das zeigt, die unionsgeführte Bundesregierung hat hier vieles vorangebracht und
das hat dem Land gut getan.
8. Імпліцитні маркери самопрезентації, коли суб’єктом позитивної оцінки виступають треті особи: виборці або навіть опонент.
Schröder: Das denke ich, schafft Vertrauen und das macht uns zuversichtlich, dass die Menschen sagen werden, die sollen das weitermachen.
Stoiber: Und im Übrigen Herr Bundeskanzler. Wir kennen uns ja nun schon seit vielen, vielen
Jahren und ich habe mal gekramt, was Sie alles über mich mal zum Ausdruck gebracht haben.
Da haben Sie einmal gesagt: „Also, Erdmund Stoiber, der hält, was er verspricht. Der zieht
das durch“.
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Самопрезентативні висловлення реалізують комунікативну мету політика створити
власний позитивний образ майбутнього федерального канцлера Німеччини. Коли політики говорять про себе лише хороше, тим самим вони створюють собі рекламу.
Для того щоб реалізувати себе, мовець повинен проявити себе [4: 151]. У процесі
аналізу емпіричного матеріалу виявилося, що самопрезентація політиків реалізується
переважно у мовно-мовленнєвих засобах лексичного та стилістичного рівнях.
Розглянемо засоби самопрезентації політиків лексичного рівня.
• Дієслова, що позначають продуктивну дію, типу einleiten, erreichen, gelingen�����
�������������
, ���
investieren, machen, schaffen, steigern, umsetzen, voran bringen, зокрема у формах минулого
часу.
Merkel: …, dass wir natürlich die Finanzaufsicht erheblich verbessert haben.
• Іменники, в яких присутня сема позитивної оцінки типу Kompetenz, Reform, Verantwortung.
Stoiber: Und hier brauchen wir eine Prioritätenverschiebung in Richtung Kind.
• Іменники на позначення родинних зв’язків, коли в ракурсі позитивної оцінки
описуються члени родини політика: Frau або Mann.
Stoiber: Und insoweit, sage ich auch ganz offen, ohne das Verständnis und ohne auch die Bereitschaft, auch die Liebe meiner Frau könnte ich eine solche Herausforderung, wie ich sie in
der Vergangenheit oder jetzt anstrebe, überhaupt nicht gehen.
• Прикметники, які позитивно характеризують іменник.
Schröder: Das zeigt, dass wir da richtige Schwerpunkte setzen.
• Прикметники у формі вищого та найвищого ступенів порівняння виявляють неабиякий персуазивний потенціал.
Merkel: Das bedeutet für Millionen von Familien eine bessere Situation.
Schröder: Wir haben das Kindergeld dreimal erhöht um 40 Euro insgesamt. Das sind die größten Erhöhungen, die es ja gegeben hat in einer Legislaturperiode.
• Прислівники для підсилення позитивної оцінки.
Schröder: Wir haben sehr stark regenerative, regenerierbare Energieträger gefördert.
• Кількісні числівники як інтенсифікатор позитивної оцінки, автентичний засіб
вираження точності. Політики їх часто вживають, навіть якщо названі ними цифри не
відповідають дійсності, адже контакт числівника з іменником реалізує спільне функціональне навантаження.
Stoiber: In meiner Amtszeit sind 133000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind…
Проаналізуємо засоби самопрезентації політиків стилістичного рівня.
• Продуктивним засобом вираження позитивної оцінки є епітети.
Schröder: Das ist ein vernünftiges, ein richtiges Ziel.
• Прийом парономазії, коли слова схожі за звучанням, але мають протилежні значення. Слово з позитивною оцінкою політик приписує собі.
Schröder: …eine vernünftige Politik, die Balance hält zwischen fördern und fordern auf dem
Arbeitsmarkt.
• Гіперболізація інтенсифікує позитивну характеристику політика.
Schröder 00:06:45: … ich arbeite sechzehn Stunden am Tag, in der Regel jedenfalls und das
natürlich auch abends. Wie sollte das anders sein?
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За допомогою числівника sechzehn політик приписує собі позитивну оцінку та створює образ працьовитого канцлера, оскільки зазвичай робочий день триває вісім годин, а
він працює вдвічі більше.
• Порівняння, коли акцентується перевага „свого“ над „чужим“, або прийом чорнобілого зображення [5: 52].
Schröder: Diese Arbeitslosenziffern, die wir gegenwärtig haben, haben wir unter schwierigsten weltweiten Bedingungen, und sie sind geringer als die Regierung Kohl sie hatte bei einer
boomenden amerikanischen Wirtschaft, bei einer boomenden Weltwirtschaft.
• Перелік створює ефект суцільної позитивної характеристики політика.
Schröder: Wir haben eine Steuerreform gemacht, die sich wirklich sehen lassen kann… Wir
haben zweitens eine Rentenreform gemacht, die den Rahmen weiter verbessert hat. Und wir
haben zum Dritten, begonnen, auf dem Arbeitsmarkt Verhältnisse zu schaffen, mit denen Menschen, die arbeitslos geworden sind, schneller in die offenen Stellen vermittelt werden können…
Und ich denke, das sind drei ganz wichtige Reformbereiche, die angepackt worden sind.
• Анафора у певній мірі збігається зі стилістичним прийомом висунення, або
актуалізації. У такий спосіб політик висуває, а отже нав’язує телеадресату (виборцям)
відповідні оцінки.
Steinmeier: Mich freut, dass wir 1,6 Millionen mehr Erwerbsbeschäftige haben, mich freut,
dass wir die Arbeitslosenzahl von 5 Millionen auf 3 Millionen herunter bekommen haben.
Свій широкий кругозір політики демонструють за допомогою прецедентних феноменів.
Merkel: Der Staat als Hüter der Ordnung, das können wir von Ludwig Erhardt duchsehen…
У ПТ рясніють проспективні висловлення, в яких вживаються модальні дієслова, дієслова у формі кон’юнктива ІІ, кондиціоналіса або футура І.
Merkel: Ich glaube, dass wir aber diesen Kurs noch entschlossener fahren könnten.
Stoiber: …und ich möchte das, was ich für Bayern getan habe, die nächsten vier Jahre mit aller
Leidenschaft und mit allen Engagement für Deutschland tun.
У подібних висловленнях простежується ілокутивна сила обіцянок або прохання
(про підтримку власної кандидатури).
Таким чином, самопрезентація політика у ПТ є комунікативно-прагматичним феноменом, що визначається низкою чинників, та ґрунтується на позитивній оцінці, яка
знаходить своє вираження у мовно-мовленнєвих засобах лексичного та стилістичного
рівнів.
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ВПЛИВ ТАКТИЧНИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ДИСКУРСУ
НІМЕЦЬКИХ ТОК-ШОУ НА ЇХ МОВНИЙ СКЛАД
Стаття присвячена розгляду тактичних прийомів, що організують дискурс токшоу на комунікативному, структурному та тематичному рівнях. Подається аналіз мовленнєвих стратегій організації ток-шоу із наведенням відповідних прикладів.
Ключові слова: стратегії, тактики, ток-шоу, метатекст, метаорганізатори.
Статья посвящена рассмотрению тактических приемов, которые организуют дискурс ток-шоу на коммуникативном, структурном и тематическом уровнях. Представлен анализ речевых стратегий организации ток-шоу с приведением соответствующих
примеров.
Ключевые слова: стратегии, тактики, ток-шоу, метатекст, метаорганизаторы.
The article deals with the tactics that organize the discourse of talk shows on communicative,
structural and thematic levels. The verbal organizational strategies of talk show are analyzed
with the reduction of relevant examples.
Key words: strategies, tactics, talk shows, metatext, metaorganizers.
Ток-шоу як жанр телевізійних передач та об’єкт багатьох сучасних міждисциплінарних досліджень посідає важливе місце у певних лінгвістичних теоріях. Одним із цікавих
аспектів є організація мовлення у передачах такого типу завдяки реалізації певної комунікативної мети. Дослідження у цій галузі належать, насамперед, таким вітчизняним науковцям як Л. Фірстова, А. Зєнкова, Н. Рябцева, А. Агапітова, А. Вежбицька та багатьом
іншим. Серед іноземних дослідників значну увагу особливостям організації мовлення
ток-шоу приділили Б. Зайфрід, Г. Бургер, В. Холлі та інші.
Актуальність статті визначається низкою чинників: недостатнім обсягом досліджень телемовлення як особливого виду комунікації, вивченням ролі метатексту для визначення особливостей телекомунікації та встановленням впливу прагматичних стратегій і тактик на мовний склад ток-шоу.
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Об’єктом дослідження даної статті є дискурс ток-шоу.
Предметом статті визначено мовні прагматико-комунікативні особливості дискурсу
німецьких ток-шоу , які зумовлені наявністю метаорганізаторів як показників і модифікаторів метатексту.
Метатекст є одним з найпоширеніших понять серед мовно-організаційних структур. Він є важливим тактичним прийомом організації дискурсу на структурному рівні,
оскільки метатекстові організатори є віхами, що маркують початок і завершення окремих інформаційних чи розважальних блоків або передачі в цілому. Метатекст як частина
комунікації, спрямованої на саму себе, виконує безліч різних функцій у дискурсі, мета
яких буде залежати від типу передачі й установки автора [1:29-32].
Більш однозначне, розуміння метатексту склалося на основі робіт Р. О. Якобсона.
Метатекстовими компонентами в його концепції є не всі частини тексту, що мають
референцію до нього самого, а тільки ті, що виконують метамовну функцію. Вона
полягає в тому, що предметом мови стає так званий «код повідомлення тексту» [2:202].
Також поняттю метатекст відповідає визначення Н. К. Рябцевої: «Метатекст - це свого роду комунікативний «дейксис», який вказує на тему повідомлення, організацію тексту, його структурність і зв'язність» [3:90].
З розкритою вище сутності метатексту можемо узагальнити визначення його поняття
наступним чином: метатекст – це текст, який виконує лінгвістичну функцію організації
висхідного тексту і реалізується на структурному і прагматико-комунікативному рівнях.
У ролі метатекстових елементів виступають засоби звязності тексту. Це так звані
«мета-організаторами» , які служать для перенесення уваги реципієнта на найбільш
суттєві, з точки зору автора, фрагменти тексту і допомагають орієнтуватися в просторі
тексту, активізуючи анафоричні і катафоричні зв'язки. Жоден текст без них обійтися не
може, але у всякому тексті вони «є чужорідним тілом» [4:404]. Цей факт свідчить про
гетерогенність будь-якого тексту.
Розглянемо описані структурні елементи в організації ток-шоу, що вказують на формальну, лінійну організацію мови, а саме:
1) структурні метаорганізатори, що мають на меті показати послідовність частин
передачі: Fangen wir mit… an/…
2) композиційні метаорганізатори, які вводяться на початку або середині передачі
з подальшим перерахуванням подій в тому порядку, в якому про них буде
проінформовано: Heute im Programm .... Іноді порядок проходження окремих
блоків може відрізнятися від порядку, в якому вони були згадані в заголовках.
Це робиться в тому випадку, якщо ведучий хоче акцентувати увагу глядачів на
важливості події;
3) репрезентативні метаорганізатори, які представляють модераторів і канал, на
якому йде передача. Найчастіше вони вживаються разом з фразами етикетного
типу: Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio/ Ich bin/ Volker Panzer//;
4) фреймові метаорганізатори, що вказують на початок і завершення програми. Ця
функція може бути виражена як експліцитно, так і імпліцитно:
Diese Frage besprechen wir heute mit unseren Gästen / und ich möchte sie gerne vorstellen /...;
Danke schön/ dass Sie alle hier waren// Auf wiedersehen/
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Крім названих вище найпоширеніших груп зустрічаються також метаорганізатори,
що підводять до підсумку і міркувань або пояснюють (So / glaube ich / werden wir heute
keine Einigung erzielen //); вказують на вже згадану або загальновідому інформацію (Ich
betonne / dass am Anfang unseres Gesprächs ... / ); виділяють найбільш значущі відрізки в
тексті (Und jetzt zu unserem Hauptthema… //); a також вказують на специфічну текстову
будову телевізійного спілкування, тобто такі текстові конструкції, які пояснюють відеоряд або фрази, які використовуються ведучим у разі неполадки з технікою або виникнення перешкод, фрази, вимовлені при перерві на рекламу і після неї, а також анонси
наступних передач (Hier kommt es jetzt „Nachtmagazin“ an//).
Мета інформаційної мови полягає в тому, щоб допомогти зрозуміти і засвоїти
інформацію, а цього можна досягти лише за умови, що мова є прозорою і зрозумілою,
чому й сприяють метатекстові конструкції. А метаорганізатори використовуються
частіше за все з метою сегментації інформації і виконують також роль інформатора, тобто
реалізують диктальну стратегію, сприяючи полегшенню сприйняття безперервного
потоку інформації та адекватному її засвоєнню. Диктальна стратегія реалізується поряд
з тактичними прийомами, що організують дискурс на комунікативному, структурному та
тематичному рівнях. Під диктальною стратегією розуміємо мовленнєвий задум мовця,
що реалізується шляхом інформування комунікативного партнера. [5:285]. Ці прийоми
спрямовані на впорядкування не тільки зовнішніх, структурних показників оформленості
дискурсу, але також і внутрішніх його компонентів: смислове членування інформації,
номінаційний характер семантичних компонентів блоку, актуальність часових меж
висловлювань та інше.
У дискурсі ток-шоу не спостерігається єдиної тематичної цілісності, оскільки сюжети
не пов‘язані між собою за змістом. Проте можна простежити смислову єдність у межах
одного тематичного блоку і, що важливо, виявити номінаційний характер тематичних
бесід, а отже спостерігати тематичний ланцюжок, який являє собою сукупність номінацій,
що відносяться до одного референта або поняття.
Структура ток-шоу відрізняється тим, що незважаючи на часту відсутність тематичної
цілісності, в передачі може бути представлена здебільшого одна конкретна тема. У цьому
випадку ми виділяємо один тематичний блок, розбитий на декілька дискурсивних блоків:
мова ведучого і гостя студії, ведучого і глядача студії, репортаж кореспондентів тощо.
Враховуючи це, можна сказати, що метатекст не лише структурує текст на рівні окремих
блоків, але й об‘єднує ці блоки в єдиний дискурс.
Поряд з комунікативною метою, що об‘єднує дискурс ток-шоу в єдине ціле, є ще
одна категорія, що зв‘язує всі тематичні блоки програми між собою, - це категорія
часової локалізованості. Багато вчених сходяться на думці, що категорія тимчасової
віднесеності властива всім текстам і висловлюванням [6:64-67]. При цьому дії можуть
бути локалізованими і нелокалізованими у часі в межах одного і того ж часового плану.
Категорія часових локалізаторів уточнює поняття номінативної функції речення, оскільки
мовець може представити ситуацію або закріплену за конкретним часом та місцем, або
як загальну, що не залежить від часу та місця [7:7]. Отже можна говорити про абсолютний і відносний час залежно від того, чи виступає в ролі тимчасового дейктичного центру момент мовлення (абсолютний час), чи який-небудь інший момент (відносний час).
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Коли у ток-шоу зустрічаються різні обставини часу або згадуються конкретні дати,
що вказують на приналежність дії до того чи іншого тимчасового плану, саме вони і
підкреслюють зв'язок подій з моментом мовлення:
…/ weil heute um Mitternacht die Fastenzeit beginnt... //
При цьому послідовний опис подій у ток-шоу не є першорядним і зустрічається
рідше, ніж просторове обговорення проблеми, міркування про загальне становище речей
або про соціально-культурний досвіді в цілому. Для таких типів передач характерне
вживання неактуального або невизначеного часу: Dieses lange und schöne Leben ist nur
eine Illusion…//
Таким чином, більшість подій, що описуються у ток-шоу, відносяться до минулого
або теперішнього тимчасового плану. Але дискурс побудований так, що минулий план
подій знаходиться у рамках моменту мовлення.
Узагальнюючи особливості вищеназваної диктальної стратегії зазначимо, що
вона реалізується наступними тактиками: інформування, коментування, роз'яснення,
ілюстрування, саморепрезентації та оцінювання. Принципи реалізації виділених нами
тактик ми розглядаємо з позиції прагматики, тобто теорії мовного акту і комунікативного
ходу, оскільки саме вони є одними з найбільш явних показників переваги тієї чи іншої
тактики в дискурсі. Поняття комунікативного ходу використовується для характеристики
функції мовного акту щодо продовження дискурсу [8:34-39], тобто комунікативний хід
можна розглядати як один із прийомів реалізації тієї чи іншої тактики.
В інформаційних передачах домінує мовний акт представлення інформації, в
межах якого ми виділяємо такі комунікативні ходи, як повідомлення, пояснення,
опис, доповнення, уточнення, узагальнення, судження, пряме оцінювання, висновок,
припущення (пресупозиція), імплікація, подання, стилістичні стежки і деякі інші. Проте
ток-шоу не може бути цілком віднесене до жанру телепередач, основною задачею яких
є представлення інформації. Для нього більш характерною та значущою є категорія
модальності, а передачі з переважною модальної стратегією будуються за принципом
суб‘єктивного і об‘єктивного оцінювання інформації. Тут розглядаються відкриті
способи вираження оціночної, виробленої за рахунок експресивних засобів суб‘єктивної
модальності. До них належать лексичні засоби (експресивна лексика і фразеологія);
морфологічні засоби (підсилювальні частки, емоційні вигуки, вставні слова з емоційнооціночним змістом); синтаксичні засоби (інверсія, суб‘єктивно-оціночні конструкції);
лексико-стилістичні засоби (повтор, перелік і інші стилістичні фігури).
Такий жанр як ток-шоу виконує не лише інформативну функцію, але і функцію
формування певних точок зору з певного питання. Отже, в мові модератора та учасників
ток-шоу застосовується різноманітна оціночна лексика та експресивні конструкції:
• ввідно-модальні конструкції: Also / ist doch ‘ne interessante Idee //...;
• суб’єктивно-оціночні словосполучення: Habe den Eindruck / man hält es für normal //…;
• експресивна лексика та фразеологія для прямої оцінки явища: … kann man wirklich
Bärendurst bekommen //…;
• наявність гіперболи, метафори, іронії: : Wie man sagt / alle Worte tausendmal gesagt
/ alle Fragen tausendmal gefragt / alle Gefühle tausendmal gefühlt //…; Bakterien // Nur
eine Kleinigkeit //…
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В таких програмах як ток-шоу, окрім тактики оцінювання, можна виділити тактику
саморепрезентації. Існує необхідність застосування дискурсивного аналізу до масової
комунікації для роз’яснення механізмів цих саморепрезентацій, що притаманні сучасному типу соціальності, і чий спосіб буття здебільшого обумовлений процесами у сфері
даного типу комунікації [9:8]. Завдяки такій тактиці як саморепрезентація тому, хто говорить вдається оптимальним чином довести свою точку зору до глядачів і викликати в них
розуміння. Така тактика находить своє вираження також у різних способах застосування
так званої «я-лінії». Вона пропонує низку мовних засобів, що відображають індивідуальність і особистий досвід мовця (події, явища, факти життя тощо) і представляють в
процесі комунікацій позицію і оцінку цього мовця. Ця лінія може бути виражена як експліцитно, так і імпліцитно. Предметно-логічна «я-лінія» у досліджуваному нами жанрі
проявляє себе, здебільшого, у фактах оцінювання того, про що говориться в тексті.
Таким чином, розглянувши основні мовленнєві стратегії дискурсу ток-шоу, можна
стверждувати, що під час організації мовлення даного типу передач фігурують метаорганізатори як прояви метатексту та виразники диктальної стратегії. До основних особливостей функціонування мовлення у ток-шоу слід віднести комунікативну мету, категорії часової локалізованості і модальності, тактики оцінювання, саморепрезентації та
інформування (головним чином шляхом формування певної думки чи уявлення). Найважливішим моментом слід вважати вибір оптимальних прийомів і засобів спілкування в
існуючих умовах комунікації, за допомогою яких можна досягти максимального впливу
на реципієнта і вдало провести комунікацію. Такий висновок дає поштовх більш детально розглянути всі вищезгадані стратегії з точки зору прагматики та глибше дослідити і
пояснити роль метатексту у телемовленні. Аналіз прагматичних тактик и стратегій дозволить чіткіше визначити роль метатексту у телекомунікації.
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ИЗБЫТОЧНОСТЬ СЕГМЕНТНЫХ СРЕДСТВ ТЕКСТА
В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

У статті йдеться про мережу Інтернет як про особливе комунікативне середовище, володіючу низкою характерних особливостей. В Інтернет-комунікації, яка не є ні
письмовою, ні усною формою мови в чистому вигляді, активно використовуються елементи усного мовлення. Одним з таких елементів є надлишковість сегментних засобів
текста.
Ключові слова: надлишковість, усне мовлення, Інтернет-комунікація.
В статье идет речь о сети Интернет как об особой коммуникативной среде, обладающей рядом характерных особенностей. В Интернет-коммуникации, которая не
является ни письменной, ни устной формой речи в чистом виде, активно используются
элементы устной речи. Одним из таких элементов является избыточность сегментных
средств текста.
Ключевые слова: избыточность, устная речь, Интернет-коммуникация.
This article is about the Internet as a special communicative environment, possessing
some distinctive features. In the Internet-communication, which is not either oral or written
speech in its pure form, there are elements of oral speech in active use. One of such elements is
redundancy of segmental means of the text.
Key words: redundancy, oral speech, Internet-communication.
Избыточность сегментных средств текста в «Словаре лингвистических терминов»
О.С. Ахмановой определяется как «повторная (многократная) передача одной и той
же информации как эксплицитно (плеоназм), так и имплицитно. В последнем случае
избыток информации может передаваться либо по традиции, либо для увеличения надежности сообщения» [1:167]. Избыточность характерна для устной речи, но также часто
встречается в Интернет-коммуникации. Представляется необходимым определить, к какой форме речи можно отнести Интернет-общение.
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Язык имеет две формы речи: устную и письменную, которые характеризуются особенностями как лексического состава, так и грамматической структуры.
Устная речь – это звучащая речь, применяемая для непосредственного общения. Благодаря интонационному разнообразию, устная речь может передать все богатство чувств,
настроений и переживаний человека. Для выражения эмоционального состояния, согласия/несогласия, удивления, гнева и т.д. в устной речи также широко используются мимика и жесты. Одной из особенностей устной речи является отсутствие возможности вернуться в какой-то определенный момент речи еще раз, поэтому говорящему приходится
говорить и мыслить одновременно. В силу этого устной речи могут быть свойственны
следующие характеристики: неплавность, преобладание простых нераспространенных
конструкций, членение высказывания на короткие сегменты, уточнения, дистантное
расположение синтаксически связанных единиц, постановка коммуникативно важных
компонентов в инициальную позицию и т.д. [2]. «Многие так называемые огрехи устной
речи – функционирование незаконченных высказываний, слабая структурированность,
введение перебивов, … реприз, элементов колебания и т.п. – является необходимым
условием успешности и эффективности устного способа коммуникации» [3: 8].
Основной функцией письменной речи является фиксация устной речи. Письмо служит средством коммуникации между людьми, когда непосредственное общение невозможно. Развитие технических средств, например, телефона, уменьшило роль письма.
Но появление Интернета вновь активизирует именнописьменную речь. М.А. Кронгауз
считает, что общение в целом перемещается из устной сферы в Интернет (или в смсобщение с помощью мобильного телефона). Мы очень часто делаем письменно то, что
раньше делали устно. Некоторые проблемы, которые раньше решались с помощью телефонного звонка, теперь решаются с помощью переписки. Такое поведение считается
более вежливым. Так мы не беспокоим собеседника. Он может вообще не ответить на
письмо. На устное обращение не ответить сложнее. Таким образом, часть нашего общения переместилась в эту «письменную» по технике исполнения и восприятия фазу [4].
Письменная речь дает пишущему возможность продумывать речь, возвращаться к написанному ранее, перестраивать части текста, заменять слова, уточнять, осуществлять
длительный поиск форм выражения мислей и, наконец, воспользоваться справочниками
и словарями. В письменной речи, в отличие от устной, порядок слов в предложении закрепленный, инверсия нетипична. Для письменной речи характерны сложные синтаксические конструкции, распространенные предложения, причастные и деепричастные
обороты, вставные конструкции.
К какой же форме речи относить Интернет-общение и какими характерными чертами
оно обладает? Е.И. Горошко полагает, что на данный момент можно говорить о формировании особой дисциплинарной парадигмы «Лингвистика Интернета». «Основной
целью этого направления должно стать описание и объяснение особенностей функционирования языка в Интернете с учетом сложного взаимодействия некоторого открытого
множества факторов при изначальной включенности человека в социально-культурный
контекст взаимодействия в Сети» [5]. Это научное направление должно соединить подходы различных научных дисциплин: психолингвистики, социолингвистики, лингвистики текста и т.д. По мнению Е.И. Горошко и И.С. Шевченко, Интернет-коммуникация
обладает следующими характерными чертами:
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• Интерактивные возможности сети Интернет полностью меняют механизм восприятия и порождения текста.
• Анонимность и дистантность приводит к большей раскрепощенность, что связано
со снижением психологического и социального риска в процессе общения.
• Общение в Интернете достаточно эмоционально. При затрудненности эмоционального компонента общения (отсутствие мисики, жестов и интонаций), Для
Интернет-коммуникации характерно стремление к эмоциональному наполнению текста. Механизмами передачи эмоций становятся смайлики, использование
заглавных букв, описание эмоций словами в скобках и т.д. [5, 6].
В связи с особенностями Интернет-общения элементы устной речи широко используются в письменной электронной коммуникации. Ряд ученых говорит сегодня о�����
возникновении особого электронного письма (третьей формы речи наряду с письменной и
устной).
Вернемся к избыточности, нередко встречающейся в Интернет-коммуникации. Для
иллюстрации мы подобрали примеры текстов с сайтов odnoklassniki.ru и vkontakte.ru, так
как на этих сайтах, как и на других подобных сайтах, называемых социальными сетями,
осуществляется характерное Интернет-общение, о котором мы говорили выше. Явления,
избыточные с позиции и говорящего, и слушающего (тавтология, плеоназм, дублирование словосочетаний, предложений) – абсолютная избыточность. ���������������������
Для переписки на сайтах odnoklassniki.ru и vkontakte.ru характерны явления, напрямую связанные со спонтанностью устной речи и необходимостью выстраивать высказывание без подготовки. Такое
явление совершенно нетипично для письменной речи, о чем мы уже говорили выше.
Абсолютно избыточным сегментным средством текста являются информационный шум
и паузы хезитации, позволяющие говорящему выиграть время для подбора нужных слов
[7:153]. Приведем пример, как это выглядит в письменном виде: Погода супер, море...
теплое-прозрачное, бархатное... еда вкусная.. ее очень много... вооооотттт.. купаемся... загораем... наедаемся... читаю книжки... послезавтра едем на яхте кататься на
целый день! Здесь можно наблюдать сам процесс построения высказывания, а подбор
нужного слова отражается в пунктуационном оформлении фразы – наличии множества
многоточий. Для Интернет-коммуникации такого рода характерно употребление словпаразитов: о них я могу разговаривать почти бесконечно...просто обажаю их... экспрессия джонатана (front man) просто разрывает!! я тебе дам лучшие трэки) честно) и
барабанщик у них рульный! нестандартный, свинги, все дела... Или: Погодка хорошая,
обещают нам 2 выходных... будет возможность на пляжике полежать... такие дела....
24 домой.... а с 25 у меня отпуск, вот буду ремонтом заниматься, а то как это, я же
должна все контролировать......
Дублирование компонентов высказывания может проходить как на лексическом, так
и на синтаксическом уровне. На лексическом уровне М.Ю. Нечепуренко [7] выделяет
три вида дублирования: тавтологию, плеоназм, излишнюю детализацию. Приведем пример с плеоназмом. Плеоназм (греч. pleonasmos «излишество») - дублирование некоторого элемента смысла; наличие нескольких языковых форм, выражающих одно и то же
значение, в пределах законченного отрезка речи или текста: Море очень кайфовое, супер,
все хорошо, но жара несусветная, кошмар!!!! В данном случае повторение обусловлено
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эмоциональной насыщенностью высказывания. На синтаксическом уровне дублирование компонентов высказывания может быть либо полным, либо сопровождаемым модификацией структуры. Большинство удвоений такого типа являются коммуникативнозначимой избыточностью, т.е., несмотря на формальную отягощенность конструкций,
обеспечивают наилучшее достижение коммуникативных целей, так как контролируют
доступность речи, понимание, внимание собеседника. Либо эмоционально усиливают
высказывание: Закрываешь это окошко - они открываются в отдельном. И больше кроме этого окна ничего нет. И ничего не работает! Принудительно выключила. Включила. А на рабочем столе, кроме заставки ничего нет!!!! А я говорила ему не трогать,
говорила же ему!!
Письменная речь на основании использовании ее в сети Интернет приобретает несвойственные ей раньше особенности в использовании конструкций устной речи. Попытки сделать общение эмоционльным при невозможности использовать жесто-мимический
канал, а также стремление к спонтанному построению высказывания с подбором слов и
коррекцией обусловливает появление избыточности сегментных средств в Интернете.
Благодаря этому происходит определенная унификация устной и письменной речи, которая, по-видимому, продолжится в будущем.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
УДК 821.134.2: Вальєхо
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П’ЄСА “ПІДВАЛЬНЕ ВІКНО” –
ДРАМАТУРГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ А. Б. ВАЛЬЄХО
У статті розглядається проблематика, структура конфлікту, образи персонажів,
арсенал засобів театрально-драматургічної виразності у п’єсі Антоніо Буеро Вальєхо
«Підвальне вікно».
Ключові слова: конфлікт, дія, характер, іспанський театр, драматургія, диктатура.
В статье рассматривается проблематика, структура конфликта, образы персонажей, арсенал средств театрально-драматургической выразительности в пьесе Антонио Буэро Вальехо «Подвальное окно».
Ключевые слова: конфлікт, действие, характер, испанский театр, драматургия,
диктатура.
This article deals with the problems of conflict structure, characters’ images, a store of
means of dramatic expressiveness in Antonio Buero Vallejo’s play “The skylight”.
Key words: conflict. action, character, Spanish theatre, dramatic composition,
dictatorship.
У ХХ столітті Іспанія збагатила скарбницю світового сценічного мистецтва творчістю цілої плеяди видатних майстрів театральної літератури: Рамона дель Вальє-Інклана,
Гарсіа Лорки, Альфонсо Састре. За соціальною значимістю п’єс та парадигмою засобів
сценічно-драматургічної виразності, застосованих в них, до таких найвидатніших постатей належить і А.Б. Вальєхо. Театральна громадськість, критика і художньо-дослідницькі
центри Заходу беззаперечно оцінюють театр А.Б. Вальєхо як унікальне явище іспанської
і світової художньої культури. Його творчість широко відома і за межами Іспанії, його
п’єси перекладені багатьма європейськими мовами. На жаль, українською мовою п’єси
А.Б. Вальєхо ще не перекладалися. В науковому дискурсі “вальєхознавства” української
сторінки ще й досі немає. Тож наша скромна праця й спрямована на подолання цієї прогалини.
П’єса “Підвальне вікно” відноситься до другого етапу творчості Б.Вальєхо, який охоплює період 1958-1968 рр. Поставлена одразу після того як була написана, у 1967 р., ця
п’єса користувалася великим успіхом (тільки у Мадриді відбулося більш ніж п’ятсот
вистав).
У творчості Буеро Вальєхо, яка взагалі характеризується великою різноманітністю
драматургічної стилістики, використанням різних моделей драматичної дії, п’єса “Підвальне вікно” виділяється незвичайністю своєї художньої форми. Вальєхо у цьому творі
ніби вирішив показати, що іспанський театр, якого не торкнулося багато театральних
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пошуків, характерних для західноєвропейського театру, ніби наздоганяє втрачене, демонструє свою здатність йти шляхом естетичного експериментаторства. В цьому плані є
показовим авторське визначення жанру даної п’єси: “Експеримент у двох частинах”.
Тут же зауважимо, що і в такій, експериментаторській за своєю стилістикою, п’єсі
письменник залишається вірним собі у дуже важливому моменті – його драматургія продовжує залишатися соціальною.
І такий феноменальний успіх п’єси “Підвальне вікно” також, безперечно, був
пов’язаний, перш за все, з соціально-політичною проблематикою п’єси, з тими ідейними
мотивами, поява яких у тканині художнього твору ознаменувала собою початок істотних
змін у житті Іспанії, віддзеркалювала появу соціально-політичних та соціальнопсихологічних тенденцій і настроїв, які були характерними для останніх років диктатури
Франко (кінець її наступив у 1975 році разом зі смертю диктатора).
Протягом останніх десяти років правління Франко послаблення диктаторського режиму стало безсумнівним, і це проявилося, зокрема, в тому, що у друкованих виданнях
і на сцені театру стали можливими пригадування, а іноді, нехай скромні та обмежені за
масштабами, обговорення подій, пов’язаних з Громадянською війною 1936-39 рр. Раніше
будь-яке обговорення цих тем знаходилося під суворою забороною. П’єса “Підвальне
вікно” нагадувала про ці події багаторазово.
Так, героїня п’єси – Мати – в одній зі сцен, коли її діти пригадують події їхньої
сімейної історії, які відбулися тоді, в кінці 30-х років, вигукує: “Будь прокляты люди,
которые затевают войны!” Її син Маріо на іншому етапі дії висловлюється таким чином:
“Война для всех была жестоким испытанием”.
Висловлювання Матері, як бачимо, носить досить загальний характер. Громадянська війна 1936-39 років не називається нею конкретно. Але з подій п’єси посилання на
цю війну вичитується безпомилково. Приведена ж репліка Маріо остаточно ставить усі
крапки над “і”. І ці моменти настроювали публіку на сприйняття п’єси, яка багато у
чому була спорідненою з мелодрамою, з натуралістичними моментами, аж до вбивства
одного з героїв прямо на очах у глядачів, як твору соціально-політичного, чия гостра
актуальність все більше і більше виявлялася по ходу дії.
П’єса містить і такі моменти, які давно зникли зі сцени іспанського театру, які дозволяли пригадати час та події, які відбувалися до Громадянської війни. В ній персонажі
(рідні брати) неодноразово дискутують один з одним про бідність і багатство, про
несправедливості життя, яке розділяє людей на бідних і багатих, про те, що ті, хто вибираються нагору, стаючи багатими, досягають цього нелюдським шляхом: йдучи по трупах сотень і тисяч інших людей і т.п.
Подібні діалоги, сповнені думками, які давно стали в Іспанії забороненими для
публічного обговорення, хвилювали, примушували глядачів сприймати сценічну дію, затамувавши подих. Але у п’єсі був відображений і більш значимий соціальний феномен
іспанської дійсності, який зробив п’єсу дуже актуальною.
Як ми зауважили вище, режим Франко був остаточно повалений у 1975 році, але вже
з другої половини 1960-х років він став помітно слабнути. В іспанському суспільстві,
у всій атмосфері життя країни повіяли нові вітри. Люди переставали приховувати своє
відношення до франкізму, відкрито говорили про його порочність і навіть злочинність,
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намагалися розібратися в тому, як могло трапитися, що до влади у країні прийшов диктатор. Ці “з’ясування” зовсім не завжди мали достатньо глибокий, принциповий характер,
іноді вони виглядали як малопереконливі, навіть дріб’язкові звинувачення на адресу одне
одного, що є свідоцтвом того, наскільки складно носіям посередньої, масової свідомості
відійти від реакцій на ті чи інші факти, які деколи можуть здаватися значними і важливими, хоч насправді вони є мізерними за своїми істинними масштабами, і піднятися на
рівень розуміння дійсних причин важливих соціально-політичних явищ і процесів. Даний соціально-психологічний феномен відтворюється у п’єсі “Підвальне вікно”.
Цей твір за своїми художніми особливостями може бути віднесений до жанру “п’єсиз’ясування”. Як відомо, п’єси цього жанру мають у європейській драматургії дуже велику традицію, яка бере свій початок від творчості великого Г.Ібсена, від його всесвітньо
відомої п’єси “Нора”.
У 50-60-ті роки ХХ століття інтерес до цього жанру у драматургів Європи та США
був дуже великим. Деякі з створених у цьому жанрі п’єс, наприклад, “Дванадцять
розгніваних чоловіків” американця Р.Роуза, набули дуже широкої популярності і навіть
були екранізовані. Отже, як бачимо, п’єса “Підвальне вікно” свідчить про те, що творчі
прагнення Б.Вальєхо йшли у руслі тих тенденцій, які визначали в ті десятиліття палітру
інтересів та пошуків світового театру, в її найбільш прогресивних та яскравих проявах.
У творах цього жанру дія являє собою з’ясування певного соціального, політичного,
морального питання, з’ясування морально-політичного змісту, соціальної, моральної
значимості вчинків тієї чи іншої особистості і т.п. Певні риси п’єси “Підвальне вікно”,
безперечно, дають підстави віднести її саме до цього жанру.
З’ясування, яке ведеться у п’єсі, – з’ясування вини одного з персонажів – Вісенте,
вини у тій біді, яка трапилася в його родині в кінці Громадянської війни. Справа в тому,
що звинувачення інших персонажів на адресу Вісенте мають вигляд у п’єсі не дуже
переконливих, а вся історія, обставини, за яких він “провинився”, дещо дрібних та заплутаних. (І ідейно-проблемна, і сюжетна основи п’єси “Підвальне вікно” свідчать про
близькість творчості Вальєхо до інших драматургів, його сучасників, зокрема, Альфонсо
Састре. Категорія вини є головною у декількох п’єсах Састре, таких як “Відділення, приречене на смерть”, “Анна Клейбер” та ін.).
Дана п’єса, як і ряд інших творів іспанського мистецтва цих років, наприклад, роман
К.Рохаса “Долина полеглих”, були відповіддю діячів культури на явну соціальну потребу
часу. Для іспанців 60-70-х років в художніх творах був дуже важливим: “…характерный
мотив “национальной самокритики” – мотив каинизма, братоубийства, объясняемого
свойствами испанской натуры: нетерпимостью, жестокостью, гордыней индивидуализма. Воспоминания о гражданских войнах прошлых веков и войне, еще живой в памяти
нынешнего поколения, питают эти сетования. Конечно, братоубийственная война всегда
страшна – о крови, пролитой не только на фронте, но и в тылу Испании 1936-1939 гг., писали Сент-Экзюпери, Хемингуэй, многие прогрессивные историки и публицисты”. [5; 27].
Зі спогадів персонажів ми дізнаємося, що, повертаючись до Мадриду після війни
1936-39 років, родина Вісенте намагалася сісти в евакуаційний потяг, але зміг пробратися до вагону тільки один Вісенте – в той час він був підлітком. При цьому він нібито
захопив із собою – невідомо, випадково чи навмисне, – рюкзак, в якому були пляшечки
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з молоком для його молодшої сестри. Маленька сестричка через кілька днів померла від
голоду. По ходу розгортання дії нам стає ясно, що певною мірою провину за це відчуває
на собі сам Вісенте. Але набагато тяжчою вина Вісенте здається членам його родини,
особливо Батькові, який нібито через це навіть з’їхав з глузду.
Таким чином, автор ніби навмисно створює деяку непевність і непереконливість
передісторії подій, які відображаються у п’єсі безпосередньо. Ця непевність та
непереконливість має викликати у нас, читачів та глядачів, думку про те, що дуже складно
буває розібратися у точності в подіях, вчинках людей, які відбулися і здійснилися декілька
десятиліть тому. А ця думка має істотне значення для оцінки того, що розгортається перед
нами у площині “реального” сценічного часу. Ця оцінка, тобто ядро ідейно-проблемного
змісту п’єси, полягає в тому, що автор закликає іспанське суспільство покінчити з минулим кількох останніх десятиліть, знайти в собі сили для примирення ворогуючих сторін
і йти уперед, до нового життя, до нової дійсності.
Загибель Вісенте від рук рідного батька, який мститься сину за те, в чому той нібито
став винуватцем майже тридцять років тому, ніби каже глядачам: нездатність забути ворожнечу минулих років, небажання досягти національної згоди може обернутися великою бідою, призвести до трагічних наслідків. Це дійсно хвилювало іспанське суспільство
в ті дні, коли з’явилася п’єса. Саме ця думка драматурга робила п’єсу цікавою та хвилюючою для сотень і тисяч іспанців набагато більше, ніж її замішана на інтризі фабульна
основа або експериментаторські композиційно-виразні засоби.
З цією думкою Вальєхо у п’єсі пов’язаний ще один ідейний мотив, який проходить
через всю п’єсу. Він був зрозумілий не усім глядачам та критикам, але найпроникливіші
помітили його, він фігурував у рецензіях. З цим мотивом пов’язана і назва самої п’єси.
Як ми вже зауважували, після встановлення диктаторського режиму Іспанія стала
багато у чому периферійною, “відрізаною” від реального світу країною. “Залізна завіса”,
подібна до тієї, що відділяла протягом кількох років СРСР від решти світу, фактично
була характерною і для Іспанії часів франкізму. В країні встановилася затхла моральнопсихологічна атмосфера. Цьому багато у чому сприяла внутрішня політика франкізму:
закривалося багато шкіл та університетів, а в тих, що лишалися, скорочували навчальні
програми, усуваючи з них все “шкідливе”, тобто небажане режиму. В результаті,
світогляд, кругозір, духовний світ багатьох іспанців в ці роки катастрофічно збідніли,
звузилися, ніби втратили повноцінність. Проти цього протестує у п’єсі Вальєхо. Робить
він це у своєрідній метафоричній формі. Він викриває і відкидає позицію сприйняття
світу крізь вікно з підвалу, де живуть герої, Отець і його син Маріо. Адже саме вони у
п’єсі виявляються нездатними забути трагічне, але зараз вже непевне та далеке минуле,
вони зосереджені на цьому минулому і ні на йоту не змінюються у ставленні до нього.
Драматург показує у п’єсі, що для нього ці речі взаємопов’язані: переборювання свого
звичного, з карликових позицій, погляду на світ, здатність побачити його з позиції людей,
які стоять у повний зріст, і правильна, знов-таки, ніби з позицій людей з дійсним, великим світоглядом, оцінка недавнього минулого своєї країни. Таким чином, у назву п’єси –
“Підвальне вікно” драматург вклав зміст символіко-метафоричний.
Переходячи до аналізу персонажів, ми перш за все хочемо зауважити, що не
погоджуємося з іспанським театрознавцем Гарсіа Баррьєнтосом в тому, що “персонажі
226

п’єси “Підвальне вікно” досить схематичні та умовні”. З нашої точки зору, авторський
підхід до їх створення проявляється досить різноманітно: один з них окреслений органічно
і переконливо, іншим же притаманна деяка художня невизначеність, протилежність.
До числа перших, безперечно, має бути віднесений образ Батька. Це дуже незвичайний, можна сказати, винятковий персонаж. Батько діє у багатьох сценах п’єси, і завдяки його участі художня тканина цих сцен набуває зовсім специфічного, багато у чому
натуралістичного характеру. Річ у тім, що Батько – божевільний. Таким він проявляє себе
у кожній сцені. Він, як дитина, зайнятий вирізуванням з журналів та листівок людських
фігурок, він не упізнає свою дружину і дітей, називає сам себе дитиною, навіть годувати його доводиться, як дитину, і т.п. А в одній з фінальних сцен п’єси Батько ударом
ножиць, якими вирізав фігурки, вбиває свого сина Вісенте. Зрозуміло, що всі ці сцени,
як і взагалі будь-які натуралістичні епізоди в художніх творах, справляють малоприємне
враження. Але слід визнати, що в даному випадку зверненість до натуралістичних
моментів в достатній мірі виправдана. Адже за задумом автора образ цього неохайного, безглуздого, неприємного старика має пов’язуватися у сприйнятті глядачів з тими
силами в іспанському суспільстві, які “зациклилися” на подіях Громадянської війни, що
давно відійшли в історію, з п’єси стає зрозуміло, що і розум Батька помутився від того,
що він не зміг пережити подій, які відбулися в його родині в останні дні війни. І, таким чином, фігура Батька, безглуздого старика, стає у п’єсі ніби знаковою. Глядачам, що
відвідали вистави першої постановки п’єси (нагадуємо, що тільки в Мадриді цих вистав
було більше п’ятисот), певно, дуже імпонувало, що ті, хто ще й досі не міг відмовитися
від тяжкого духовного, морального спадку Громадянської війни, хто ще і зараз був готовий продовжувати зведення рахунків, закарбовані у п’єсі в образі безглуздого, огидного
старого.
А розправа Батька з сином Вісенте, якого він вбиває під час нападу безумства, слугувала свого роду наочним нагадуванням про те, наскільки трагічним може стати для
суспільства бажання певної його частини продовжити взаємні звинувачення та вимагати
один від одного розплати за участь в тих чи інших подіях Громадянської війни.
Ті ж політико-ідеологічні настрої, що і у Батька, втілені драматургом і в образі його
молодшого сина Маріо. Він повністю нормальна за станом психіки людина, але, як і
Батько, він не може знайти адекватного ставлення до давніх подій Громадянської війни,
сам внутрішньо страждає через те, що відбулося тоді, у 1939 році, в їхній родині, і не
може цього вибачити своєму старшому брату Вісенте, якого вважає абсолютним винуватцем смерті їхньої сестри, і готовий у будь-яку мить кинути в обличчя Вісенте звинувачення з цього приводу.
Коли знайомишся з п’єсою, стає зрозуміло, що Вальєхо створював образи братів
Маріо і Вісенте, намагаючись уникнути прямої залежності їхніх людських властивостей від того, якою є їхня позиція по відношенню до основної соціально-політичної
проблеми, яка розглядається у п’єсі. Ретроградно налаштованого в цьому плані Маріо
драматург наділяє симпатичними, привабливими моральними рисами. Маріо працює
скромним коректором-надомником, отримуючи за це досить помірну плату, але він
відмовляється йти працювати на більш відповідальну роботу у видавництві, яку пропонує
йому брат, оскільки вважає, що робота у видавництві неминуче пов’язана з моральними
227

компромісами, з недостойними у духовному плані вчинками. Докази – наявні. Історія з
відмовою видавництва романа Еухеніо Бельтрана – яскравий приклад того злодійства,
яке панує у світі видавничого бізнесу і до якого він, Маріо, не хоче бути причетним.
На жаль, як нам здається, драматург мало піклується про художню цілісність та
життєву переконливість образу Маріо. Так, хоча про ставлення, нібито негарне, видавництва, в якому працює Вісенте, до письменника Бельтрана, у п’єсі йдеться ще не один
раз, все ж чітко ніде не сказано, у чому саме справа, і читачам та глядачам, які знайомляться з п’єсою, складно зрозуміти, якою мірою виправдана моральна позиція Маріо,
який обурюється тим, як видавництво поводиться з Бельтраном.
Але, крім цієї нечіткості образу Маріо, як нам здається, є і інші прорахунки. Наприклад, суперечливість деяких, важливих його суджень. Так, у діалозі з Енкарною у
І частині п’єси Маріо визнає, що декому вдається вибитися (тобто зробити кар’єру) і не
забруднитися при цьому. У інших же епізодах п’єси він запекло підкреслює, що будь-яка
кар’єра, будь-яке підвищення у суспільстві неминуче пов’язані з втоптуванням у землю
інших.
Дуже суперечливо і, до речі, дещо непривабливо проявляє себе Маріо і у стосунках
з Енкарною. Він то освідчується їй у коханні, пропонує їй руку і серце, то відвертається
від неї, причому в той момент, коли Енкарна опиняється у дуже складній ситуації, то
знову тягнеться до неї і пропонує їй одруження.
Суперечливість поведінки Маріо проявляється і в його відношенні до Вісенте. Адже
він відноситься до Вісенте зі змішаним почуттям презирливості та ненависті, але це не
заважає йому користуватися життєво важливими послугами Вісенте: роботу (адже отримати її не так просто) дає йому брат.
Природньо, такі моменти шкодять органічності образу, позбавляють його певності,
вони навіть здатні викликати у читача і глядача нерозуміння, навести на думку про те, що
даний персонаж – просто невротик з непередбачуваними вчинками.
Два персонажі п’єси – Вісенте і Мати – уособлюють собою ті сили в іспанському
суспільстві, які розуміють необхідність поставити крапку у з’ясуванні подій
Громадянської війни. Обидва вони закликають зайняти таку позицію і інших членів родини. Але авторський підхід до створення цих образів виявляється дуже різним. Якщо
образ Матері відрізняється цільністю та послідовністю, так би мовити, узгодженістю
вкладених в нього драматургом рис і фарб, то образ Вісенте, на жаль, не позбавлений
художньої суперечності.
Зі спогадів, які час від часу з’являються у діалогах персонажів, ми дізнаємося, що
Вісенте тоді, у 1939 році, став мимовільним винуватцем загибелі молодшої сестри. Наскільки дійсно великою була його, тоді підлітка, вина, зараз судити складно. В цьому
плані слід визнати великою вдачею автора те, що він зумів на прикладі Вісенте і членів
його родини змоделювати ситуацію, яка в цей час, починаючи приблизно з другої половини 1960-х років, була характерною майже для всієї Іспанії, так чи інакше, але переживалася майже усіма громадянами, хто пам’ятав трагічні дні кінця 30-х років.
Але драматург, очевидно, вирішив, що буде занадто прямолінійним, якщо персонаж,
в образі якого, і у настроях якого закарбована найбільш прогресивна тенденція загальної
думки того часу, постане у п’єсі, так би мовити, бездоганним, позитивним героєм. І тому
він ніби навмисно вносить в цей образ декілька моментів.
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Цілий ряд рис Вісенте роблять його фігуру дуже привабливою. Він постає у п’єсі не
тільки успішним ділком у сфері видавничої справи, який з ентузіазмом працює у ньому,
але й достатньо турботливим сином і братом. Добре заробляючи, він систематично приносить конверти з грошима до родини своїх близьких, обговорює з ними їхні потреби.
Однак, може дещо насторожувати той факт, що приходить він сюди систематично, але
все-таки рідко – раз на місяць. Але з подій п’єси, обставин, які ми спостерігали, нам
стає зрозуміло – чому. У Вісенте дійсно теплі стосунки лише з Матір’ю. Про Батька він
пам’ятає і піклується, але бачити часто безглуздого, неприємного старика йому, певно,
не хочеться, і це можна зрозуміти. Що ж до брата, то Вісенте і тут проявляє турботу: він
забезпечує Маріо надомною роботою у видавництві, пропонує йому зайняти там штатну
посаду.
Але зустрічі з Маріо носять характер буквально суцільних суперечок – дискусій, в
яких обидва брати постійно опиняються на полярно протилежних позиціях. При цьому
читачу і глядачу стає зрозумілою бездоказовість звинувачень, які звучать з вуст Маріо,
ясною стає правота Вісенте, чи йдеться про мниму вину Вісенте у подіях 1939 року, чи
то йдеться про кар’єру, яка нібито базується на утоптуванні у землю інших. У цих дискусіях Вісенте не тільки показує слабкість позиції Маріо, але і проголошує досить важливу думку про необхідність для брата вирватися з підвалу, звідки світ видно лише крізь
вузьке, низьке підвальне вікно, і ці слова звучали зі сцени та сприймалися як заклик до
іспанців-сучасників подолати вузькість, відсталість погляду на навколишню соціальнополітичну реальність, подолати свою соціально-психологічну, політичну обмеженість,
яка так чи інакше склалася у населення країни за десятиліття франкізму.
Дуже слабко „працює” на зниження образу Вісенте і історія з письменником Еухеніо
Бельтраном, книжки якого видавалися у видавництві, де працює Вісенте, і з яким там
нібито некрасиво повелися. Про цей ніби некрасивий вчинок багато говорять Маріо і
Енкарна. Під впливом їхніх докорів Вісенте визнає неправомірність одного зі своїх вчинків щодо Бельтрана і вдається до заходів, які б виправили цей його ніби дуже негарний
вчинок. Але, як бачимо, кажучи про цей момент, доводиться часто удаватися до висловів
зі словами “нібито” та “начебто”. Справа в тому, що з п’єси неможливо зрозуміти, в чому
саме полягають складнощі письменника Еухеніо Бельтрана (адже він фігура позасценічна) у видавництві Вісенте, і у чому, власне, полягає нібито некрасива позиція Вісенте в
цих справах. Тобто, цей момент, направлений драматургом на зниження образу Вісенте,
постає як непевний, розпливчастий, і при знайомстві з п’єсою виникає навіть деяке відчуття незручності за ту нарочитість, з якою автор намагається розширити його значення
для змалювання образу Вісенте.
Як бачимо, аналіз образів персонажів-братів, Маріо і Вісенте, показує, що прагнення
психологічної ускладненості представлених у п’єсі людських фігур не завжди приводить
Вальєхо до успішних результатів. Суперечливість характеру як такого, безперечно, притаманна багатьом людським натурам в реальності. І вона повністю може фігурувати при
змалюванні характерів у мистецтві, породжуючи і комічні, і власне драматичні ефекти,
про що свідчить цілий ряд творів світового театру. Але в такому разі суперечливість характеру має бути об’єктом художнього дослідження у творі, повинна слугувати розвитку
в ньому певної драматичної теми, вона повинна проявлятися у дії без недомовок, бути
художньо переконливою.
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На жаль, у п’єсі “Підвальне вікно” ці принципи порушені, знайомство з даним твором переконує, що положення, проголошене більше, ніж дві тисячі років тому Арістотелем у “Поетиці”, – про визначеність, певність, зображуваного у драмі, не застаріло, його
не вдається заперечити навіть авторам, які створюють п'єси з жанровим визначенням
“експеримент”.
На відміну від Вісенте, образ Матері позбавлений суперечностей. Це цільний, художньо переконливий образ, хоча роль Матері за обсягом, за “метражністю” невелика.
У ремарці, яка супроводжує появу Матері на сцені, Вальєхо вказує: “Це приємна і, по
всьому видно, мужня жінка”. Саме як така – мужня – людина і постає перед нами Мати
у дії п’єси.
Створене у п’єсі різке протиставлення образів – Батько, що збожеволів, втратив (принаймні у психологічному плані) людське обличчя – і мужня Мати, яка зберегла абсолютну тверезість і ясність розуму в оцінці світу, життя, – безперечно, носить у п’єсі знаковий
характер. Адже Мати за самою своєю жіночою, материнською природою у більшій мірі
прив’язана до дітей, відчуває їх, переживає за них. І ми переконуємося, що Мати у п’єсі
Вальєхо виступає як стримуюча сила, яка здатна примирювати. Вона, звичайно, пам’ятає
про свою страшну втрату – загибель маленької доньки, але вона почуває себе матір’ю
усіх своїх дітей і зараз думає про щастя, про долю живих. Минуле – трагічне, але воно
непоправне і його повернути не можна, воно не повинно заважати жити зараз, чорною
тінню поставати на життєвому шляху її живих дітей – таким є сенс тієї життєвої логіки,
яка проступає у діях, у висловлюваннях Матері.
Образи жінок-матерів, які являють собою приклад мужності, внутрішньої сили, –
одна з дуже помітних традицій літератури і театру ХХ століття. Образ Матері з роману
М.Горького “Мати” (відомий у світі і за п’єсою – “переробкою” Б.Брехта), Мати з однойменної п’єси К.Чапека, Тереса Каррар з твору Б.Брехта “Гвинтівки Тереси Каррар” –
яскраві приклади цієї традиції. Звичайно, Мати з даної п’єси Вальєхо не може бути перерахована в ряду цих персонажів, які підіймалися самі на героїчний рівень, надихаючи на
героїчні вчинки своїх синів.
Ситуація, в якій проявляє свій характер Мати Вальєхо, набагато скромніша. Але вона
напряму співвідноситься, являє собою ніби модель соціально-політичної ситуації, яка
складалася в країні, ситуації, яка вимагала мужності від учасників її вирішення. Тому
поведінка, висловлювання Матері для іспанських глядачів 60-х років звучали особливо
значимо, що називається, проникали до душі, викликали життєві аналогії і асоціації.
Енкарна є службовим персонажем у п’єсі. Сюжетна роль її не така вже і маленька:
вона стає причиною розбрату між Вісенте і Маріо, кожний з яких по-своєму претендує на
її прихильність. Але з основною, соціально-політичною проблематикою п’єси вона ніяк
не пов’язана. У тій частині протистояння братів, яке пов’язане зі ставленням до Бельтрана, Енкарна виступає на боці Маріо, сама вона навряд чи стала б проявляти ентузіазм у
боротьбі за справедливе відношення до письменника, твори якого навряд чи читала.
У життєвому плані ситуація, в якій опиняється Енкарна у п’єсі, непроста: очікуючи
дитину від Вісенте, Енкарна не бажає виходити за нього заміж і врешті-решт поєднує
свою долю з Маріо. Але у психологічному та композиційному планах її образ не виділяється особливою складністю. Коли вона у присутності усієї родини Вісенте заявляє,
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що очікує дитину від Вісенте, ми розуміємо, що вона, не дивлячись на “допити” Вісенте,
носила не тільки дитину в своєму череві, але й таємницю про нього у своїй душі. Але все
ж це не привід заявляти, що її роль побудована на підтексті. Оскільки Енкарна у зв’язку
з цією її таємницею дійсно у деяких епізодах п’єси ніби поринає у себе, і ми вважаємо
за потрібне саме в зв’язку з її образом заперечити В.Сілюнасу, який стверджує: “У Буэро
каждый в какой-то мере погружен в себя, обладает своим “подтекстом”. Таке вільне оперування поняттями поетики драми, з нашої точки зору, неприпустиме: адже воно може
збивати з пантелику читача, скажімо, наводити його на думку, що Вальєхо – драматург
чеховської школи. Але ж це зовсім не так. Підтекст як такий є найважливішим відкриттям у поетиці драми: він давав можливість драматургу передати складновисловлюване,
зробити в тій чи іншій мірі зрозумілим, “відчутним” для глядача те, про що персонажі
не хотіли або не могли висловлюватися. У Вальєхо ж у п’єсах немає таких персонажів.
І труднощі Енкарни носять такий, абсолютно придатний до висловлення і відображення
характер, вона й сама врешті-решт повідомляє про них.
Таким чином, у розглянутій нами п’єсі Вальєхо художньо досліджував різні сторони
іспанської дійсності в епоху франкістської диктатури, використовуючи для цього метод
безпосереднього, або ж метафоричного художнього відображення реальності.
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УКРАЇНА В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ
М. БОГДАНОВИЧА І Б. ЛЕСЬМЯНА
Стаття присвячена розгляду творчості М. Богдановича і Б. Лесьмяна в контексті
українсько-білоруських і українсько-польських літературних зв'язків рубежа ХІХ−ХХ
ст. Здійснюється аналіз світоглядних і естетичних пошуків в поезії білоруського і польського поетів, що обумовили безпосереднє звертання до української проблематики.
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Ключові слова: міжнаціональні літературні контакти, україністика, етнічна спорідненість, самоідентифікація, поетика, художня інтерпретація, фольклор, епос, міфологія.
Статья посвящена рассмотрению творчества М. Богдановича и Б. Лесьмяна в
контексте украинско-белорусских и украинско-польских литературных связей рубежа
ХІХ−ХХ вв. Проводится анализ мировоззренческих и эстетических поисков в поэзии белорусского и польского поэтов, обусловивших непосредственное обращение к украинской
проблематике.
Ключевые слова: межнациональные литературные контакты, украинистика,
этническое родство, самоидентификация, поэтика, художественная интерпретация,
фольклор, эпос, мифология.
The article is to examine the works by M.Bogdanovich and B.Lesmyan in the context of the
Ukrainian-Belarus and Ukrainian-Polish literary communications of the boundary of 19-20
centuries. The analysis of the world outlook and aesthetic searches in poetry of the Belarussian
and Polish poets who have caused the direct reference to the Ukrainian problematics is carried out.
Key words: interethnic literary contacts, ethnic relationship, self-identification, theory of
poetry, artistic interpretation, folklore, epos, mythology.
Як свідчить історія розвитку людства, найміцніші зв'язки між народами встановлює культура. Етнічна спорідненість і культурні стосунки українського, білоруського і
польського народів, які проходили складну історичну дорогу з його крутими поворотами, сформували фундамент взаємин на довгі роки. Загальні події трагічно переплели їх
долю, що не могло не знайти відповідного віддзеркалення в художній літературі, а на
сьогоднішній день міжнаціональні літературні зв'язки в умовах глобалізації культурноосвітнього процесу набувають особливо важливого значення.
Рубіж ХІХ−XX ст. − період невеликий в порівнянні з попередніми історикокультурними епохами, які охоплюють не одне століття (антична епоха, середньовіччя і
інш.). Проте, цей період насичений рядом значних історичних подій, відмічений сміливими пошуками і видатними досягненнями в мистецтві різних країн.
Саме в цей час відбувається посилення інтеграційних процесів, які засвідчили типологічний зв'язок світових літератур, їх плідний і багатогранний взаємовплив. Особливу
роль відіграли ці процеси в становленні молодих слов'янських літератур, у тому числі
української, білоруської і польської. Саме тому і сьогодні актуальним є їх порівняльне
вивчення, яке виступає синтезом попереднього конкретно-історичного вивчення окремих
національних літератур.
Виділення в даному контексті Максима Богдановича (1891 − 1917) і Болеслава Лесьмяна (1878 − 1937) як ключових фігур українсько-білоруських і українсько-польських
літературних зв'язків рубежу ХІХ−ХХ ст. не випадково.
Цих письменників багато що пов'язувало з Україною, як в особистому плані, так і в
творчому. У даному сприйнятті обох поетів велике значення мали як чинники біографічного характеру, так і колізії життєвого шляху.
Прихід М. Богдановича в літературу практично збігається з початком творчої дороги
Б. Лесьмяна: свою першу збірку віршів на польській мові «Сад на роздоріжжі» польський
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поет видав в 1912 р., а роком пізніше, в 1913 р., виходить «Вінок» М. Богдановича. Тому
можна говорити про історико-літературну синхронність і єдність культурного простору,
що зв'язує обох поетів.
У безперестанному творчому пошуку знаходився Максим Богданович. Важливим
чинником є те, що білоруський поет постійно цікавився народною творчістю різних країн. В центрі його пильної уваги було не тільки мистецтво і самобутність білорусів, але
і інші національні культури, серед яких важливе місце займає українське національне
мистецтво.
Подібні творчі пошуки Богдановича багато в чому були обумовлені впливом друга і
наставника С. Полуяна. Полуян, живучи Києві, займався популяризацією білоруської культури серед українців, а також в своїх «Листах з України» дав системний огляд культурноісторичного життя українського народу і білорусько-українських зв'язків початку ХХ ст. Як
критик української літератури Полуян залишив цікаву характеристику творчості І. Франка,
М. Коцюбінського, В. Стефаника, Г. Ващенко. М. Богданович пішов далі за свого вчителя.
Так, білоруський поет, нарівні з сербськими, російськими, скандинавськими, іспанськими, японськими, дав цікаві художні інтерпретації українських народних пісень на
білоруській мові: це – «У каго ты, дзяўчынанька тварай удалася?», «Стаў хлапчына ля
дзяўчыны, каламыйку грае», «Слічна Галя Васілёва, слічна ды прыгожа», «А чаго ж там
на вуліцы сабакі брэшуць». Вивчаючи українські народні пісні, поет зупинив свою увагу
на коломийках – коротеньких пісеньках на зразок пріпевок. Проте дані пісні не є точним
переведенням, а це результат творчої обробки, коли автор на прикладі українських створив білоруські варіанти коломийок.
Це ще раз свідчить про білорусько-українську культурну спільність, яка має багатовікову історію, давні і багаті традиції. Як справедливо відзначив білоруський літературознавець Хромченко К.Г., «між білоруським і українським народами, їх стародавніми культурами, яскравим і самобутнім мистецтвом ніколи не існувало жодних меж або
бар'єрів. Проникливо-задушевна українська пісня, влучна приказка вільно звучали на
землі білоруса» (пер. – А.Н.) [11: 4].
Максим Богданович займає важливе місце в системі українсько-білоруських культурних і літературних взаємозв'язків. Поет не тільки добре знав українську історію і мову,
але і, як відзначав його батько А. Богданович, пробував писати вірші українською мовою,
був прекрасно знайомий з творчістю представників української літератури, яка в той час,
як і білоруська, робила перші кроки.
Прикладом цього є як російсько-, так і білоруськомовні переклади М. Богдановича українських авторів. Російськомовні переклади представлені віршами Т. Шевченка
(«Н. Костомарову», «В неволе», «В неволе тяжко…», «А.О. Козачковскому», «И серое
небо, и сонные воды...», «Готово! Парус распустили…»). Деякі дослідники вважають, що
ці твори були цілеспрямовано перекладені російською мовою, оскільки вони написані
українським поетом в період заслання, де він серед інших створив ряд творів російською
мовою.
Також є у М. Богдановича і російські переклади творів А. Кримського, І. Франка,
В. Самійленка, В. Стефаника, які, як відзначав Л. Казиро, дозволили відкрити в пер233

шу чергу «російському читачеві біль, велич і красу української поезії» (пер. – А.Н.)
[4: 562].
Розуміння концепції українського і білоруського відродження засвідчене Богдановичем циклом білоруських перекладів А. Кримського («Кажуць людзі, быццам, творачы
мужчыну »), М. Чернявського («Ўжо зноў не спаткаюцца тыя шляхі »), О. Олеся («Пекла
було тут в тую часіну», «Астры»).
Твори даних авторів були близькі Богдановичеві високою поетикою і ідейним змістом. Для прикладу можна порівняти вірші О. Олеся «Айстри» і М. Богдановича «Літечко
плакало, землю лишаючи», де головним мотивом пролягає переживання ліричним героєм власної відірваності, відчуженості, коли через особисті переживання констатується
відчуженість історичної долі власного народу:
І марили айстри в розкішнім півсні
Про трави шовкові, про сонячні дні, ‒
І в мріях ввижалась їм казка ясна,
Де квіти не в'януть, де вічна весна…
Так марили айстри в саду восени,
Так марили айстри і ждали весни… [8: 190].
(О. Олесь)
Квіти осінні, удосталь напоєні
Тугою, горем, печалями літа.
Квіти осінні, зі мною поріднені!
Виросли ви, аби тут же й померти!
Може, тому моє серце надірване
З вас так любовно вінок цей сплітає [1: 35].
(М. Богданович; пер. – Р. Лубківського)
Кажучи про духовну і художню близькість Богдановича з українськими авторами, не
можна обійти творчість Т. Шевченка, на якої виросло не одне покоління як українських,
так і білоруських письменників. Слід зазначити, що твори Шевченка сталі відомі в Білорусі практично з того ж часу, що і в Україні. На початку ХХ ст., коли не тільки посилилися зв'язки української і білоруської літератур, але і активізувався народно-визвольний
рух, поезія Кобзаря стала прикладом для білоруських поетів, готових служити справі національного відродження свого народу, – Я. Купали, Я. Колоса, З. Бядулі, М. Горецького,
серед яких особливою увагою виділяється М. Богданович. «Для Богдановича Шевченко
був зразковим поетом, в якого білоруський класик, талановитий майстер вірша, вчився поетичній майстерності, умінню творчо користуватися невмирущим джерелом усної
народної творчості для створення новаторських, високо художніх творів» (пер. – А.Н.)
[6: 152] – відзначав М.Г. Ларченко.
Ряд віршів білоруського поета («Краю мій рідний! Мов проклятий Богом…», «Покинь
свій вічний плач за краєм!», «Зрізаюць гілки на тополі одну по одній», «Мої пісні», «На
чужині» і інш.) мотивами і ідейним вмістом нагадує відповідні твори Кобзаря. Богданович, так само як і Шевченко, використовував образи і художні прийоми народно-пісенної
творчості, фольклорні мотиви і символіку, створюючи в своїх творах яскраво виражений
національний колорит.
234

Діяльність і Шевченка, і Богдановича була направлена на вирішення непростих
национально-відроджувальних завдань, викликаних умовами історичного розвитку
українців і білорусів, сприяння усвідомленню народом своєї національної суті і пошуком національної самоідентифікації. Лірика обох поетів відображує глибину і найтонші
нюанси індивідуальних переживань, відвертість душі і хвилини відчаю:
Чого мени тяжко, чого мені нудно,
Чого серце плаче, ридає, кричить,
Мов дитя голодне? Серце моє трудне,
Чого ти бажаєш, що в тебе болить?
Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?
Засни моє серце, навіки засни,
Невкрите, розбите, – а люд навісний
Нехай скаженіє… Закрий, серце, очі [12: 213].
Так писав Т. Шевченко у 1844 р. Через півстоліття йому вторив М. Богданович:
Ой, чому я став поетом
В підневільній стороні?
Груди ниють, серце в'яне…
А спочить? Спочити – ні!
Мислі з розуму снуються,
Почуття з душі біжить.
Мо’, за ними крівця хлине,
І тоді вже – досі жить… [1: 54].
(пер. – Р.Лубківського)
Але особисті переживання всеоб'емни: за індивідуальною душею автора криється
вічна душа народу. Надзвичайна доля, виключно плідна і різнопланова діяльність
обох Піснярів стали свідоцтвом не тільки стійкості народного духу, але і сприяли його
самоусвідомленню і самовиявленню.
У 1914 р. у зв'язку із століттям з дня народження Т. Шевченка помітно активізувалося
вивчення його життя і творчості. Серед досліджень того періоду виділяються статті М. Богдановича «Краса і сила» і «Пам'яті Т.Г. Шевченка», в яких художня спадщина українського
пісняра розглядається як цілісне явище і розкриваються найбільш типові прояви. Перша
з них містить ґрунтовний аналіз поетичної майстерності українського поета: особливості
поетики, структури, ритму, метра. Визначаючи поезію Кобзаря як глибоко народну і
органічно близьку народному світогляду, Богданович пише: «Метри у всіх цих віршах ...
настільки народні, що врешті-решт між поезією Шевченка і поезією українського народу стирається всіляка розмежувальна риса. Усілякі правила штучної поезії відпадають.
Виникає національно-український vers libre» [1: 235].
У іншій статті творчість українського поета постає як відмінне, цілісне художнє явище, яке є «виразником дум, почуттів і настроїв усього національного колективу» [1: 240].
Богданович стверджує думку про дивовижну масштабність таланту Кобзаря як великого
народного поета, який вознісся через усвідомлення національного початку до загальнолюдських ідеалів.
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Україністика Богдановича вміщає в себе також дослідження творчості І. Франка,
В. Самійленка, Г. Чупринки.
«Грицько Чупринка» – одна з найбільш змістовних і проблемних критичних статей
Богдановича, вершина його методологічних пошуків. Тут білоруський критик високо
оцінив художні особливості творчості, майстерність рідкісний тип таланту українського
поета, в творах якого рушійною силою є ритм: «тут усе в ритмі, усе для ритму» [1: 256].
Стаття «В. Самійленко» є своєрідним «літературним портретом» самобутнього
українського поета. Богданович виділяє основні етапи творчого розвитку, особливості
індивідуальної манери, домінуючі мотиви і теми творчості В. Самійленка. Білоруський
критик піднімає проблеми суспільно-політичні та національно-культурні. Він пише, що
в центрі уваги Самійленка знаходиться людина, що є для нього найвищою цінністю. Але
не особисті прагнення, а суспільні інтереси є домінантою в усвідомленні людиною свого
високого покликання. Богданович пише, що теми, підняті Самійленко, – це «долі принижених і пригнічених, поставлених на ніжчий щабель суспільної драбини, ще частіш –
доля української нації» [1: 252]. Незважаючи на те, що М. Богдановіч аналізував творчість
українського автора, дане питання з'являлося актуальним і для білоруської літератури,
яка нарівні з українською була урізана в праві на існування.
Білоруські літературознавці Т. Кобржицька і В. Рагойша підкреслюють: «М. Богданович і В. Самійленко являють собою, по суті, один і той же тип художника. Це давало їм
можливість вирішувати ті об'єктивні естетичні завдання, які з'явилися в кінці ХIХ – початку ХХ ст. як перед українською, так і перед білоруською літературою» (пер. – А.Н.)
[3: 113].
Публіцистичні твори Богдановича «Червона Русь», «Львів», «Угорська Русь», «Українське козацтво», «Образи Галичини в художній літературі» – це цикл історікоетнографічніх нарисів, присвячених національному самовизначенню українського народу. Основною думкою проходить соціально-політична і духовна незалежність (наряду з
іншими слов'янами) українського народу, історична перспектива якої – розквіт і співпраця вільних слов'янських народів.
Таким чином, реалізація геніальності білоруського поета стала можливою на рівні
існування й інтеграції української та білоруської культур. Як відзначав Р. Лубківський в
передмові до українського видання творів М. Богдановича «Стратим-Лебідь», «українські обрії Богдановича щойно тепер постають перед нами так, як вин бачив їх сам, зважаючи на свій досвід, знання, національну зацікавленість, у перспективах суверенізації
Білорусі» [7: 19].
У лютому 1917 р. важко хворого поета друзі відправили на лікування до Ялти, де він
25 травня помер від туберкульозу легенів і був похований на міському кладовищі. До десятиріччя зі дня смерті поета на його могилі силами городян був встановлений обеліск із
сірого та світло-коричневого вапняку. Зовсім недавно був встановлений новий монумент
роботи Лева і Сергія Гумілевських. Біля підніжжя пам'ятника національна символіка Білорусі: волошки, слуцькі пояси, погляд, спрямований у бік рідного краю.
Прощальний чотиривірш Богдановича, написаний напередодні смерті, починається
словами «В країні світлій, де умираю…». Р. Лубківський звертає увагу на звуковий збіг
перших слів: «Звучить як «Вкраїні світлій» – «Україні». Мимоволі згадується Шевченко236

ве «На Вкраїни милій…». Це чисто звукове співпадіння нам, українцям, повинно сказати
про Богдановича значно більше, ніж досі» [7: 18-19], і далі: «Він залишився – до кінця –
вірним «країні світлій». Тому, як ніхто, дорогий Україні» [7: 20].
Польський поет Болеслав Лесьмян народився в 1877 р. у Варшаві в інтелігентній
єврейській сім'ї, а дитинство Лесьмяна пройшло в Україні. Треба відзначити, що і Варшава, і Київ відносилися до однієї і тієї ж держави – Російської імперії, і сім'я Лесьмяна,
члени якої вважалися підданими царя, могли жити в обох містах. У Києві майбутній
поет закінчив класичну гімназію, а в 1903 р. – юридичний факультет Університету святого Володимира. Життя, навчання і виховання в Україні мали вирішальний вплив на
формування Лесьмяна-поєта: його інтелектуальне і художнє сприйняття, відношення до
природи, вибір пейзажів і реалій.
У 1903 р. Лесьмян залишив Україну, і якийсь час (до повернення в 1906 р. до Варшави) жив за кордоном: спочатку в Мюнхені, потім у Парижі. Але, як не дивно, ні Німеччина, ні Франція не залишили слідів у його поезії. Більш того, у Парижі він написав
свої перші «лісові» вірші. На загадкову «зеленість» поезії Лесьмяна лише через роки
звернуть увагу критики, і як зізнається сам поет у 1934 р., цитуючи поему «Луг», що
«зеленість» – це Україна, де він виріс. У 1934-35 рр. Лесьмян хотів навіть написати повість про Україну.
Живучи на Україні, польський поет багато часу проводив в українських лісництвах,
де мав можливість познайомитися з українським фольклором, народними традиціями
й усно-поетичними творами. Також він приділяє істотну увагу вивченню польського
фольклору, цікавиться сербськими піснями і шедевром фінського епосу Калевала. Якраз
фольклору він залишився вірним протягом усього творчого життя, черпаючи з нього ряд
стилістичних рішень у своїх віршах, а найбільш істотні риси усної епіки значним чином
вплинули на форму його творів, особливо балад.
Таким чином, з самого початку життєвого і творчого шляху Україна, українська культура і фольклор починають займати важливе місце в колі інтересів Лесьмяна. У 1907 р. в
російському журналі «Перевал» був опублікований цикл російськомовних віршів поета
«Волны живые», які починаються рядками:
Из зеленой Украйны
Я умчался в тот мир,
Где виденья и тайны,
И певучесть и ширь, –
В мир незримо-чудесный,
Бестелесный, небесный,
Где лишь царствует бог-богатырь. [9]
Українські мотиви і сюжети у всьому різноманітті знаходили втілення у творчості
Лесьмяна, в тому числі і в «лісових видіннях» поета, що проходять наскрізним мотивом
через його твори.
Ліс у житті слов'ян, що живуть в помірній зоні (чи то українець, поляк або білорус),
грав важливу роль. Про це ясно свідчить, наприклад, українське замовлення: «Господу
Богу на хвалу, а мені, господареві вашому, на пожиток, манну од роси небесния, і од
влаги земния, і од всіх зелій цвітучих и дерев по землі» [10: 163].
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Лесьмян вихваляє велич і значущість лісових пейзажів в символіко-метафорічному
контексті. Ліс – це місце, що прояснює людину, звільняє її думки, прояснює кращі відчуття. Ліс – це особлива книга природи, книга мудрості, яку ще треба навчитися читати:
Вот уже и закат просквозил лесосеки,
Тайный знак темноты подавая полянам.
Вот и сосны зажглись – обернулось багряным
Что-то в дальнем бору и застыло навеки.
И по этому знаку, спеша как на пламя,
Прежде чем потону в исчезающей дали,
Я хочу добежать и своими глазами
Видеть то, что деревья уже видали. [2: 109]
(пер А. Гелескула)
Лесьмян створює психологічні пейзажі, де через світ природи виявляється внутрішній,
душевний стан ліричного героя. Це свого роду «ландшафт» душі. Таке сприйняття природи близьке до народної творчості, де природа часто виступає як повноправний учасник
реальних подій в творі. У поезії Лесьмяна ми часто зустрічаємося з могутньою єдністю
людини і природи: людина пов'язана з природою всією своєю істотою, зв'язана найреальнішим і таємничим чином.
Поезія Б. Лесьмяна вражає своєю загадковою «зеленостю» («наскрізь я зелений»
[2: 111] – писав поет), таємничістю дії, незвичайними, часом незрозумілими образами.
У творах Лесьмяна є образи, взяті з фольклору, засновані на народній традиції. Його
глибокий, корінний зв'язок з піснею, казкою, народної міфологією – явище унікальне
в польській поезії ХХ ст. Але є також образи дивовижні, не розшифровані досі дослідниками, образи, які ми не зустрінемо ні в фольклорі, ні в літературній спадщині інших
авторів, адже всі вони – породження художньої уяви, авторської фантазії. Саме на основі
слов'янської міфотворчості, в тому числі й української, Лесьмян створює свій власний
фантастичний ландшафт, свій поетичний світ, де в у поетозуваному вигляді знайшла відображення цілісна «лесьмянівська» філософія життя.
Народність Лесьмяна пов'язана з його переконаністю в первинному характері поезії.
У народних говорах, фольклорі, сільському пейзажі він шукав теми і мову, які оригінально заломлював в своїх віршах. Його творчість не вписується в рамки жодного з методів,
течій, стилів, які виділялися в тодішній польській літературі.
Роблячи висновки, можна сказати наступне. Частота звертання двох геніальних поетів, двох відомих представників не тільки свого часу, але і своєї національної літератури
М. Богдановича і Б. Лесьмяна до української проблематики, те особливе місце, яке вона
займає в їх поетичному космосі, дає підставу вважати цю тему значною в творчості обох
авторів. Але якщо у Лесьмяна дане звернення обумовлене біографічними чинниками і
життєвими колізіями, то у Богдановича – літературними зв'язками і творчими принципами.
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This article is dedicated to the peculiarities of Vl. Nabokov’s interpretation approach. The
fact that he was a writer-creator, researcher and translator forms its specific character. The
attention is concentrated on dominant characteristics of Nabokov’s critical discoursе.
Key words: interpretation, translation, text, mimicry, detail, reader.
Литературно-критическая деятельность В. Набокова напрямую связана с преподавательской практикой писателя в американских университетах и колледжах Стэнфорда,
Уэлсли, Кэмбриджа и Корнеля. Именно в этот период теоретико-литературные взгляды
критика получили оформление в лекционных курсах, а также в нескольких самостоятельных исследованиях. К сожалению, основной массив написанных Набоковым лекций
так и не был опубликован. Тем не менее, говоря о литературно-критическом наследии
писателя, мы имеем в виду три сборника разножанровых текстов (лекций, эссе и докладов) - «Лекции по зарубежной литературе», «Лекции по русской литературе» и «Лекции
о «Дон Кихоте», ряд опубликованных отдельными изданиями эссе, а также самостоятельный фундаментальный труд В. Набокова “Комментарий к роману А. Пушкина «Евгений Онегин»”.
Цель данной статьи заключается в определении своеобразия исследовательского
подхода В. Набокова и основных принципов интерпретации текстов русской литературы
на основании анализа эссе “Николай Гоголь”, “Комментария к роману А. Пушкина “Евгений Онегин” и “Предисловия к роману М. Лермонтова “Герой нашего времени”.
Несмотря на то, что традиция изучения художественного творчества В. Набокова в
западном литературоведении насчитывает уже около четырех десятилетий, а на постсоветском пространстве активное изучение набоковского творчества началось с 90-х годов
ХХ века, до сих пор отсутствуют работы, в которых был бы представлен системный
анализ литературно-критического наследия писателя. Объектом изучения становились
эссе “Николай Гоголь” (Ю. Барабаш, Н. Иванова, Л. Немцев) и “Комментарий к роману
А. Пушкина «Евгений Онегин»” (С. Кузьмина, И. Черемисина, Г. Фенина), анализировалась рецепция Набоковым творчества Л. Н. Толстого (М. Михайлова). Концепцию художественной реальности в теоретико-литературном наследии писателя проанализировала
Е. Ухова. Исследования А. Павлова сосредоточены вокруг проблемы читателя в лекционном курсе Набокова. Работы А. Злочевской, посвященные взаимосвязям наследия
В. Набокова с традициями русской классической литературы, носят преимущественно
типологический характер.
Актуальность данной работы, таким образом, обусловлена отсутствием комплексных исследований, определяющих специфику интерпретационного подхода В. Набокова
к анализу русской литературы.
«Лекции по русской литературе» были опубликованы в 1981 году, через четыре года
после смерти писателя. В них вошли непосредственно лекции о жизни и творчестве
И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, прочитанные Набоковым за годы преподавания в Корнельском университете, эссе-биография «Николай
Гоголь», предисловие к переведенному самим писателем роману М. Лермонтова «Герой
нашего времени», эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие», а также ряд эссе, посвященных различным теоретическим проблемам. Самостоятельным фундаментальным
исследованием является “Комментарий к роману А. Пушкина «Евгений Онегин»”.
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Концепция русской литературы в системе набоковских взглядов представляется
весьма оригинальной. Некоторые ее особенности зафиксированы уже в романе “Дар”
(последнем, написанном на русском языке), героиней которого, по словам самого автора,
стала именно русская литература. Безусловно, неправомерно говорить об отождествлении автора и созданного им героя Федора Годунова-Чердынцева, однако более поздние
высказывания Набокова о русской литературе и русских писателях свидетельствуют в
пользу такого сближения. Так, к примеру, в “Даре” звучит принципиальное неприятие
самим Набоковым взглядов представителей “прогрессивной критики”, отраженное в
главе о Чернышевском. В этой же главе реализована и установка на полемичность, характерная в целом для критического дискурса Набокова. Из романа в критические работы писателя проникает также и особое отношение к Пушкину. Об интертекстуальных
связях между набоковским и пушкинским творчеством написано немало работ (Н. Фатеева, А. Долинин, А. Злочевская), однако роман “Дар” можно назвать конгломератом
подобных параллелей. Сам Набоков, родившийся ровно через сто лет после Александра
Сергеевича, чрезвычайно гордился своей причастностью к биографии Пушкина (об этом
он подробно пишет в автобиографическом романе “Другие берега”), ведь с именем последнего для него связано возникновение русской литературы.
В представлении Набокова русская литература является неким завершенным во времени целым: “За вычетом одного средневекового шедевра русская проза удивительно
ладно уместилась в круглой амфоре прошлого столетия, а на нынешнее остался лишь
кувшинчик для снятых сливок” [1: 13]. Свое существование русская литература начинает с появления Пушкина и заканчивает свой путь после прихода к власти “советского режима”, поскольку “с самого начала советский режим заложил основы для примитивной,
полицейской, чрезвычайно консервативной и трафаретной литературы” [1: 21], а это привело к “подавлению” искусства. Отсутствие литературной традиции в России привело,
по мнению Набокова, к тому, что русская литература на начальных этапах своего становления прибегала к многочисленным заимствованиям из более влиятельных английской,
французской и немецкой литератур. Однако этот факт не воспринимается критиком как
негативный фактор, более того, В. Набоков склонен рассматривать любое произведение
искусства в широком контексте мировой литературы, вне национальных рамок. Иногда
это приводит к парадоксальным заявлениям. Так, вступая в полемику с В. Белинским,
называвшим роман “Евгений Онегин” “энциклопедией русской жизни”, критик пишет:
“Перед нами вовсе не “картина русской жизни”, в лучшем случае, это картина, изображающая небольшую группу русских людей, живущих во втором десятилетии XIX в.,
имеющих черты сходства с более очевидными персонажами западноевропейских романов и помещенных в стилизованную Россию, которая тут же развалится, если убрать
французские подпорки и если французские переписчики английских и немецких авторов
перестанут подсказывать слова говорящим по-русски героям и героиням” [2: 36]. В эссе
“Николай Гоголь” В. Набоков также довольно резко высказывается о чрезмерном фокусировании на национальных аспектах: “На мой вкус, нет ничего скучнее и тошнотворней
романтического фольклора” (о циклах “Вечера на хуторе близ Диканьки” и “Миргород”)
[1: 52]; “Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной (здесь и далее курсив мой. – А. М.), воспитательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло” [1: 59].
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Итак, Набоков избегает любых обобщений при анализе текста; вместо этого он предлагает читателю обратиться к поиску “блистательного сочетания маловыразительных
частностей” [1: 69], которые и образуют в итоге “выдающееся художественное достоинство целого” [1: 69]. В одном из своих интервью критик сказал: “Искусства как общего
понятия не существует, существуют отдельные творцы, но все они индивидуальности,
пользующиеся различными формами выражения” [3: 53]. В своих критических работах,
посвященных анализу жизни и творчества того или иного автора, Набоков обращает особое внимание читателя на вклад каждого писателя в историю литературы. При этом речь
идет о конкретных, неповторимых деталях, составляющих специфику художественного
мира каждого писателя. Так, говоря о Гоголе, Набоков отмечает “до странности телесный характер его гения” [1: 32]: “нос лейтмотивом проходит через его [Гоголя. – А. М.]
сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи,
чиханье и храп” [1: 33]. “Надо признать, - пишет Набоков, - что длинный, чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи (и вызвал новые острые переживания)” [1: 34]. Далее критик отмечает следующую деталь: “До появления его [Гоголя. – А. М.]
и Пушкина русская литература была подслеповатой. <…> Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета” [1: 88]; “Сомневаюсь, чтобы какойнибудь писатель, тем более в России, раньше замечал такое удивительное явление, как
дрожащий узор света и тени на земле под деревьями или цветовые шалости солнца на
листве” [1: 89]. Набоков обратил внимание и на другую “физиологическую особенность”
повестей Гоголя - бормотание прохожих, которое он рассматривает как “слуховой символ”: “Гоголь, Гоголь и больше никто, разговаривал с собой на ходу, но этому монологу
вторили на разные голоса призрачные детища его воображения” [1: 38].
В фокусе критика также оказываются особенности стиля писателей. Набоков чрезвычайно внимателен к слову, он постулирует: “всякая великая литература – это феномен
языка” [1: 131]. С этой точки зрения особый интерес представляют “Комментарии к роману А. Пушкина “Евгений Онегин” и “Предисловие к роману М. Лермонтова “Герой
нашего времени”, поскольку оба текста явились результатом переводческой деятельности критика. Закономерно, что проблема перевода занимает особое место в системе
теоретико-литературных взглядов В. Набокова. В эссе “Искусство перевода” Набоков
дает характеристику “идеальному переводчику”: “Прежде всего он должен быть столь
же талантлив, что и выбранный им автор, либо таланты их должны быть одной природы.
… Во-вторых, переводчик должен прекрасно знать оба народа, оба языка, все детали
авторского стиля и метода, происхождения слов и словообразование, исторические аллюзии. … наряду с одаренностью и образованностью он должен обладать способностью
к мимикрии, действовать так, словно он и есть истинный автор, воспроизводя его манеру
речи и поведения, нравы и мышление с максимальным правдоподобием” [1: 395]. Основным требованием к хорошему переводу Набоков называет “верность и адекватность оригиналу” [1: 430]. Так, говоря о переводе “Героя нашего времени”, критик пишет: “Я с
готовностью принес в жертву требованиям точности целый ряд существенных компонентов: хороший вкус, красоту слога и даже грамматику. “Надо дать понять английскому
читателю, что проза Лермонтова далека от изящества; она суха и однообразна, <…> его
русский временами коряв, <…> его сравнения и метафоры банальны; его расхожие эпи242

теты спасает разве только то обстоятельство, что им случается быть неправильно употребленными. <…> И всё это переводчик обязан скрупулёзно воспроизвести” [1: 430].
Позиция Набокова-переводчика вызвала немало дискуссий в среде коллег, которые, например, в рецензиях на перевод “Евгения Онегина” критиковали его за тяжеловесность,
непонимание всех оттенков слов английского языка, перенасыщенность английскими
архаизмами и высокопарными словами, давно вышедшими из употребления. Однако невозможно было не признать уникальности набоковского исследования и его последовательности в переводческой практике.
Отметим, что требования к “идеальному переводчику” Набоков реализует не только
в “Комментарии” и “Предисловии”, но и в других литературно-критических работах, где
он выступал в качестве интерпретатора, а не переводчика, что дает основания говорить
о сближении этих двух позиций в теоретической системе критика, характеризуемой тщательным осмыслением всех оттенков смыслового поля. Х. – Г. Гадамер писал, что “чтение
и перевод – уже “интерпретация”. И тот, и другой процесс создают новую целостность
текста из значения и звука. Оба требуют трансформации, граничащей с творчеством.
<...> каждый читатель – наполовину переводчик” [4; 150]. То есть перевод понимается
философом в широком смысле: не только как процесс перекодирования из одной языковой системы в другую, но и как процесс преодоления временной и культурной дистанции. Такая точка зрения чрезвычайно близка Набокову-критику и переводчику.
Остановимся более подробно на упомянутом принципе мимикрии, который соответствует игровому началу, в целом свойственному как художественному творчеству Набокова, так и его литературно-критическим работам. П. Рикёр отмечал, что “всякая герменевтика – это понимание самого себя через понимание другого” [5: 49]. Так, для Набокова
его литературно-критическая деятельность, и в частности работа над комментарием к
“Евгению Онегину”, - не просто попытка проникнуть в святая святых таинственной лаборатории пушкинского творчества, но также средство самораскрытия и самопознания.
Это объясняет наличие в тексте набоковского комментария (и других работах критика)
биографических вкраплений. В этом прослеживается параллелизм с романом Пушкина,
который изобилует различными отступлениями биографического характера, что можно
рассматривать как реализацию принципа мимикрии. Пушкин, как и Набоков, размывает
границы между текстовой и жизненной реальностью. В тексте набоковского комментария неизменно присутствует автобиографический фон, который призван подчеркнуть
связь и близость биографий двух великих писателей. Например, давая пояснения о Летнем саде, Набоков пишет: “Летний сад – <...> выходящий на Неву городской парк с аллеями тенистых деревьев <...>; меня тоже спустя сто лет водил туда гулять гувернер” [2: 109]. Анализ отступлений как одной из “форм авторского участия” становится
доминантой набоковского комментария. Критик делит отступления, в которых преобладает стилизованная автобиографичность или философствования (иногда с оттенком
дидактичности). Создавая свой текст, Набоков отражает в нем эти принципы. Например,
указывая на чрезвычайную гармоничность пушкинской “поэмы”, которая реализуется в
симметричности глав и развитии тем, сам Набоков делит свои комментарии на две части:
в одной рассматривает структуру романа, определяет основные темы каждой главы, а
затем развивает, раскрывает их, последовательно комментируя строки в строфах. Так
создается некий повествовательный “узор”, который вторит пушкинскому.
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Мимикрия ассоциативно связана с зеркальностью, чрезвычайно важным компонентом теоретико-литературной концепции Набокова. Зеркальность является одной из важнейшей характеристик творчества Гоголя. Изначально критик даже хотел дать своему
эссе название “Гоголь в Зазеркалье”, однако издатель настоял на нейтральном заголовке
“Николай Гоголь”. Зеркальность гоголевского мира, по всей видимости, повлияла и на
то, что Набоков начинает эссе с сообщения о смерти писателя: “Николай Гоголь <...>
умер в Москве, в четверг около восьми часов утра, 4 марта 1852 года” [1: 31]. В конце
текста эссе круг замыкается: “Гоголь родился 1 апреля 1809 г.” [1: 131]. Композиционный
прием инверсии нарушает линейную хронологию, свойственную биографии. Набоков
как будто проникает в гоголевское зазеркалье, что позволяет ему менять угол зрения.
Таким образом, композиция набоковского эссе подчинена логике гоголевского мира. Зеркало известно своими элементарными эффектами мены правого и левого, внешнего и
внутреннего, которые, как пишет Ю. Левин, делают его “моделью лжи, обмана, или, на
философском уровне, моделью противоречия видимости и сущности” [6: 9]. В эссе “О
хороших читателях и хороших писателях” Набоков пишет, что “всякий большой писатель – большой обманщик” [7: 28], но в этом он лишь подражает природе, которая “использует удивительную систему фокусов и соблазнов” [7: 28].
Принцип мимикрии реализован также и в “Предисловии к роману М. Лермонтова
“Герой нашего времени”. Оно начинается со стихотворения поэта «В полдневный жар
в долине Дагестана», которое характеризуется множественностью точек зрения, связанной в свою очередь с множественностью нарраторов. Такая сложная нарративная структура в сознании критика вызывает ассоциации с романом «Герой нашего времени». Так
происходит переход к анализу образной структуры романа, и в конце предисловия Набоков замыкает прозвучавшую в начале тему, следуя кольцевой композиции упомянутого
стихотворения.
Для всей литературно-критической деятельности Набокова характерно стремление
“воспитать” хорошего читателя, то есть научить читателя понимать текст или, другими
словами, помочь реципиенту преодолеть дистанцию между ним и текстом. Так, в предисловии к “Комментариям” критик дает читателю установку, настраивающую его на
определенный фокус зрения: “По всему тексту рассыпано множество романтических, сатирических, биографических и библиографических отступлений, которые придают ему
удивительную глубину и красочность. В комментариях я обращаю внимание читателя,
как восхитительно владеет Пушкин определенными темами и ритмами. <...> Читатель,
не постигший своим сознанием эти и другие приемы, а также мельчайшие подробности
текста, не вправе претендовать на понимание ЕО” [2: 36].
П. Рикёр выделял три основные этапа понимания текста: объективный анализ (возможность применить структуральный и семиотический анализ содержания и формы
произведения), процесс чтения, в котором актуализируется мир текста, и этап экзистенциального и рефлексивного присвоения значения текста. На последних этапах четко
очерчивается позиция субъекта восприятия, который призван определять, объяснять
и оценивать [5: 35]. Как видим, Набоков последовательно проводит читателя по этим
этапам. В концепции критика, “хороший читатель, читатель отборный, соучаствующий
и созидающий, - это перечитыватель” [7: 25], стремящийся “постичь индивидуальную
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магию писателя, изучить стиль, образность, структуру его романов или стихотворений”
[7: 29]. “Заслуживающий восхищения читатель, - по убеждению Набокова, - отождествляет себя не с девушкой или юношей в книге, а с тем, кто задумал и сочинил ее” [1: 26].
В то же время критик утверждает, что “лучший герой, которого создает великий художник, – это его читатель” [1: 26]. “Литература не исчерпывается понятиями хорошей книги
и хорошего читателя, - убежден Набоков, - но всегда лучше идти прямо к сути, к тексту,
к источнику, к главному” [1: 27]. Таким образом, автор и читатель в процессе создания /
пере-создания текста идут навстречу друг другу, и местом их встречи должен стать текст.
При этом Набоков настаивает на том, что “читатели рождаются свободными и должны
свободными оставаться” [1: 27]. Постижение текста произведения возможно лишь в результате многократного (если не сказать бесконечного, непрерывного) контакта с ним.
Идеальный читатель должен изучать художественный мир так же внимательно, как он
изучает мир, который его окружает: “Нужно смотреть и слушать, нужно научиться видеть комнаты, одежду, манеры обитателей этого мира” [1: 27].
Сам Набоков-исследователь в тексте своих работ выполняет функцию гидапроводника для читателя. Вводя его в “литературный лес”, пользуясь выражением У.
Эко, он актуализирует определенные пласты текста, которые представляются ему ключевыми для понимания творчества того или иного писателя. Именно на основе этих пластов текста в сознании читателя, в соответствии с правилом герменевтического круга,
будет выстроена целостная картина творчества анализируемых авторов. Так, доминантами набоковского текста о Гоголе стали его “необычность”, “странность”, “физиологичность” гоголевского гения, “зеркальность”, “изнаночность” созданного им мира: “Гоголь
был странным созданием, но гений всегда странен. … Великая литература идёт по краю
иррационального” [1: 124]. Эти положения Набоков будет раскрывать на разных уровнях
созданного им текста эссе. В развитии мысли о гоголевской “странности”, “необычности”, “парадоксальности” Набоков прибегает к музыкальному приему крещендо41: заявленное в начале эссе утверждение постепенно набирает смысловую мощь и становится
основой всего повествования.
Необычность и порой парадоксальность аналитического подхода самого Набокова
проявляется и в “Комментарии к “Евгению Онегину”, где своеобразным “героем” становится непосредственно текст.
Принципиально важным представляется то, что критик на собственном примере
реализует свою концепцию идеального читателя, постулированная свобода которого повлияла и на выбор Набоковым, помимо прочего, “удобных” для себя жанров, не ограничивающих его креативную исследовательскую и читательскую волю.
Таким образом, рассматривая знаковые для русской литературы произведения, Набоков в своих работах избегает обобщенных суждений. В его фокусе – “индивидуальный
гений”, который реализуется в тексте посредством сочетания “маловыразительных частностей”, деталей, образующих “индивидуальную магию” писателя, а также различных
стилевых особенностей. В структуре своих критических текстов Набоков отражает доминантные особенности прозы или поэзии анализируемых авторов, что создает особый
1

Крещендо [ит. crescendo - возрастая] – динамический оттенок; означает возрастание,
постепенное увеличение громкости.
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эффект зеркальности, мимикрии. В центр интерпретационной модели Набоков ставит
воспринимающего субъекта – читателя, который должен обладать определенными характеристиками, но при этом не быть скованным авторскими интенциями. Деятельность
читателя – это сотворчество, но лишь в рамках мира, созданного автором. На основе
анализа деталей критик предлагает читателю выстроить собственную целостную концепцию творчества писателей.
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Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей исследовательского
метода В.Иванова. Проведен анализ понятий «���������������������������������������
forma formans» и «forma formata» применительно к концепциям «романа-трагедии» Достоевского и «высокой комедии» Гоголя.
Ключевые слова: форма, содержание, роман, трагедия, комедия, эстетический объект.
The article deals with some characteristic features of research approach of V.Ivanov. The
idea of «forma formans» and «forma formata» is analysed with regard to the concepts of
“novel-tragedy” of Dostoevskiy and “high comedy” of Gogol.
Key words: form, content, novel, tragedy, comedy, aesthetical object.
Вклад Вячеслава Иванова в развитие русской культуры многогранен. Поэт, теоретик символизма, яркий мыслитель, «человек Ренессанса по многообразию интересов»
[1: 157], – Вячеслав Иванов как литературовед до сегодняшнего дня остается недостаточно изученным феноменом. Рассуждая о драматической судьбе ивановского наследия,
В.Рудич отмечает, что «даже среди специалистов Вяч. Иванов долго воспринимался как
некто, представлявший лишь исторический интерес, автор помпезных и мало понятных
стихов и разве что одной поучительной книги о Достоевском» [1: 159].
Собственно, проблематике, заданной этой «поучительной книгой», и посвящена данная статьяi. Как отмечает В.А.Келдыш, «уже в 20-е годы, задолго до выхода итоговой
книги было признано значение ивановских идей как одного из самых глубоких истолкований творчества Достоевского» [2: 247]. В частности, о статье «Достоевский и романтрагедия» В.Л.Комарович говорил как о такой, в которой «собраны и как бы связаны в
один узел все проблемы дальнейших работ о Достоевском» [3: 159]. Нас же в первую
очередь интересует проблема, которая находящаяся, можно сказать, «в тени» интереса
непосредственно к Достоевскому. Это «принцип формы» романа, определяемый Ивановым как трагедия.
Примечательно то, что именно на этот принцип оказалось направлено внимание Бахтина, хотя и не соглашавшегося с ивановской концепцией, но все же закрепившего за
ее автором первенство в определении структуры художественного мира Достоевского.
Ценным для Бахтина предстает сформулированная Ивановым идея преодоления «отъединенного «идеалистического» сознания» и «утверждения чужого сознания как субъекта, а не как объекта» [4: 11].
«Катастрофа отъединенного сознания» видится Бахтиным в свете события содержательного плана, т.е. как «принцип мировоззрения автора, с точки зрения которого он понимает мир своих героев» [4: 11]. Осмысляя ситуацию развития Бахтиным идей Иванова,
С.Бочаров в статье «Бахтин-филолог: книга о Достоевском» говорит о «коперниканском
перевороте» Бахтина: «то, что Иванов описывал как принцип миросозерцания Достоевского – «абсолютное утверждение <…> чужого бытия “ты еси”», – Бахтин захотел
понять «как принцип формы» его романа, не приняв в то же время ивановского определения формы как романа-трагедии» [5: 54]. Структурно освоенное «ты еси» становится
таким образом основанием концепции «полифонического романа» Достоевского.
Разговору о форме романа-трагедии должно предшествовать осмысление феномена
формы как таковой. Форма исполнена у Иванова «зиждительной» [6: 229] энергии, она
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есть активная «стремительная сила», изнутри организующая художественное произведение. Как отмечает В.Б. Микушевич, «для Вячеслава Иванова форма едина, единственна,
но не одна» [7:316]. «Двуликость» художественной формы Иванов возводит к различению понятий «природы творящей» и «природы сотворенной» (natura naturans и natura
naturata). Исходя из этого различения утверждаются «форма зиждущая» (forma formans)
и «форма созижденная» (forma formata). Последняя – это само произведение как вещь в
мире вещей. Первая же существует до вещи, как самостоятельное бытие, «как действенный прообраз творения в мысли творца» [6:231]. Forma formans связана внутренними
соответствиями с личностной основой (энтелехией) человека. Поэзия поэтому есть «сообщение» зиждущей формы через форму созижденную, и таким образом она передает,
«со-общает … чужой душе аналогичное созидательное движение» [6:231]. Иванов поясняет свою мысль на примере лермонтовских строк: «Есть сила благодатная в созвучье
слов живых». «Созвучье слов живых» – форма созижденная, то есть само стихотворение.
«Сила благодатная» – зиждущая форма, энергия, переданная «в чужое сознание (мысль,
чувство, волю)» [6:231].
Это внутреннее разделение формы ставит нас перед необходимостью прояснить в
ивановской статье о романе-трагедии принцип формальной субординации. Мы полагаем, что роман-трагедия не имеет значения сотворенной формы. Качество трагичности
не может быть сведено исключительно к форме технической, но относится к тому, «как
художник видит вещи». В это «как» вписывается миросозерцательный принцип «Ты
еси» как любовно-утверждающее начало, несводимое к «эвклидовской» рационализированной формальности: «“Эвклидовский” рассудок сосредоточен только на форме, понимание сущности доступно лишь любви. Только любовь может сказать «Ты еси» и тем
подтвердить существование любимого» [8: 232]. Иванов мыслит «роман-трагедию» в
плане созидающей формы-любви.
Понять художественную форму романа Достоевского помогает придание трагедии
не собственно жанровых, но духовных смыслов. Иванов называет первой и величайшей
трагедией Греции «Илиаду» Гомера, возникшую «в ту пору, когда о трагедии еще не
было и помина» [6: 287]. У Достоевского же трагичен прежде всего сам поэтический
замысел – та искомая зиждущая форма, которой предопределены все конкретные жанровые ньюансы. Это наблюдение позволяет перенаправить мысль о созидающей форме в
сферу не собственно филологических, а культурфилософских идей поэта-философа.
Как отмечает Н.Д. Тамарченко, трагедия, мыслимая Ивановым как трагедия духа,
связана с двойственным историческим процессом «крайнего обособления личности и в
то же время ее возрастающего в ходе истории стремления воссоединиться с “коллективной личностью” народа, с духовной почвой или “землей”» [9: 115]. Поэтому трагедия
предстает как особая разновидность «всенародного искусства», поднимающегося до высот «пророчественного самоопределения народной души» [6: 284]. Поскольку изначальный эпос был одновременно трагедией, постольку именно в трагедии Иванову виделась
возможность равноправного сочетания хора и героя, «сонма» и личности.
«Всенародное искусство» концентрирует в себе символистскую идеологию, развиваемую Ивановым в направлении преломления символа в мифотворчество. Миф есть
«постулат коллективного самоопределения. Чаемая интеграция художественных энергий
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должна, по мысли Иванова, сосредоточиться «в синтетическом искусстве всенародного
действа и хоровой драмы» [6:40]. Таким образом, новое искусство призвано реализовать ивановский идеал хорового начала соборного единения, смысл которого в том, что
«соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей
единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой
свободы… В каждой слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно, но
слово каждой находит отзвук во всех, и все – одно свободное согласие, ибо все – одно
Слово» [6:100]. Заданность, а не данность соборного единения определяет многообразие
путей к его осуществлению. В ситуации романа Достоевского – это катастрофическая
невозможность утверждения соборного принципа «Ты еси». Здесь, как мы полагаем,
содержится подлинная сущность романа-трагедии: «действенный прообраз творения»
(forma formans) представлен апофатически в силу невозможности реализации.
Но закономерно возникает вопрос о том, есть ли иные формы представления искомой
ценности соборного единения в искусстве. Признавая, следуя Иванову, универсальносимволический характер хорового начала, можно предположить возможность проявления его не только в трагическом плане (как роман-трагедия), но, к примеру, и в комедии.
Четырнадцать лет спустя после публикации статьи о романе-трагедии Иванов напишет статью о гоголевском «Ревизоре», развивающую, как нам представляется, обозначенную проблематику драматического хорового единения как прообраза бытийственной
причастности людей. Сопоставление трагического и комического вариантов реализации
принципа соборности представляет собой еще не разработанную сферу исследований в
силу того, что на первый план традиционно выступает «содержательная», но не формальная (в смысле forma formans) проблематика литературоведческих трудов Вяч.Иванова.
Итак, обратимся к статье «“Ревизор” Гоголя и комедия Аристофана», обсуждавшейся
с В.Э. Мейрхольдом в Риме осенью 1924 году, и опубликованной в Москве через год,
почти одновременно с мейерхольдовской премьерой «Ревизора»ii.
Единство ивановского подхода в обеих статьях проявлено в утверждении новаторства
как романа Достоевского, так и комедии Гоголя: «… ветхие меха традиционной комедии
не могут вместить нового вина, предчувствуемого Гоголем, он морализирует поневоле,
потому что в формы его не умещается иное содержание всенародной идеи» [12 (4:12)].
Всенародная идея и пути ее воплощения образуют стержень ивановской интерпретации
комедии.
Следует отметить, что указанное Ивановым новаторство Гоголя и Достоевского
нужно понимать не как абсолютное, но как относительное: возрождающее более древнюю традицию. Исток этой традиции исследователь усматривает в до-эстетической
религиозно-мистической природе дионисийского действа. Аристотелем же дионисийское таинство очищения было переведено в отвлеченно-эстетическую категорию катарсиса: «Аристотель, желая основать эстетику самое по себе, избегая привносить в нее
элементы религиозного чувствования, изображает катарсис как целительное освобождение души от хаотической смуты поднятых в ней со дна действием трагедии аффектов…»
[6: 289]. Специфика исследовательского видения Иванова, как нам представляется, состоит не в отказе от аристотелевского эстетизма, а в проблематизации его концепцией всенародного хорового единения, религиозно-мистического в своих основах. «Обмирщение»
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катарсиса Аристотелем Иванов воспринимал как свершившийся историко-философский
факт, не способный все же отменить или скрыть религиозные корни искусства. В вопросе о том, возможен ли отрыв искусства от религии «решающий голос принадлежит
трагедии. Она говорит: нет, невозможен» [6: 299-300]. По Иванову, понятие трагической
вины не может быть обосновано иначе, чем «на реальности мистической»iii.
При этом «катартическая сила» сохраняет свое действие как в трагедии, так и в комедии. И гоголевский «Ревизор» в этом плане «составляет редчайшее исключение в
новой драматургии по силе выражения хорового начала» [13: 376]. Глубина культурноисторического воззрения Иванова на феномен гоголевского смеха проявлена в следующем замечании: «Всенародный смех есть целительная, катартическая сила «высокой
комедии»: так мог бы выразить свой постулат Гоголь на языке древних эстетиков» [13:
373]. Очевидно, что «древние эстетики» – это предшественники Аристотеля, чуткие
к мистическому хоровому восторгу. Именно его мощь ощущает Иванов в новаторскиархаичной стихии «Ревизора»: «В «Ревизоре», при сравнительной оценке комедии в цепи
ее историко-литературной генеалогии, мы наблюдаем мощно поднимающуюся волну хоровой энергии. Она давно онемела, эта хоровая волна, но здесь мы явственно слышим ее
напряженный прибой» [13: 376].
Акцентирование роли хорового начала проявляет не только эстетическую, но и
общефилософскую особенность ивановской мысли. Как отмечает Э.М. Свенцицкая,
«…для Вяч. Иванова актуален соловьевский имперсонализм – личность значима постольку, поскольку проникнута всеобщим…» [14: 22-23]. Пафосом соборности исполнена ивановская мысль о человеке и об искусстве как манифестации духовности. Этот
пафос, в свою очередь, предопределяет единство художественных закономерностей трагедии и комедии.
Ивановский термин-концепт, не столько определяющий первостепенные смыслы и
закономерности искусства, сколько «проникающий»iv в них – это музыка и музыкальность. Так о теории всенародного смеха Гоголя Иванов говорит как о «всеми одобрительно выслушанном и никем музыкально не расслышанном» толковании «Ревизора».
Этот не расслышанный смысл для исследователя особенно значим, поскольку в нем выразился не только гоголевский восторг («Восторг Гоголя всегда музыкален, его рассудок
моралистичен» [13: 373]), но и восторг всеобъединяющего музыкально-хорового начала
дионисийства. «Органически заложенное» в искусстве музыкальное начало всенародной
идеи обнаруживает Иванов в своих интерпретациях.
Воплощением этой идеи была в свое время «причудливая, крылатая и хищная, как
химера» высокая политическая комедия «Аристофанова типа» [13: 369]. В четвертом
веке до н.э. ее сменила «бытовая и обывательская, бескрылая и ручная, как сама обыденность» мещанская комедия. Иванов подчеркивает, что Гоголь наследует аристофановскую традицию, поскольку изначально не ограничивает действие кругом частных
отношений, но вписывает их в целый и замкнутый мир Города. «Высокий» комизм «Ревизора» исследователь усматривает в том, что пошлая мелочность быта дана «в аспекте
предустановленной гармонии некоего социального космоса» [13: 370]. «В свете» гармонии Иванов прозревает действие фундаментального комедийного принципа, типологически подобного «трагическому принципу, которому подчинен весь организм» романов
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Достоевского. Таким образом, высокая комедия Гоголя в теоретическом плане предстает
как инвариант всенародного искусства.
В ней прообразом всеобщности стала античная парабаза – взаимные обличения и ругань актеров и публики, в комической перебранке восстанавливающих хоровое единство
города-Града. В постановке В.Мейерхольда, осуществленной под влиянием интерпретации «Ревизора» Ивановым, в финале актеры в стремительном галопе «смешивались»
со зрительным залом. В исследовании А.А. Курицкой так описывается этот фрагмент
спектакля: «Раздавался звон колоколов, а чуть позже звуки еврейского оркестра выводили веселую мелодию, под которую актеры через зрительный зал галопом мчались со
сцены. Люди, пришедшие в театр, оказывались, таким образом, также вовлеченными в
этот вихрь» [15: 121]. Парабаза в постановке Мейерхольда представляется нам сценической реализацией утверждаемой Ивановым «мистической природы хорового действа»
[6: 50].
Собственно проблема формы поднимается исследователем в связи с вопросом о соотношении функций героя и хора. Хору, «живому человеческому множеству», придано
значение «подлежащей преобразованию вещественной стихии». Действие же актуальной, преобразующей формы Иванов видит в «зачинательной личности» – герое. Данная
модель нам кажется внутренне противоречивой, поскольку хоровое соборное начало
обнаруживает такие тенденции, которые не позволяют соотнеси его с «вещественной
стихией» или «косной материей». Хоровое начало несет в себе энергию музыкальности, что подтверждает и собственно ивановская идея о драматическом «самооформлении
коллектива» во времени, «подобно музыке» [13: 377]. Онтологическая музыкальность
хора закреплена и в положении о его первичности по отношению к герою. Хор предстает как сила, его обусловливающая, а не как им обусловленная: «Чем углубленнее и
чище соборное сознание, чем величавее собирательное лицо хора, тем возвышеннее в
дерзновении своего одинокого почина герой» [13: 377]. Эта противоречивость ивановской терминологии заставляет вспомнить определение аристофановского типа комедии:
«“Высокая” комедия, морали чуждая, была равно по формам, как и по духу музыкальна»
[13: 373]. Разграничивая проявления музыкальности по духу и по форме, Иванов тем
самым актуализирует ту самую двойственность формы, предстающей как forma formans
и forma formata. Соотнесение общественного сонмищного действа с формой formata
возможно в перспективе его понимания как законченного, художественно завершенного (созижденного) произведения. Творящее же начало «хоровой силы» формы formans
есть та духовная музыкальность, которой предопределяется не только сценической искусство, но и художественные закономерности в целом. Показателен здесь приводимый
Ивановым пример несовпадения трагического героя и комического хора: «Трагический
герой при комическом хоре неизбежно становится в большей или меньшей мере комичен
сам (Дон Кихот)» [13: 377]. Нам представляется, что Дон Кихот, как герой эпический,
«восстанавливает» связь с проблематикой статьи о романе-трагедии: эпос мыслится не
столько по архитектоническим законам драмы, сколько по универсальным законам искусства.
Итак, общность романов Достоевского и комедии Гоголя проявлена на уровне единства роли хорового начала. Хор предстает как художественный метапринцип (forma
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formans), разворачивающийся в многообразии родо-жанровых конкретизаций. При этом
концентрирование внимания на творящем потенциале формы следует признать конститутивной чертой исследовательского метода Иванова.
Продуктивность теоретико-литературных идей Иванова прослежена в упомянутой
выше статье С.Бочарова. Исследователь сближает концепции Иванова и Бахтина на
основе понятия «эстетического объекта» как философского, духовного эквивалента, соотносительного произведению, но не совпадающего с ним. Бочаров ссылается на статью
В.Н. Волошинова, в которой эстетический объект назван «“синей птицей” творческого стремления автора и интерпретатора» [5: 60]. Развивая эту мысль, Бочаров говорит,
что «роман-трагедия Вячеслава Иванова и полифонический роман Бахтина и были такие пойманные, как они полагали, “синие птицы”» [5: 60-61]. Из сказанного становится
понятно, что эстетический объект предполагает определенную степень возвышающего
обобщения, выявляющего квинтэссенцию авторской и исследовательской направленности. Аналог этому движению мысли мы находим у самого Вяч.Иванова: «Мильтонов
«Потерянный рай» обязан возвышенностью своего строя не возвышенности предмета
поэмы, но высоте несущего его трагического пафоса … то, что обычно именуется содержанием…. образует лишь формальное условие воплощения творческой энергии, составляющей внутреннюю музыкальную форму Мильтонова духа» [6: 229]. Очевидно,
«синяя птица» Волошинова есть образный аналог возвышающего пафоса произведения.
В статьях Иванова функцию подобных образов выполняет «планетарное тело» основного события, висящего над сюжетом [6: 288], а также образ Города как «потревоженного в
своих глубочайших устоях муравейника» [13: 370]. И то, и другое – не содержательные
образы анализируемых произведений, а метаобразы зиждущей их формы, проступающие, как пишет Бочаров, «как бы сквозь произведения… как таковые» [5: 61].
Вывод, следующий из вышесказанного, состоит в том, что ивановские интерпретации
романов Достоевского и комедии Гоголя актуализируют в произведениях формальный
принцип высшего уровня. Осуществленный Ивановым анализ направлен на прояснение
того символико-мифологического смысла, который «остается для ума необъяснимым и
несказанным для человеческого слова» [6: 42]; т.е. смысла, не сводимого ни на содержание, ни на формально-технические моменты, но соотносимого с духовной активностью
художника и созерцателя.
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Примітки:

і
В целом круг исследований Иванова, посвященных Достоевскому, представлен такими работами: статья «Достоевский и роман-трагедия» (1911), «Экскурс: Основной миф в романе “Бесы”»
(1914), «Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского» (1916), «Легион и соборность» (1916) и, наконец, книга «Достоевский. Трагедия – Миф – Мистика» (впервые изданная в
1932 году в Германии в немецком переводе).
іі
Об особенностях режиссерского подхода Мейерхольда к пьесе Гоголя см.: [10].
ііі
Этой мистической реальностью определялось и творческое самоощущение поэта-философа.
Как отмечает Л.А. Сугай: «Вяч. Иванов, выступивший в защиту искусства как «веселого ремесла», «умного веселия народного», говорил о роковой, гибельной судьбе писателя в России, который
всегда «оказывался в роли учителя или проповедника. Это тяготило или раскалывало его душу,
искажало чистоту художественной работы <…>, губило самого человека (Гоголь и столько других)»
[11: 54].
iv
«Проникающий», т.е. противоположный объективирующему познанию тип отношения
утверждает Иванов, говоря о реализме Достоевского: «Не познание есть основа защищаемого Достоевским реализма, а «проникновение»… Проникновение есть некий transcensus субъекта, такое
его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект» [6: 294].
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Воробей О.С.
(Київ, Україна)
драма Лао Ше «Чайна» – орієнтир
на китайського глядача

Дана стаття присвячена п’єсі «Чайна», яка належить перу відомого китайського
драматурга середини ХХ століття – Лао Ше. Драматичний твір розглядається з позицій китайської традиційної та європейської теорій драматичного мистецтва. Акцент
робиться на елементах китайської традиційної сюжетної побудови п’єси.
Ключові слова: драматургія, Лао Ше, п’єса, традиція, сатира.
Данная статья посвящена пьесе «Чайная», которая принадлежит перу известного
китайского драматурга – Лао Ше. Драматическое произведение рассматривается с позиций китайской традиционной и европейской теорий театрального искусства. Акцент
делается на элементах китайского традиционного сюжетного построения пьесы.
Ключевые слова: драматургия, Лао Шэ, пьеса, традиция, сатира.
This article lays the stress on the play “Teahouse”, the author of which is the Chinese
famous playwright of the middle of the XX century – Lao She. This dramatical piece has been
studied in view of Chinese traditional drama theory and European drama theory. The emphasis
is made on Chinese traditional elements of plot construction of the play.
Key words: dramatics, Lao She, play, tradition, satire.
«Чайна» – це вдале поєднання двох діаметрально протилежних драматичних теорій.
Зміну традицій класичної китайської драми диктував новий час, нова епоха, нові ідеї,
які вже не могли втілитися в переважаючому історичному жанрі китайської драматургії. Реформа драми, яка була проведена в рамках культурної революції, змінила зміст
п’єс, які ставилися на помостах міських та сільських театрів. Європейська теорія драми також мала неабиякий вплив на молодих драматургів середини ХХ століття, тому в
нових драмах ми бачимо, що герої починають вести себе більш розкуто, зникають музична основа традиційних китайських п’єс – 曲1 цюй та ін.. Проте, те, що створювалося
віками не можна замінити протягом півстоліття. Китайські драматурги писали, в
першу чергу, для жителів Піднебесної, а тому не могли повністю відкинути традицій
класичної китайської 戏剧2 сіцзюй. Тому китайська драма ХХ століття і привертає до
себе велику увагу: з одного боку – це використання європейської структури драми та
деяких елементів сюжетної побудови, з іншого боку – це дотримання певних постулатів
власне традиційної китайської для того, щоб навіть з усіма новими складниками п’єса не
виглядала на китайській сцені чужою та незнайомою для жителів Китаю.
«Чайна» – це п’єса на три дії, проте місце дії не змінюється – все відбувається у старій пекінській чайній, яка має назву “裕泰” Юйтай. З точки зору єдності часу, то історія,
яка розповідається протягом трьох дій, покриває досить великий історичний період, так,
наприклад, у першій дії події розгортаються до державного перевороту 1898 року; друга
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дія розпочинається з відривом у десять років від першої, коли північні мілітаристи встановили свою владу; третя дія відбувається з відривом у двадцять років від подій, які розгорталися у другому акті – в час, коли після війни владу в свої руки взяв Гоміндан. Письменник задіяв увесь свій багатий досвід для того, щоб глибоко відобразити суспільство
старого Китаю, він використав вельми майстерний прийом – «одна чайна – це невеличке
суспільство». Протягом трьох дій ми спостерігаємо за представниками різних прошарків
тогочасного суспільства, герої готові діяти будь-якої миті, вони не лише бездоганно змальовані, але й повністю передають картину дореволюційного Китаю, яскраво показуючи
вади тогочасної доби [1:75].
Сатиричний дух п’єси – це вплив західної драми, оскільки в китайській класичній
драмі провідним жанром вважалася трагедія, а просвітницькі погляди Лі Юя стосовно
катарсису через комедійний твір не набули достатнього розповсюдження. Проте, варто
зазначити, що під впливом європейської традиції Лао Ше написав п’єсу «Чайна» сатиричною мовою, яка була спрямована виключно на китайського глядача.
П’єса «Чайна» – успішний витвір мистецтва Лао Ше, в якому можна зустріти велику
кількість народних висловів. Всі події у виставі відбувається в Пекіні, культурній столиці
феодалізму, в якій присутня ще культура традиційного шанованого маньчжурами церемоніалу – місто на півночі Китаю сповнене хворобливими напівколоніальними пережитками. Різні культурні моменти в цьому середовищі змішалися і стали більш розширеними або більш конкретними, були прийняті або відкинуті жителями цього чудового міста,
проте, в будь-якому разі, вони стали мати характерний особливий «пекінський присмак».
Драматургу Лао Ше вдалося незначними зусиллями перетворити своїх персонажів п’єси
на справжніх жителів Пекіну.
На початку першої дії ми бачимо як відвідувачі чайної проводять там майже весь свій
вільний час, коли приходять 常四爷 Чан Си Є та 松二爷 Сун Ер Є, то в першу чергу, що
вони роблять – це дають свій власний чай офіціанту, щоб той заварив його. Іноземець
подумав би, що вони чимось особливі, якось відрізняються від пересічного громадянина Піднебесної, але насправді в ті часи більшість маньчжурів з низького прошарку поспільства не могли чинити інакше. Вони приносили чай з собою, оскільки він був дещо
дешевше ніж той, який би їм запропонували заварити у чайній, а так бідні маньчжури
могли зекономити кошти в той не простий для всіх китайців час, коли багато хто ледь
зводив кінці з кінцями. Таким чином вони не лише економили гроші, але й могли «зберегти обличчя» в очах своїх одноплемінників. Проте, в той же час, коли松二爷Сун Ер Є,
який приходив до чайної з власним чаєм, бачить як常四爷Чан Си Є та 二德子Ер Де Цзи
розпочали чвару, він не витримав і розбив об підлогу чайну чашу і твердо заявив:
«Скільки за розбиту чашу? Я плачу! Людина вихована не веде себе як базарна баба!»
[2:6].
Це вказує нам на те, що навіть в скрутну годину маньчжури намагалися не «втратити лице». Безперечно, звичаї й традиції змінюються дуже повільно, цей процес можна
порівняти з плином спокійної річки на якій так рідко здіймаються хвилі. В другій дії
події вже відбуваються за часів становлення республіки і коли 松二爷Сун Ер Є зустрів
宋恩子 Сун Ен Цзи сірому халаті, то поспішив привітати його вклинившись як було
прийнято при маньчжурах. В той час цей церемоніальний поклін був вже скасований, а
松二爷Сун Ер Є несподівано для всіх вітається не «по-китайськи». Це пояснюється тим,
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що він не встиг ще холоднокровно відкинути повністю культуру церемоніалу, а тому
він відразу привітався так як було прийнято новою владою і пояснив це тим, що його
спантеличили сірі халати слідчих і нагадали про минуле. Лише так松二爷 Сун Ер Є міг
уникнути переслідувань, хоча в душі він залишався відданим до кінця маньчжурським
старим традиціям. Звичаї й традиції в п’єсі Лао Ше «Чайна» – також один з прийомів,
який використовував автор, щоб описати персонажів, події і епоху загалом.
Актор 于是之Юй Ши Чжи у своїй статті «Ще раз про чарівність «Чайної» Лао Ше»
написав:
«Ця п’єса приносить задоволення як високоосвіченим інтелігентам, так і людям
неосвіченим» [3].
Перша дія, підіймається завіса, а на сцені ми бачимо лише завсідників чайної з власним чаєм і 马五爷 Ма У Є, який взагалі не має нічого спільного з тим, що відбувається
на сцені. Коли ж二德子 Ер Де Цзи затіяв чвару з常四爷 Чан Си Є й хотів знайти момент,
щоб побитися з ним, то马五爷 Ма У Є підвівся й крикнув:
«Ер Де Цзи, ти знову за своє!» [2:6].
二德子Ер Де Цзи відразу заспокоївся і спішно попросив пробачення за свою поведінку, а 马五爷Ма У Є продовжував незворушно повчати його:
«Все ж можна вирішити добром. Нащо ж кулаками розмахувати?» [2:6].
В цей момент, не лише в очах 常四爷 Чан Си Є він перетворився на справедливого
суддю, але й в очах усіх глядачів він також став відразу позитивним персонажем. Коли ж
常四爷Чан Си Є вже збирався йти, то хотів поремствувати马五爷 Ма У Є на свою долю,
але хто ж міг подумати, що останній ураз встав і промовив:
«В мене є ще справи. Бувайте!» [2:6].
І, ніби нічого й не трапилося, пішов. Лише коли господар чайної Ван натякнув, що
він «живе за рахунок іноземців» [2:6] та «вразі чого – відразу жаліється голові повіту».
Ось так і йде розвиток сюжетної лінії, навіть діти розуміють те, що відбувається на сцені.
Проте деякі глядачі можуть подумати, що маньчжур常四爷Чан Си Є все життя був незначною людиною, яку постійно кривдив всякій набрід, але це не так. В ті часи всі прості
люди були у рівних умовах; бурлака二德子Ер Де Цзи такий же самий як і інші, хоча дещо
відрізняється – він «живе за рахунок іноземців» [2:6]. А в ті часи лише так, спираючись
на сили іноземців, можна було виділятися з натовпу і добитися певної влади, хто ж від
такого міг відмовитися?!
Протягом всієї п’єси на сцені не з’явився жоден іноземець, проте їхній вплив – могутня сила західних країн – відчувається другорядному персонажі 二德子Ер Де Цзи , в
якого реплік всього на 28 ієрогліфів, проте як чітко та повно змальований образ. Більш
глибокий аналіз дає нам підказку – після опіумних війн характер китайського суспільства значно змінився – люди вже жили в напівфеодальній та напівколоніальній країні,
ті, хто жив за рахунок іноземців, тримали в своїх руках важелі влади і цей історичний
момент Лао Ше так майстерно змальовує у своїй п’єсі – він наче дає змогу зазирнути в
середину тогочасного напівколоніального суспільства. Письменнику знадобився лише
небагатослівний 马五爷Ма У Є і його невеличка роль, щоб показати не лише життя цього
персонажа, але й повністю весь історичний фон тієї переломної доби[4:47-48]. І з впевненістю можна ще раз процитувати слова 于是之 Юй Ши Чжи:
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«Ця п’єса приносить задоволення як високоосвіченим інтелігентам, так і людям
неосвіченим» [3].
Сатирична мова Лао Ше дуже сильно відрізняється від мови інших китайських драматургів, в п’єсі «Чайна» незвична мова персонажів досить помітна. Коли 宋恩子 Сун Ен
Цзи вимагав хабар від王利发 Ван Лі Фа, то сказав:
«Першого числа кожного місяця ти нам трошки...того…» [2:23].
Сказавши це, він не знав що далі мовити, проте його товариш 吴样子 У Ян Цзи дуже
хутко прийшов на допомогу зі слушною підказкою:
«В знак вдячності!»[2:23].
Що в свою чергу сподобалося宋恩子Сун Ен Цзи:
«Саме так! В знак своєї вдячності підкинеш нам, так і тобі зручніше, і нам
краще!»[2:23].
王利发 Ван Лі Фа не відмовив їм, проте як кожний істинний крамар перепитав:
«І скільки же вам треба в знак тієї вдячності?»[2:23].
Підступний, лукавий吴样子 У Ян Цзи і в цей раз не схибив:
«Ну-у !Ми з тобою давні друзі, сам вирішуй! Ти чоловік розумний, невже будеш
ставити себе в незручне становище?» [2:23].
В цьому діалозі автор застосував так звану «гру слів», яку може зрозуміти лише китаєць. Лао Ше яскраво змалював як наглядачі, користуючись своїм привілеями, вимагали
хабарі у бідного населення: вони намагалися виправдати свої злодіяння і виходило все
так, наче люди їм самі давали гроші й подарунки (в народі такі подарунки називали “意
思 і си” – одне із значень якого “вдячність”). Якщо хтось не хотів давати хабар представникам влади, то казали, що така людина почуває себе ніяково (“不好意思 бу хао і си”).
Ще один приклад, коли 小刘麻子 Сяо Лю Ма Цзи похвалявся своїми планами перед
小唐铁嘴 Сяо Тан Тє Цзуй, що він хоче об’єднати всіх веселих дівчат, танцівниць міста
і створити «托拉撕» то ла си (так транскрибується з англійської на китайську термін
“trust”, що означає “монополія”). 小唐铁嘴Сяо Тан Тє Цзуй в свою чергу дещо угамував
його запал:
«Трест”, “трест”...не годиться! Ти лише подивись якими ієрогліфами пишеться це
слово: “кіднепінг” і “вбивати заручника”, ні так не годиться! Звучить абсолютно
не вишукано!»[2:35].
Вони знаходяться лише на етапі обговорення назви для тресту, проте автор устами
小唐铁嘴Сяо Тан Тє Цзуй дає оригінальне тлумачення цьому слову – і в їхньому
нелюдяному мафіозному плані з’явилася перша серйозна прогалина. Ця сатирична
мова автора показує нам, що Лао Ше був справжнім маньчжуром і жителем Пекіну,
його мова вишукана і дотепна водночас, що робить цю п’єсу унікальною в своєму роді.
Драматург, використавши в п’єсі «Чайна» живу народну мову жителів Пекіну, досяг
приголомшуючого результату[4:49].
П’єса «Чайна» ясно дала нам зрозуміти, що Лао Ше був наділений неабияким природнім талантом драматурга. Написана ним п’єса в ті часи була прикладом для наслідування і вважалася перлиною в китайській драматургії п’ятдесятих років. Лао Ше вдало
зробив спробу поєднання в одній п’єсі досвіду маньчжурської, китайської традиційної та
світової драматургії. В той же час письменник керувався основними засадами реалізму
для створення свого шедевру.
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П’єса «Чайна» побудована за принципами європейської реалістичної драми та вважається перлиною китайської розмовної драматургії ХХ століття. Лао Ше, зумів написати
п’єсу, яка стала зрозумілою як для європейця, так і для китайця. Ніщо не заважає глядачеві під час перегляду виставити отримати насолоду від постановки. Традиції європейської
драми природно та гармонічно поєдналися під пером видатного китайського драматурга
ХХ століття з традиціями китайського класичного театру. Дотримання єдності місця та
нехтування єдністю дії та часу ще ніколи не виглядали так довершено.
Але, в той же час, Лао Ше в п’єсі «Чайна» велику увагу приділив мовно-культурним
елементам: він тонко змальовує звичаї, побут та церемонії китайців, які зрозумілі будуть лише китайцям. Хоча, манера розмови героїв відповідає засадам західної драми,
але сатирична мова цих самих героїв, їхня поведінка – зорієнтовані драматургом на своїх
співвітчизників. Саме другорядні елементи, такі як побудова конфлікту на другорядних
поворотах сюжету, музичні вставки між актами, зображення традицій жителів Пекіну,
гостра сатира, гра слів, яку неможливо передати при перекладі, не дають непідготовленому західному глядачеві в повній мірі насолодитися цим драматичним твором. В той же
час, завдяки тому, що Лао Ше звернувся до звичаїв та традицій свого народу і передав їх
у п’єсі, його драматичний твір «Чайна» став доступний та зрозумілий для китайського
глядача у повній мірі.
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Примітки:
1

2

曲цюй – Вокально-ліричний жанр, до якого належали як драматичні арії, так і пісні (самостійні
або поєднанні у цикл) для сольного виконання поза межами вистави, виник на фольклорній
основі, проте був збагачений за рахунок елементів класичної поезії в різноманітних видах
оповіді. Він ближчий до розмовної мови і в певній мірі менш скутий правилами, аніж
класичний вірш, проте, в свою чергу, більш “літературний” та формалізований, ніж народна
пісня.
戏剧 сіцзюй –китайська традиційна драма, яка відноситься більшою мірю до музичного, аніж
до словесного виду мистецтва. Хоча це і не опера в західному розумінні, проте її розвиток за-
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вжди йшов в руслі розвитку китайської національної музики. Складовими елементами китайської драми однаково є танок, діалог, акробатика, пантоміма, спів та інструментальна музика.
Мова китайського театру – це поєднання віршів і прози, літературного та розмовного стилів,
причому, варто відзначити, що за кожним компонентом закріплена певна функція. Зміст п’єс,
інколи дуже заплутаний, складають теми і сюжети, які були запозичені з легенд та історичних
хронік.
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ АВТОБІОГРАФІЇ
В.Г. КОРОЛЕНКА «ІСТОРІЯ МОГО СУЧАСНИКА»
У статті простежуються жанрово-стильові особливості автобіографічного роману В.Г. Короленка «Історія мого сучасника». Визначено жанровий зміст твору, схарактеризовано його жанрові та стильові домінанти, провідні мотиви. Риси індивідуального
стилю митця розкрито з урахуванням еволюції поглядів і творчого методу письменника,
а також у зв’язках із літературними традиціями.
Ключові слова: жанр, стиль, жанровий зміст, домінанта, хронотоп, традиція.
В статье рассматриваются жанрово-стилевые особенности автобиографического
романа В.Г. Короленко «История моего современника». Определено жанровое содержание произведения, охарактеризованы его жанровые и стилевые доминанты, основные
мотивы. Черты индивидуального стиля писателя раскрыты с учетом эволюции взглядов и творческого метода художника, а также в связи с литературными традициями.
Ключевые слова: жанр, стиль, жанровое содержание, доминанта, хронотоп, традиция.
The article deals with the genre-style features of the autobiographical novel of V.G.Korolenko
«History of my contemporary». The features of the individual style of the writer are opened
taking into consideration the evolution of thinking and the creative method of the artist in
connection with the literary tradition.
Key words: genre, style, genre content, the dominant, chronotope, a tradition.
Творчий доробок В.Г.Короленка відомий широкому загалу читачів і наразі викликає
гострі дискусії серед літературознавців. Митець творив на зламі століть, у складний перехідний період кінця ХІХ– початку ХХ століття, час «зміни парадигм», що виідзначався
«особливими правилами» [5:
�������������������������������������������������������������
59]. Критики та літературознавці висловлюють різні погляди стосовно поетики митця. У полі зору науковців (Е.Балабанович, А.Дерман, А.Котов,
Л.Кулик, Г.Миронов, Н.Ростов, Г.Семенова, Т.Морозова, Г.Юсупова, Б.Аверін, В.Катаєв,
В.Кулешов, Г.Бялий, Л.Дудюк, С.Комаров та ін.) опинилися проблеми ейдології, мови,
стилю тощо, утім, ґрунтовного аналізу жанрових особливостей автобіографічного роману «Історія мого сучасника» ще не було здійснено в сучасному літературознавстві. Тож
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ми маємо на меті здійснити комплексне дослідження жанру художньої автобіографії,
розглянути жанровий зміст твору В.Г. Короленка, виокремити жанрові домінанти й на
підставі цього визначити особливості ідіостилю митця.
«Історія мого сучасника» (1905-1921) – підсумковий твір В.Г. Короленка, який за
масштабністю та епічністю відтворених подій наближається до автобіографічних полотен Л.Толстого та О.Герцена. Автобіографізм даного твору В.Г. Короленка є безперечним, однак дослідники не припиняють дискутувати щодо його жанрових ознак. Наприклад, Г.Бялий відзначив глибокий історизм роману [1]. Дослідник Л.Дудюк визначає
«Історію мого сучасника» як художню біографію з рисами мемуарів [2], що має певні
підстави, адже письменник неодноразово наголошував на публіцистичності свого твору:
«Я пишу не історію мого часу, а лише історію одного життя в цей час» [3: 7]. Хоча в
основу сюжету покладено становлення однієї особистості, однак масштабність і проблемність відтворення подій дозволяють віднести аналізований твір до великих жанрових полотен, зокрема роману. Тож ми будемо говорити про «Історію мого сучасника» як
автобіографічний роман, що має синтетичну природу.
Художня автобіографія В.Г.Короленка має глибоке реалістичне підґрунтя. Написаний
митцем у зрілому віці, твір ретроспективно відтворює та аналізує минувшину. Події,
змальовані у даному творі, мали місце в реальному житті, однак митець на певних етапах
життя акцентує увагу, а деякі художньо оздоблює. Згідно з канонами автобіографічного
жанру «Історія мого сучасника» відтворює певні віхи життя автора у хронологічній послідовності: дитинство, гімназичні роки, студентський період, заслання. Роман був створений у буремні революційні роки, однак бачення історичної ситуації подано крізь призму авторської свідомості, особисті соціально-політичні переконання. Тому твір набуває
рис історичного роману, оскільки ракурс автора сфокусовано на становленні особистості
в умовах певної історичної ситуації. На історизмі короленківських полотен також наголошував Г.Бялий, стверджуючи, що «майже у всіх своїх творах Короленко показує соціальний колектив і окрему людську особистість в момент зламу, переходу від статичності
й застою до руху, боротьби» [1: 312].
Стильовою особливістю роману є глибокий психологізм, притаманний жанру автобіографії. Д.Овсянико-Куликовський вважав основним завданням автобіографії «дати
психологічний аналіз свого внутрішнього світу в його розвитку. Із матеріалу своїх різночасових переживань вибираю лише ті, які могли б <…> становити певний загальний
інтерес. Все надто інтимне й особисте я виключаю» [4: 306]. У власних спогадах автор
відтворює минуле, даючи психологічну оцінку певним подіям життя. Іноді спогади в
оцінці оповідача постають у викривленому або вигаданому вигляді. Цим відрізняються,
наприклад, роздуми В.Г. Короленка про своїх батьків. Митець намагається осмислити
життєві орієнтири, хоча припускає, що зробити це досить важко: «Подвести жизненные
итоги – дело очень трудное. Счастье и радость так перемешаны с несчастием и горем, что
я теперь не знаю, был ли счастлив или несчастен брак моих родителей» [3: 23]. Із глибокою любов’ю замальована митцем мати «с тяжелой светло-русой косой и прекрасными,
лучистыми серо-голубыми глазами», яка ще з дитячих років відзначалася життєвою мудрістю. Батько у споминах митця постає різнобічно розвиненою, освіченою особистістю, схильною до експериментів, з глибокою вірою «в книгу і науку». Батькова мудрість
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назавжди закарбувалася в пам’яті хлопчини: «Эти понятия были наивны и несложны, но,
может быть, именно вследствие этой почти детской наивности они глубоко западали в
душу и навсегда остались в ней как первые семена будущих мыслей» [3: 29].
У першій частині автобіографії автор за допомогою прийому коментування осмислює
події минулого, виводячи з подій певні психологічні сентенції, навіть життєві формули.
Така форма викладу матеріалу притаманна психологічній прозі, оскільки сам процес
самоусвідомлення й самопізнання є основним засобом характеротворення й критерієм
оцінки людини й світу. Прикладом цього можуть слугувати міркування автора щодо «купівлі хлопчика», коли «что-то неясное при этом шевелилось в душе» [3: 55], чи історії
кохання кучера Іохіма та дворової дівчини Коляновської Марії, коли «раскрылся передо
мной внутренний смысл и жестокая неправда, служащие фоном и началом для этой крепостной идиллии, которая могла кончиться совсем иначе» [3: 62].
У другій книзі багато уваги приділяється роздумам про суспільний рух, про народ і
його долю, що мотивують вчинки героя і ставлення до оточуючих. У даному розділі ракурси автора і ракурси героя зближуються, для них характерна аналітичність сприйняття
світу та осмислення свого місця в ньому. Наприклад, критичне трактування юнацького
максималізму, притаманне студентському періоду життя героя: «Кого теперь поставить
на высоту, перед кем или перед чем преклониться? Где здесь люди, которые знают и
могут указать высшее в жизни, к чему стремится молодая душа?.. Кто из них хотя бы
только думает об этом высшем, ищет его, тоскует, мечтает… Никто, никто!» [3: 326]. Авторські монологи характеризуються самокритикою, що є константною короленківської
автобіографії. Внутрішній монолог залишається основним засобом відтворення почуттів, думок, настроїв героя. На питання дядька щодо свого інтелектуального зростання
герой не дає відповіді, але зауважує: «Столичная жизнь за этот год не подняла меня к
себе. Наоборот, мне казалось, что она опустилась до моего уровня. Я тускл и неинтересен ... И она тоже ... я был лучше, когда жизнь для меня была в «розовом тумане»
[3: 430]. Самокритикою автора позначений процес його інтелектуального становлення,
коли відбувається заперечення уже відомого, при цьому автор не поступається своїми
моральними переконаннями.
Третя і четверта книги в жанровому плані значно відрізняються від перших двох,
оскільки іншим є принцип відбору матеріалу та його інтерпретація. Оповідь все більше
набуває рис мемуарів. Серед текстових компонентів домінантними є історичні та біографічні художні нариси, які займають провідне місце в жанровій палітрі двох останніх
томів. Індивідуальне самоусвідомлення залишається осторонь, поступаючись змалюванню відомих та маловідомих історичних постатей – революціонерів (Бакунін, Желябов,
Лавров, Нечаєв, Мінаков, Мишкін, Чайковський та ін.). Герой перебуває у стані бездіяльності, він спостерігає та дає оцінку людям, котрі зустрічаються на його шляху. Моральність авторитерів він співвідносить зі своїми етичними принципами, коментуючи та
зіставляючи побачене. Відтворюючи сучасників, більшість із яких були політв’язнями,
письменник у деяких рисах зближується з ними, тому його твердження про те, що це не
портрет митця, а лише «черты из «истории моего современника», человека, известного
мне ближе всех остальных людей моего времени» [3: 8], підтверджується. Біографічні
факти подані митцем на широкому тлі російської історичної дійсності 1853-1885 років,
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у зображенні якої В.Г. Короленко дотримується принципу правдивості й достовірності.
У двох останніх томах зображення особистості не є домінантним, часом її присутність
зовсім непомітна. Авторський творчий метод певним чином змінюється: від відтворення
явищ реального життя крізь призму сприйняття «сучасника» у перших двох частинах до
всебічного й об’єктивного типологічного зображення цього ж реального світу в третій і
четвертій частинах твору.
Стильовою константою двох останніх книг В.Г. Короленка стає монологічний спосіб
організації мовлення. Роздуми письменника про декабристів, народників, про їх мораль
та життєві настанови домінують над зображенням історичних осіб. Митець виносить на
роздум читача свої суспільно-політичні переконання, наприклад, роздуми щодо народницького руху, революціонерів, особисте ж відходить на задній план, переплітаючись із
суспільним. Монологічне мовлення в останніх двох томах ускладнюється. Наприклад,
роздуми В.Г. Короленка щодо царської влади переосмислюються з інших позицій, з урахуванням життєвого й історичного досвіду. Автор співчуває не лише «царевбивці» Желябову, але й Олександру ІІ, котрий змальовується «нещасним старим».
Основними прийомами відтворення внутрішнього світу автобіографічного героя є самоспостереження і самоаналіз, що характерно для психологічних творів, в яких оповідь
ведеться від першої особи. В автобіографічних жанрах така форма характеротворення
створює ефект достовірності. Наприклад, душевні переживання автора-хлопчика: «Мне
было страшно... мне показалось... я вдруг громко заплакал» [3: 10], «я очень любил мать...
я испытывал первое чувство резкого разочарования и обиды...» [3: 11]. Не деталізуючи
стан хлопчика, митець створює ефект реального стану дитини, що ще не може мислити, пояснити свої почуття. Однак нерідко у творі присутня й авторська оцінка, авторське тлумачення тієї чи іншої події. Наприклад, у підрозділі «Тот свет». – Мистический
страх» відтворено перші враження дитини від контакту з потойбіччям та розповідей про
загробне життя. Жах, марення, галюцинації – такими були реакції хлопчика на смерть
знайомих йому людей (Коляновського, Славека) та легенди, переповідані слугами (нянькою, поварихою та ін.). Письменник коментує, роблячи узагальнення: «Страшен был не
он (черт – Т.К.), с его хвостом, рогами и даже огнем изо рта. Страшно было ощущение
какого-то другого мира, с его вмешательством, непонятным, таинственным и грозным...»
[3: 44].
В автобіографічному романі В.Г. Короленка спогади й роздуми часто переплітаються,
накладаються одне на одне. Складається враження, що герой діє, а письменник його
коментує. «Інстинктивне» неприйняття несправедливості, стихійний протест проти
блазнювання були характерними для героя твору з раннього дитинства. В епізоді викриття наглядача Дитяткевича герой відчуває первісну силу, що виривалася зовні: «Во мне
вдруг поднялось что-то неожиданное и захватывающее. Резко оттолкнув его руку, я назвал его шпионом и идиотом... В первый раз в жизни во мне поднялась волна отцовской
вспыльчивости, которой я не сознавал в себе до тех пор» [3: 316].
Цікавим у романі В.Г. Короленка є основний принцип характеротворення: становлення героя відбувається лінійно, крок за кроком, зі зростанням особистісної свідомості.
Процес духовного росту героя-автора можна умовно розподілити на декілька етапів, що
збігаються з певними віковими періодами. Дитячі роки автор називає періодом «роже262

вого туману», якому притаманне міфологічне мислення. Студентські роки характеризуються переосмисленням дитячих вражень, ускладненням розумової діяльності, самокритикою. Розвивається пильність, вміння бачити в людині особистість. Тому другий
том «Історії мого сучасника» наповнений роздумами про політичні течії, філософські
ідеї, літературу і літературних героїв. Духовне життя персонажа поглиблюється, думки
доходять до рівня переконань, вчинки свідчать про стійкі звички та принципи. Герой і
письменник зливаються у пошуках ідеалу. У другій частині автобіографії, що жанрово
відрізняється від першої, авторське особистісне становлення відходить на задній план,
поступаючись місцем становленню ідеологічному. В.Г. Короленко змальовує портрети
студентів, революціонерів-народників, переповідає їхні статті, програми, одночасно
розмірковуючи про саме народництво загалом. Його роздуми відображають суспільні
запити, розуміння історичного розвитку країни, сенсу життя.
Отже, «Історію мого сучасника» В.Г. Короленка можна віднести до великих жанрових форм і визначити як автобіографічний роман-ретроспекцію з елементами мемуарів.
Автобіографізм є визначальною рисою твору, оскільки сюжетна оповідь – це відтворення реальних подій із життя особистості за певних історичних умов. Осмислення себе в
різних суспільних ситуаціях, у контактах з реальними людьми, історичними особами
додає великій жанровій формі епічності, рис історичного роману. Домінантними прийомами створення характеру автобіографічного героя є самоспоглядання (самоусвідомлення) та самоаналіз. Жанровий синтетизм даного твору не є однорідним: у першій і
другій частині домінантним є художнє відтворення біографічного матеріалу, у третій та
четвертій – публіцистичність та історизм. Синтез різних жанрів в автобіографічній прозі
В.Г. Короленка засвідчує орієнтацію автора на великі епічні форми та романне мислення.
У романі створено образ творчої особистості, котра є особливим фокусом для зображення реальних подій. Традиційні для даного жанру прийоми характеротворення (елементи
біографії, портретні замальовки, система лейтмотивів та ін.) дозволяють об’ємно відтворити образ героя, а психологічні характеристики додають йому правдоподібності та
достовірності. Складний взаємозв’язок творчої особистості та соціуму автор відтворює
через зв’язок біографічного та культурно-історичного контекстів.
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УСМІХНЕНІ ГЕРОЇ РОМАНУ «ЗАПИСКИ КИРПАТОГО МЕФІСТОФЕЛЯ»
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
У статті йдеться про усмішки як засіб невербальної комунікації, як атрибут портретів Винниченкових персонажів. Усмішки розглядаються у таких художніх контекстах, як комунікативні ситуації та взаємостосунки центрального любовного трикутника роману – «Біла Шапочка – Яків Михайлюк – Клавдія Петрівна».
Ключові слова: усмішка, портрет, маска, гра, гармонія, раціональне – емоційне, Інший.
В статье идет речь об улыбках как средстве невербальной коммуникации, как атрибуте портретов персонажей Владимира Винниченко. Улыбки рассматриваются в таких художественных контекстах, как коммуникативные ситуации и взаимоотношения
центрального любовного треугольника романа – «Белая Шапочка – Яков Михайлюк –
Клавдия Петровна».
Ключевые слова: улыбка, портрет, маска, игра, гармония, рациональное – эмоциональное, Другой.
The article deals with smiles as means of nonverbal communication, as an attribute of
portraits of Volodymyr Vynnychenko’s characters. Smiles are examined in such artistic
contexts, as communicative situations and mutual relations of such central love triangle of
novel as «Bila Shapochka – Yakiv Mikhaylyuk – Claudia Petrovna».
Keywords: smile, portrait, mask, game, harmony, rational – emotional, Other.
У науковому дискурсі про мистецькі набутки письменника тема портретування себе
не вичерпала. Її розгляд видається природним і закономірним у контексті поетикальної
майстерності автора та психологізму, які передусім взаємозумовлені у його прозі. У цьому плані першим впадає в око роман «Записки Кирпатого Мефістофеля»: «Саме цей твір
став своєрідним пуантом ранньої романістики Винниченка, – вважає Богдан Пастух, –
[…]. Це природно, бо ж «Запискам Кирпатого Мефістофеля» передували шість одножанрових речей, котрі, до того ж, були ідейно і тематично пов’язані між собою, а відтак –
поетика роману визрівала, жанровий досвід автора збагачувався» [1: 45]. Інша дослідниця Винниченкової творчості Валентина Хархун наголошує, що цей «роман цінний не
так поставленим у ньому засадничим питанням (що є визначальним у житті: розум чи
інстинкт?), як поетикальною майстерністю» [2: 36–37].
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Розгляд власне художніх засобів портретування Винниченкових персонажів починається із назви роману – «Записки Кирпатого Мефістофеля». У такий спосіб сам автор
визначив перші примітні риси портрету Якова Михайлюка – особливості носа і красномовне друге ім’я героя, тому й не дивно, що дослідники слідують за автором, передусім
інтерпретуючи їх зі своїх позицій, тому десь здадуться другорядними усмішки-посмішки
героїв, однак від своєї непримітної простоти, на наш погляд, їхнє місце незамінне у творі.
Загалом усмішки хоч і потрапляють у поле зору дослідників текстів Винниченків, однак
трапляється це принагідно, фрагментарно, за «сприятливих умов» контекстів – наукового
і художнього. Зокрема, Валерія Дмитрук, спостерігаючи за Андрієм Халепою (із роману
«Хочу!») як марґінальним персонажем, пов’язує його застиглу усмішку з соціальною дезадаптованістю, втомою та відчуженістю героя [3: 19]. Так би мовити, «випадкова» увага
до усмішок і спонукала вдатися до спроби пильніше придивитися до усміхнених героїв
письменника, вибравши за об’єкт роман «Записки Кирпатого Мефістофеля».
І від того, що роман щоденниковий у жанровому плані, і від того, що, як доводить
Валентина Хархун, Михайлюк є композиційною вертикаллю твору, тому «відсвіт»
цього образу виявляють інші персонажі, які уособлюють ту чи іншу іпостась адвоката
[2: 42], усмішки маріонеткових (якщо слідувати за поглядом В. Хархун) героїв так чи
інакше, з різним ступенем автономності, зачіпають постать самого Михайлюка. Та чи
не першим і чи не найбільш часто усміхненим постає сам Яків Михайлюк. Передусім
своїми усмішками він прикривається, для нього вони – чи не головний атрибут маски:
«Я боюсь, що на моїм лиці занадто помітно моє почування і, усміхаючись, кажу […]
Всередині штовхає мені щось боляче, але я, не перестаючи усміхатися, злегка дивуюсь»
[4: 8–9] або в одній із розмов із Сонею Михайлюк зізнається про себе: «Я деяку хвилину
стою й з усмішкою дивлюсь на неї. Мені треба багато зусиль, щоби вдержати себе від
найпевнішого виявлення дійсної правди: підійти, обняти й почать цілувати. Тоді виявилась би істина» [4: 11]. Михайлюкова усмішка цього роду натуральна для двох позицій,
перша з яких та, що головний герой удатний до експериментаторства, переходу від однієї
ролі до іншої – спокусника, психолога, філософа [5: 65]. І Тамара Гундорова, і Валентина
Хархун суголосно пишуть про, так би мовити, акторський талант Михайлюка: «Життя
як гра сам на сам нагадує театр для одного актора, де Михайлюк – сценарист, режисер і актор», – порівнює Валентина Хархун [5: 65]. На основі понять «фрейдистське
роздвоєння» і «вищі люди» Ніцше Тамара Гундорова підсумовує: «Отже, Винниченкові
герої – обтяжені мораллю «вищі люди» (типу Мирона Купченка чи Якова Михайлюка),
які водночас несуть у собі потребу гри з життям і в життя. Власне, вони намагаються підходити до нього граючись. У такі моменти виразно проявляється їхня акторська сутність, із одного боку, та своєрідна атмосфера імітації, в колі якої розгортається
вся дія твору, з другого боку. Таке враження напівсправжности, напівтаїни виникає
тому, що основні персонажі пов’язані якоюсь майже містичною таємницею, скажімо,
як відносини Михайлюка з Сонею і принципово нерозгадана таємниця народження
Андрійка» [6: 297]. Друга позиція, яка, до того ж, не тільки є паралельною до першої,
а й перетинається з нею, – це прізвисько-код Якова, Мефістофель, від якого Валентина
Хархун виводить риторичний виразник модерністського культурного коду, на якому зу265

пинився письменник: «Винниченко використовує модерністський варіант образу чорта –
олюднений Мефістофель […], точніше – це опобутовізований людино-чорт, переобтяжений онтологічними інтенціями» [7: 92–93]. Як зазначає Володимир Пропп, на відміну
від Христа, усмішку якого уявити неможливо, сміх властивий саме дияволу: «Таким Гете
зобразив Мефістофеля. Його сміх цинічний, але має глибокий філософський характер,
і образ Мефістофеля дає читачу величезне задоволення й естетичну насолоду» [переклад мій – Л. З.] [8]. Якусь частку цинізму філософствування Михайлюк таки вкладає
у свій усміх, недаремно ж Тамара Гундорова відзначає «складання психоаналітичного,
екзистенціального та суперраціаонального типів дискурсів» у Винниченковій творчості
[6: 294].
Отже, усмішки Якова Михайлюка – як акторський грим, який він «накладає» на своє
обличчя, щоб приховати від співрозмовників свої «чесні» та щирі почування, ширше –
цим зовнішнім гримом укрито експериментально-рольове життя героя, і в тому ще до
винниченкознавців викриває його прозірлива Соня: «Ти з усього смієшся й удаєш з
себе розчарованого, але робиш це для того, щоби замазити свою бездушність і моральну порожність, і через це ти і жорстокий і… багато іншого, ще гіршого» [4: 10]. Отже,
спостереження Соні, на основі якого вона демаскує усміх Михайлюка, стає підставою
не зупинятися на запропонованому твердженні: якщо Михайлюк «дозволяє» собі таку
«усміхнену» міміку, то він так грається, тобто він діє (чи прагне діяти) експериментально, по-нонконформістському, не так, як усі, коли за поширеним уявленням усі завдяки
міміці більше видають правди, ніж говорять. У своїй характеристиці Соня вжила означення «гірший» і цим недомовленим узагальненням поставила трикрапку у переліку
ґанджів Михайлюка. І справді, дослідники одностайні в тому, що передусім людські вади
і хиби – привід посміятися і створити ефект комічного у художньому тексті: «Мистецтво
поета-гумориста, – пише Анрі Бергсон, – полягає в тому, щоб настільки близько познайомити нас з цим ґанджем, до такої міри ввести нас у його сутність, щоб і ми врешті-решт
одержали від нього декілька ниток маріонеток, в яких він грає. Тоді ми, у свою чергу,
починаємо грати ними, чим частково і пояснюється наше задоволення» [переклад мій –
Л. З.] [9].
Уже мовилося про «паралель» спілкування Соня – Михайлюк: у цьому контексті, коли
триматися вище описаного епізоду, то її характер раціонально-викривальний, адже певні
ретроспекції складають уявлення про «сердечну» інтригу цієї пари і ті ж ретроспекції
ясно говорять, що вона майже вичерпана, отож настав час обом героям обміркувати пережите у дещо різний спосіб: Соня проговорює, а Михайлюк усміхається. Зате до якогось моменту в перспективу розгортаються стосунки Якова з Білою Шапочкою, герою
знову відкриваються романтичні почуття, що й «відбивається» на його усмішці: «… на
мене дивляться великі, чи то насмішкуваті, чи то сумні очі «Білої Шапочки». Я до такої
міри бентежусь, що починаю дурнувато усміхатись і думаю, чи треба мені уклонитись
їй» [4: 74]. Скоро «дурнувата посмішка» Михайлюка знову повторюється: «Вона мовчить і йде швидше. Я мовчу й дурнувато ніяково усміхаючись, іду поруч, не знаючи, що
сказати» [4: 75]. В інших випадках приблизно однакового плану Михайлюк то «весь час
криво усміхаючись» [4: 82], «ніяково усміхаючись» [4: 85], «не знаю, чого усміхаюсь»
[4: 87]. Ці випадки більш-менш однопланові, оскільки зумовлені «поведінковим» пор266

третом самої Білої Шапочки: вона не налаштована знайомитися з Михайлюком, його
ініціативи її і зацікавлюють, і дивують, але й насторожують: «Вона мовчить і йде ще
швидше» [4: 75]. Зате коли «дурнуваті» усмішки Михайлюка спрацювали не намарне і
відстань до Білої Шапочки таки зменшилася, Ганна Пилипівна Забережна дозволяє собі
усміхнутися, точніше, її природна усмішка «проривається» через витворену Персону
далекої і майже недосяжної Прекрасної Дами, який «забезпечений» такими художніми
засобами, як білий колір, визначальний для цієї героїні, і, більше, її друге ім’я – Біла Шапочка. [2: 41; 10: 68]: «– Так, іду! Знаєте, у мене весь час таке враження, ніби я на прийомі
у зубного лікаря і ви зараз на прощання пропишете мені рецепта.
Брови Шапочці починають раптом дрижати, губи морщаться; вона з усіх сил
кріпиться, але, не витримавши, усміхається. І вмить уся оживає, теплішає, стає такою
близькою, милою, простою.
– Господи, до чого вас міняє усмішка! – мимоволі і цілком щиро виривається у мене.
І, мабуть, я якось особливо в цю хвилину дивлюсь на неї, або щось інше, але вона вся
заливається ніжним, дитячим рум’янцем, хоча й збирає знову брови» [4: 86]. Наведені художні епізоди засвідчують раціональне табу героїні на кокетливий усміх («збирає знову
брови»), очевидно, обумовлене здогадами Ганни про складну постать Михайлюка і його
подвійну гру; також табу створене з огляду на кар’єрні перспективи Шапочки, а отже –
ціну приватно-особистої свободи: «По-перше, через те, що я взагалі цього не люблю.
По-друге, що не маю для цього часу. Третє, ви мені цілком не подобаєтеся. От! І тому з
мого боку було б дуже негарно, коли б я вас не попередила. Ви ходитимете сюди, щось
таке там гадатимете собі, гаятимете час, все це по-дурному. […]
Я готуюсь на співачку. Дуже занята. Розумієте?» [4: 91–92]. Однак усміх таки є, він
передусім асоціюється із «закоханими» емоціями, глибше – із сексуальним потягом, тому
цей ряд і конкретизує провідну тему роману – експерименти з погодження раціональних
та ірраціональних сил людини, і якоюсь мірою унаочнює той факт, що «персонажі в творах Винниченка мають дуже мало раціонального й ним правлять сексуальні та біологічні
інстинкти за Фрейдом і Дарвіном […] У повісті [так жанр твору визначає Романа Багрій –
Л. З.] є багато прикладів, коли статевий потяг діє на підсвідомому рівні. Підсвідомість –
це важлива сила, як стверджує Яків» [11: 169]. Схоже, усмішки твердої в раціональних
позиціях Білої Шапочки вияв протилежного – ірраціонального, того ж інстинктивного,
то й не дивно, що для Михайлюка усмішка Білої Шапочки – все одно що обійми: «Семен
Семенович пускає якийсь дотеп, приємний Шапочці, і вона витягає трубочкою губи й
замішано крутить головою. Потім раптом вона витягає до нього все лице і сміється. І
зразу вона стає ясною, довірливою, одвертою. А в мене таке враження, що Шапочка
широко розставляє руки, немов для обіймів» [4: 90]. Ці усмішки, може, й приземлюють образ Ганни, певним чином «компрометують» її друге ймення – Біла Шапочка, в
якому «вгадуються такі семантичні ознаки: казковість (аналогія до Червоної Шапочки),
а тому фантастичність, нереальність, нездійсненність, окрім того, – дитинність, невинність […] білий колір позначає духовне, надчуттєве» [2: 41; 10: 68]. Однак ця позиція
врівноважується, а розвінчання погляду на Білу Шапочку як на неземну, білу і духовночуттєву панну не відбудеться, якщо взяти до уваги її усмішки дещо іншої якості. Отже,
спочатку при знайомстві її обережна поведінка провокує Якова Михайлюка усміхатися
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по-молодечому недоречно-винувато, а коли знайомство таки відбулося, усміх Ганни для
нового знайомого теплішає, однак оскільки героїня вільно висловлює свої погляди і готова їх відстояти, скажімо, про любов, шлюб, зрештою про адвокатство Михайлюка, а
що її думки – як тези для довгих дискусій, в яких вона не збирається переходити на бік
опонента Михайлюка, то ясно, що різні світоглядні позиції не ріднять, що й змушує Михайлюка насуплюватися:
«– Можна, наприклад, звести з розуму, погратися й покинуть. Так? (запитання Білої
Шапочки до Якова – Л. З.).
Її очі дивно блищать і, як мені здається, косять; усмішка поламана, тонка негарна.
Тут щось непевне. Не так, не так я говорю, не так вона приймає мої слова. Мені вже неприємно, що я зачепив цю тему. Неприємно образливо, жаль чогось хорошого, чистого»
[4: 136]. Або Ганна кепкує із романтичного стану героя:
«– А вниз головою не готові плигнуть?
Вона всім тілом помалу повертається до мене. В її очках і губах лінива насмішка»
[4: 122]. Із цитованих контекстів помітно, що полярна, відмінна від Михайлюкової, точка зору Білої Шапочки впливає на її «усмішкову» міміку: вона Яковом бачиться дещо
спотвореною, такою, яка вже не обіймає, а навіть критикує, висміює, як і Сонині слова,
демаскує, що змушує героя вдатися до пасивного захисту хоч на якийсь момент: «Я мовчу й силкуюсь усміхатись вибачливо та насмішкувато» [4: 123], «Я не ворушусь і, криво
усміхаючись, дивлюсь їй у слід» [4: 124]. Цей контекст спонукає принаймні обмежитися
запитанням, якого роду ці усмішки, точніше, якої жінки ці усмішки – фатальної, вамп,
«нової» й емансипованої чи ще не відомої для дослідників Винниченкової творчості.
Це запитання здається дискусійним, бо не зовсім однозначним, оскільки «кожний дослідник осібно розуміє «новизну» жіночих образів і, відповідно до власних концепцій,
наголошує на тих чи інших рисах образу «нової жінки» [12: 57]. Зараз же виглядає певним намагання Білої Шапочки врівноважити ваги раціонального й емоційного (інстинктивного) і тому видається слушним міркування Ніли Зборовської: «Лише образ Ганни
Пилипівни є винятком української свідомої жінки (тип української аристократичної жінки, що виявляється на порубіжжі), яка заглядає у саму душу Кирпатому Мефістофелю
і примушує його подумати про власне ставлення не лише до смерті, але й до любові»
[13: 268]. Оскільки вона – героїня таки другого плану, вона «затінена» Михайлюком, то
про її переживання, емоції та внутрішні стани йдеться менше й те «менше» зазвичай
представлено очима Іншого – Якова, і, до того, ж ураховуючи непоширену, суто фактологічну згадку про лінію Ганни Пилипівни Забережної, залишається тільки припустити, що вона ближча до психічно втихомиреного й гармонійного життя, що практично
засвідчується мінливим «чергуванням» її усмішок тоді, як Михайлюк про таке життя
тільки міркує: «… Я не знаю тебе і ти не знаєш мене. Ми знаємо голос наших тіл, старий,
прекрасний, могутній голос наших предків. Він сповнює наші душі п’яним і радісним,
як старе густе вино, хвилюванням та захватом. Але не вірмо йому, бо це тільки старий,
легковажний гуляка бог, що сумлінно виконує своє призначення. Не вимагаймо від нього
більше від того, що він може дати. Його діло звести нас, штовхнути одно до одного. А
що з нами далі буде, це не обходить його. Заспіваймо ж йому славу й подяку, але не складаймо на нього нашого життя. Чи розумієш ти мене, моя бажана?
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Вона злегка потискує мою руку й дивиться на мене коротким, соромливим поглядом,
за яким я з невимовним хвилюванням схоплюю усмішку старого, прекрасного гуляки»
[4: 17–18], – моделює бажану для себе реальність Михайлюк у своїх інфантильних снах
[6: 299–300].
Повний розгляд і стосунків Якова Михайлюка, і його самого в «усміхненому» контексті навряд чи можливий без уваги до ще одного жіночого образу – дами в чорному,
Клавдії Петрівни. Власне, і в цьому творі показним є контраст як художній засіб творення психологічного портрету. В романі контраст себе виявляє як на ширшому макрорівні – протиставлення двох героїнь – Ганни і Клавдії, які «відповідно символізують
раціональне й ірраціональне начало Михайлюкової натури» [2: 41], що увиразнюється і
на рівні деталей – той же колір, ті ж усмішки. Стосунки Якова з Клавдією не складаються
так по-романтичному, вони не такі дискусійні і «затеоризовані», як із Білою Шапочкою;
у них Михайлюк перебирає на себе правління і роль лідера, він помічає, як відображається його вплив на Клавдію: «… як уся горить в моїй присутності, як, взагалі, вся змінилась
різко. […] Вона цілими днями наспівує, рухається, регоче, грає на гітарі. Вся вона помолодшала, посвіжішала, покращала» [4: 51]. Михайлюка така реакція тішить, тож на тлі
поки що навіть невизначеного знайомства з Білою Шапочкою він вирішує скористатися
хоча би з цієї приязні, тим паче дають привід Михайлюку почувати себе самовпевненіше саме невпевнені усмішки Клавдії: «… з’являється Клава з розгубленою, змішаною
усмішкою, яка нагадує мені той час, коли я приходив до неї ще до нашого зближення.
Вона так само розгублювалась, хоч і чекала з самого ранку» [4: 159], або: «Клава зустрічає мене з прихованою радістю, яку я підмічаю в її клопітних, піднятих рухах, нестриманій балаканині, нервовому сміхові» [4: 200–201]. Отже, на відміну від Білої Шапочки, яку
природна щира і нераціональна усмішка красить, сміх Клавдії, теж невдаваний, такий,
що йде від душі. Для Михайлюка, він непевний, нерозбірливий, нервовий, йому чується,
як вона регоче, словом – неприємний. Вірогідно, розгублена і невпевнена усмішка Клавдії виказує її «рабську» вдачу, спричинену некрасивими (іноді потворними) портретами
жінок-матерів [12: 61]. Цікаво, що усмішка сестри Клавдії не викликає огиди в героя:
«Я потискую її руку й бачу, що в неї надзвичайно гарна, добра, промениста усмішка»
[4: 160]. Очевидно, таке сприйняття Михайлюком Клавдієвої усмішки – один із детальних проявів загалом меланхолійної відрази головного героя роману до жінки-істерички,
що береться від хронічної туги за аристократичною матір’ю своїх дітей [13: 268].
Отже, і помітна кількість усмішок у творах Володимира Винниченка, зокрема і в
романі «Записки Кирпатого Мефістофеля», та їхнє яскраве емоційне і часом психоаналітичне навантаження надають портретам персонажів письменника живого руху, що
посилюється різними комунікативними ситуаціями, оскільки здебільшого автор віднаходить місце для усмішок у діалогах і диспутах героїв. У запропонованому до розгляду творі усмішка «функціонує» по-різному: вона може або гримувати серце, що стає
приводом для котрогось із співрозмовників вдатися до критики і «демаскації», або ж
зворотно: виявляти все утаємниче і приховане з особистої волі котрогось персонажа.
Оскільки усмішки – доволі мінливий об’єкт для дослідження, то узагальнення на їхній
основі можливі за умови якомога цілісного охоплення художніх «усміхнених» контекстів, і тоді є сподівання, що вони прислужаться для увиразнення, уточнення портретів
Винниченкових персонажів.
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ОБРАЗ ПОКОЛІННЯ У МЕМУАРИСТИЦІ РОМАНА КОРОГОДСЬКОГО
У статті розглянуто мемуарно-автобіографічний твір відомого культуролога, есеїста, видавця Романа Корогодського «Шістдесятники поза пафосом». Означено специфіку виявлення авторського «я», способи авторської рефлексії та оцінки, засоби створення образу покоління.
Ключові слова: Образ покоління, шістдесятники, портрет, мемуари, автобіографія.
В статье рассматривается мемуарно-автобиографическое произведение известного культуролога, эссеиста, издателя Романа Корогодского «Шестидесятники без пафоса». Определено специфику раскрытия авторского «я», способы авторской рефлексии
и оценки, средства создания образа поколения.
Ключевые слова: Образ поколения, шестидесятники, портрет, мемуары, автобиография.
Memoir and autobiographic work of Roman Korogodskyi “Sixties beyond pathos” is
considered in the article. The specificity of the author’s ego detection, the ways of author’s
reflection and estimation, the ways of creation of generation image and peculiarities of
psychological analysis of memoir work are pointed out.
Key words: image of generation, sixties, portrait, memoires, autobiography.
Шістдесятництво феноменальне явище в українській культурі. Воно активно вплинуло на розвиток літератури і мистецтва ХХ століття і до сьогодні викликає резонанс
у творчості і свідомості наступних поколінь, тому закономірним видається великий
інтерес до нього наукової громадськості.
У працях М. Жулинського, В. Брюховецького, Л. Тарнашинської, Н. Зборовської,
О Пахльовської, М. Ільницького, Г. Сивоконя, Б. Рубчака, Т. Салиги, Е. Соловей, Ю. Шевельова, І. Кошелівця, О. Каленченка, Л. Медвєдєвої та ін. осмислюється естетичний,
філософський, соціально-політичний, ідеологічний феномен шістдесятництва, аналізується творчість представників цього покоління. Та, незважаючи на широкий і різнобічний спектр, наявні дослідження не вичерпують цієї глибокої і багатовекторної
теми. Відомий літературознавець і літературний критик Л. Тарнашинська зазначає, що
шістдесятництво «…й досі залишається terra incognita – якщо мати на увазі його як явище в усіх взаємообумовленостях і зв’язках» [8: 154].
«Специфіка дослідження шістдесятництва полягає в тому, що минуле й сучасне не
розмежовані, вони активно співіснують, і тим «дзеркалом» між часами є індивідуальне Я
репрезентантів цього явища» [8: 154], отже, вивчення автобіографій, мемуарів, есеїстки
шістдесятників сприятиме його глибшому, цілісному осягненню.
Мета нашого дослідження – з’ясувати структурну та жанрову специфіку праці Романа Корогодського «Шістдесятники поза пафосом», проаналізувати особливості виявлен© Касян Л.Г., 2010
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ня авторського «я», авторської рефлексії, засоби створення образу покоління та зображення героя у мемуарному прозо письмі.
Твір Романа Корогодського вперше побачив світ у 2003 році у двох спеціальних випусках газети «Українська мова і література» та окремим виданням у 2009 році. «Шістдесятники поза пафосом» – збірка спогадів про шістдесятників. У книзі розповідається
про багатьох людей, які творили духовну атмосферу доби 60-х, про постаті як загальнознані і знакові, так і маловідомі сьогодні. Текст збірки неоднорідний: невеликі мемуарні
есеїстичні портрети («Феномен Валерія Шевчука», «Рекорд світлоносності»), портретні
ескізи («Тетяна Цимбал»), нариси («Гніздо наших друзів – наше гніздо»), об’ємні аналітичні портрети («Лідер: В. Чорновіл», «Іван Дзюба»). М. Коцюбинська висловлює
думку, що «неодноманітність мемуарних текстів Корогодського зумовлена неприкритою
суб’єктивністю, емоційною настановою – гостре, активне переживання спогадуваного»
[6: 23].
Цикл запропонованих автором різних портретів є спробою створити образ покоління, окреслити його феномен, висвітлити особливі риси, дати «картину персоналізованого шістдесятницва, подивитися на явище крізь призму індивідуалізованого Я» [8: 161].
Р. Корогодський чітко озвучує власну авторську позицію: «Усе, що розповідатиму, – особистісний, суб’єктивний погляд на одне з найцікавіших явищ українського громадськополітичного і культурно-духовного життя другої половини ХХ століття. Це явище означене поняттям шістдесятники, тобто моя розповідь передусім про конкретних людей…
Розповім лише штрихами про конкретні індивідуальності, їхні неповторні голоси, самобутню вдачу, розуміння і нерозуміння їхніх вчинків» [5: 4 – 5]. Л. Садикова звертає увагу на те, що «стратегія створення масштабного образу культурної спільноти характерна
саме для документальної, мемуарної літератури: тобто від факту до широких узагальнень» [7: 327]. Л. Гінзбург наголошує, що «художник створює знаки, які втілюють думку,
і, не зруйнувавши, її не можна від них відділити. У мемуариста інший підхід, нібито
зворотній. Він не може створювати події і предмети, які для нього найбільш прийнятні.
Події йому дані, він повинен розкрити в них латентну енергію узагальнень, тим самим
перетворивши їх в знаки цих узагальнень. Він прокладає дорогу від факту до значення, і
у факті тоді пробуджується естетичне життя: він стає формою, образом, представником
ідеї. Романіст і мемуарист начебто починають з різних кінців і десь по дорозі зустрічаються у єдності події і смислу» [2: 5].
Важливим об’єднуючим центром книги, яий надає тексту цілісності, є постать автора. Він водночас є творцем твору, суб’єктом розповіді і певною мірою об’єктом її зображення. «Я» автора у більшості портретів виявляється досить виразно, особливо тоді, коли він
виступає дійовою особою твору (із мемуарною тоді тісно переплітається автобіографічна тема). У тому, на що звертає увагу автор, що для нього є пріоритетом, які риси свого
героя він намагається розкрити, яскраво проявляється авторська особистість. B. Барахов
називає це «автопортретністю» літературного портрета [1].
Розкриття образу автора відбувається також і через самоопис, самоінтерпретацію, аналіз автобіографічного досвіду, в процесі якого автор від вузько особистісної теми переходить до широких узагальнень. Через своє індивідуальне «Я», індивідуальне «Я» іншого
відбувається інтеграція в «Ми». «Як на мене, поняття «шістдесятники» широке. А були
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ще дисиденти…Мала «шопта», за виразом Василя Стуса, дуже різних індивідуальностей. Людей різного особистого досвіду, різних психологічних установок, різного рівня
обдарування, культури, об’єднаних єдиним – усвідомленням себе національною інтелігенцією. Ота мало чисельна група (не асоціація, не партія) була об’єднана виключно
громадянським самоусвідомленням, внутрішнім за ангажуванням кожного і дружніми
взаєминами, симпатіями всіх до всіх. Були, звичайно, винятки, що лише увиразнювали
правило. Нас усіх об’єднувала жага знань і самовираження через активну діяльність,
творчість і чітко усвідомлену як абсолют вимір моральності. У світі, наскрізь фальшивому, тлінному, деформованому, моральність стала паролем» [5: 5].
Образ автора відіграє значну роль і у читацькій рецепції твору, дозволяє глибше проникнути у зображене, оскільки часто розуміння ситуацій минулого відбувається через пізнання
людини з якою ця подія пов’язана, а «якщо ж автор ще був не просто спостерігачем, а учасником подій, його розповідь отримує силу свідчення і з цієї причини для читача особливо
переконлива» [3: 230].
Тональність оповіді «Шістдесятників поза пафосом» − щирість і сповідальність, поєднання емоційності, фіксації безпосередніх вражень із аналітичним осмисленням минулого. Р. Корогодський органічно поєднує зображення інших людей (це є ключовою
позицією), відтворення певних подій, ситуацій, тогочасних настроїв із сфокусуванням
уваги на власній постаті, життєвих колізіях, думках.
Створюючи цілісний образ героя розповіді, автор використовує різні семантичні рівні: опис зовнішності (герой виступає як об’єкт чуттєвого сприйняття), представлення
людини-діяча (герой − учасник певних подій, взаємодіє з іншими людьми), образ героя у
свідомості інших (різні відомості про героя, його життя і діяльність).
Текст насичений модусними оціночними значеннями, які концентруються у вираженні авторських поглядів, коментарів, оцінок. Їхня амплітуда буває досить велика: від
неприйняття до поступового розуміння. Р. Корогодський завжди намагається розгадати
секрет особистості і відкрити його читачеві. Характеризуючи особистість, він знаходить
деталь, епітет, наводить факт, оцінку і враження сучасників, щоб розкрити сутність образу: «Садівник» – отак я згадую Івана Олексійовича Світличного. Він, направду, Доброокий, що творив навколо себе середовище, в якому вирощував душі своїх побратимів, щедро опромінюючи їх своєю сонцесяйністю. І писав поезії. І перекладав поезії.
І писав статті з гострих проблем літератури, громадсько-культурного життя. А Іванові
листи, телеграми! Отже, особистість, вихователь одновірців, однодумців, талант митця, мислителя, та над усім – людський талант: «вусате сонечко», «Доброокий», «поет
і лицар», «Садівник». Умів слухати і на все чуйно реагував. Умів точно формулювати
думки і просто, без інтелектуальної еквілібристики, розмірковувати над найскладнішими темами чи суспільно-культурного життя, чи філософії. Мав величезний обсяг знань»
[4: 11]; «Михайлина Коцюбинська писатиме про Світличного: то було виокремлення
себе з аморфної маси середньоарифметичного радянського громадянина – як мислячого індивіда, як українця і як громадянина всесвіту (дві останні позиції не суперечать
одна одній)» [5: 11]; «Мала інтуїцію на людей, мала почуття людської гідності й відчувала всяку несправжність, сахалася найменшого фальшу в людях. Була вірним другом»
[5: 22]; «Аспиду Софії Київської, на якій зображена Оранта, я сприймаю, як «непорушну
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стіну», як вічне джерело духовності. В моїй уяві Михайлина Коцюбинська асоціюється з
подібним міфологічним образом» [5: 17].
Часто сутнісна характеристика виноситься у заголовок і детально розгортається у
тексті: «Анатоль Макаров – естетичне обличчя шістдесятництва», ««Михайлина-душка»,
або Інтелігентне обличчя шістдесятництва», «Душа українського шістдесятництва: Алла
Горська», «Лідер: В’ячеслав Чорновіл», «Рекорд світлоносності», «Садівник: Іван Світличний».
Характеристика особистості, «портрет душі» персонажа невіддільні від аналізу його
творчості (монолітна злитість особистості і творчості). Автор аналізує літературні, мистецькі, публіцистичні твори героїв своїх спогадів (Шевчука, Концевича, Кушніра, Заливахи, Дзюби, Макарова та ін.).
У книзі Р. Корогодського наявне широке інтертекстуальне поле. Для посилення документальності, аргументованості, достовірності автор активно залучає листи, архівні
документи (протоколи, заяви, наприклад, заява В.Чорновола про створення Громадського комітету захисту Ніни Строкатої, 21 грудня 1971 року, Рішення Бюро по Київській області при правлінні СХУ від 13.9.1964 та ін.), уривки з документальних, публіцистичних
творів (уривок із документальної повісті Б. Підгірного «Тренос. Василь Стус»). Вводить
цитати з класиків та поезії сучасників, як з метою показати художні орієнтири свого покоління, так і знайти, виявити відповідність своїх переживань у текстах сучасників.
Р. Корогодський намагається прослідкувати взаємозалежності і взаємовпливи у середовищі шістдесятників. Характеризує різні локальні культурні спільноти (літераторів,
кінематографістів, Клуб творчої молоді, майстерні художників, окремі родини), вказує на
їхнє значення у суспільному житті: «Майстерні художників-шістдесятників залишалися
нескореною територією національного духу в глухі часи глобального контролю тоталітаризму» [5: 14]. Змальовуючи літературно-мистецький побут, як форму самопізнання і
самореалізації (спілкування молодих митців, кухонні бесіди, спільний відпочинок, творчі вечірки, відвідини, поїздки, зустрічі, дискусії, прем’єри), пунктиром окреслює різні
шляхи духовної трансформації, наближення до української культури та національної
ідентифікації. Надзвичайно цінними є спогади про старше покоління митців, показ і авторська оцінка впливу на молоде покоління визнаних авторитетів «батьків» (Г. Н. Логвина, Г. П Кочура, Б. Д. Антоненка-Давидовича, Г. Л. Захарасевич-Липи, Л. І. Левицького,
Л. Є. Вовчик-Блакитної, О. С. Компан, В. А. Гмирі, В. О. Губенко). Р. Корогодський зазначає, що ці люди були духовними батьками, надзвичайно збагачували шістдесятників,
саме завдяки їм «ми нарешті довідалися про конкретні долі митців «Розстріляного Відродження», про їхній штиб мислення. Вони передавали не лише досвід творення культури, не лише духовність. Якось непомітно вони ставали нашими друзями, порадниками,
підтримували нас словом і ділом» [5: 9].
У «Шістдесятниках поза пафосом» автор використовує біографічний, оповідний, історичний час. Яскравими штрихами змальовує соціальне тло епохи, зображує зсередини
конкретику доби з її повсякденням, суперечностями, ідеологічними реаліями.
Авторське завдання – розповісти про покоління через долю його представників,
«створити колективний портрет шістдесятників у інтер’єрі доби» вирішується на автобіографічному рівні (про покоління пише той, хто до нього належить і знаходить у
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власному житті риси, властиві одноліткам-митцям), на мемуарному (часова ретроспектива, соціально-культурні реалії епохи, логічні і асоціативні зв’язки між різноманітними
явищами), есеїстичному (авторські роздуми, узагальнення, прагнення до діалогічності,
залучення читача до порушеної проблеми).
Серія мемуарних портретів Р. Корогодського має автобіографічний, есеїстичний характер, відтворюючи реальні події і реальні особистості, водночас є актом художнього
узагальнення, творчого відбору, об’єднання і компонування різноманітних спостережень
і вражень в органічну цілісність.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ В РОМАНІ
Г. ФЛОБЕРА « MADAME BOVARY »
У статті розглядається сутність мовної гендерної диференціації. Особлива увага приділяється дослідженням гендерного аспекту в художніх текстах. Представлено
аналіз прояву одного з гендерних аспектів – жіночності на прикладі роману французького письменника Г. Флобера « Madame Bovary ».
Ключові слова: гендер, мовна міжстатева диференціація, жіночність.
В статье рассматривается суть гендерной дифференциации в языке. Особое внимание уделяется исследованиям гендерного аспекта в художественных текстах. Пред© Буць Ж.В., 2010
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ставлен анализ проявления одного из гендерных аспектов – женственности на примере
романа французского писателя Г. Флобера « Madame Bovary ».
Ключевые слова: гендер, дифференциация в языке представителей разного пола,
женственность.
The article treats the essence of the linguistics gender differentiation. It pays the special
attention to the researches of the gender particularity in works of art. The article attends on
the analysis of the peculiarities of one of gender aspects – womanhood on the example of
Flaubert’s novel “Madam Bovary”.
Key words: gender, linguistics gender differentiation, womanhood.
Окрім біологічних відмінностей між людьми існують ще й розмежування їх соціальних ролей, форм діяльності, розбіжності в поведінці й емоційних характеристиках.
Різноманітність соціальних характеристик чоловіків та жінок та принципова тотожність
біологічних ознак людей наводять на думку, що біологічна стать не може пояснити відмінності їх соціальних ролей, які існують в різних суспільствах. Таким чином, виникло
поняття “гендеру”, що позначає сукупність соціальних та культурних норм, які суспільство пропонує для виконання людьми, в залежності від їх біологічної статі [1: 140].
Будь-яка соціальна характеристика індивіда проявляється в його користуванні мовою. Чоловікам та жінкам притаманні різні моделі мовленнєвої поведінки. Розбіжності
у використанні мови, в більшості випадків, зумовлені соціальним розмежуванням людей
за статтю. Положення чоловіків та жінок як у правовому, так й в побутовому відношенні – різні, тому й мовні розбіжності виникають як природний наслідок даної соціальної
нерівності.
Необхідність лінгвістичної інтерпретації міжособистісних відносин сприяла виникненню в другій половині ХХ століття нових напрямків дослідження. Один із них виокремився у самостійну галузь науки – гендерологію, що охоплює значну кількість наукових
парадигм, особливе місце серед яких належить гендерній лінгвістиці. В спектрі її уваги
зосереджена залежність функціонування мови від гендерних відмінностей, які проявляються в процесі вербальної комунікації й зумовлені статтю комунікантів. Гендерна диференціація відноситься до одного з універсальних явищ, що досліджують антропоцентрично спрямовані науки, серед яких не останнє місце посідає й лінгвопоетика.
На сьогодення можна констатувати збільшення інтересу до гендерних досліджень та
формування самостійного напрямку, у центрі уваги якого перебувають гендерні аспекти
мови та комунікації, що й зумовлює актуальність обраної теми.
Метою даною статті є виявлення особливостей прояву одного з гендерних аспектів, а
саме жіночності, у романі французького письменника ХІХ століття Г. Флобера « Madame
Bovary ».
Поставлена мета потребує вирішення таких завдань: 1) представити сутність гендерних досліджень у лінгвістиці; 2) виокремити направлення вивчення особливостей
статевої диференціації в лінгвопоетиці; 3) виявити в романі французького письменника
Г. Флобера « Madame Bovary » особливості прояву гендерного аспекту.
З початку 90-х років ХХ століття в Україні почали розвиватися ґендерні дослідження –
новий міждисциплінарний науковий напрямок, що вивчає соціальні, культурні, мовні та
інші фактори, які визначають поведінку чоловіків та жінок. Особливої уваги у вивченні
статевих особливостей набуває психолінгвістичний підхід. У цьому напрямку вчені акцентують на асиметрії мозкових півкуль й, пов’язаних з нею, розбіжностях у розумово276

мовленнєвій діяльності. Монографія А. М. Холода присвячена саме асиметрії чоловічої
та жіночої картин світу [2].
Метою гендерних досліджень є вирішення двох і основних завдань: проблеми відображення у мові гендеру мовця та особливості писемної і усної мовленнєвої поведінки
чоловіків і жінок [3: 33].
Дослідження гендеру мають різновекторні направлення: О. М. Колосова [4], на матеріалі англійської мови, розглядає когнітивні акти категоризації, які надають можливість
виразити «чужість» жінки у патріархальній картині світу; О. М. Бакушева [5] на матеріалі французької мови вивчає особливості чоловічого та жіночого мовлення; спілкування
чоловіків та жінок у сім’ї розкривають дослідження І. А. Стерніна [6].
Гендерний аспект не залишився поза увагою й в працях з лінгвопоетики (О. Л. Козачишина [7], Х. В. Старовойтова [8], М. О. Яценко [9] та ін.). Увагу вітчизняних дослідників привертали як авторське жіноче мовлення (О. О. Дорош [10], О. В. Пермякова [11]),
так й мовлення персонажів (Н. Д. Борисенко [12], С. А. Хименко [13]).
Чоловік і жінка по суті істоти різні, але взаємодоповнюючі як у фізіологічному, так й
у психічному планах. На соціальному рівні їх співіснування гендер накладає шаблони на
взаємодію статей, що спричиняє появу опозицій.
Ідея про розподіл понять біологічної статі та соціальної (гендер) виникла лише у
період постмодернізму. У праці М. Розальдо та Л. Ламфере поняття гендеру тлумачилося як «набір порозумінь, якими суспільство трансформує біологічну сексуальність у
продукт людської активності» [14: 17]. Але російська дослідниця О. А. Вороніна наголошує на тому, що термін «ґендер», на відміну від терміна «стать», підкреслює не природну, а соціокультурну міжстатеву відмінність [15: 11]. Погоджуючись з цією думкою,
А. В. Кириліна наголошує на тому, що, оскільки біологічна стать створюється природою,
то ґендерні розбіжності моделюються суспільством [16: 10].
Пояснюючи статеві розбіжності у поведінці та мовленні, сучасна гендерологія не
віддає перевагу ані причинам біологічного порядку, ані соціокультурним домінантам.
Саме тому статевий деморфизм має біосоціальний характер [там само: 27].
Основною у галузі лінгвістики стала праця Р. Лакоффа “Мова та місце жінки”, в якій
учений обґрунтував андроцентричність мови та неповноцінність образу жінки в мовленнєвій картині світу. Андроцентризм у мові пояснюється тим, що саме вона (мова) відображає соціальну й культурну специфіки суспільства, в тому числі й чоловіче домінування, більшу цінність чоловіка й обмежену приватною сферою діяльність жінки [17: 787].
Отже, мовленнєва поведінка жінки, в порівнянні з чоловічою, відрізняється меншою
агресивністю, більшою орієнтацією на свого партнера. Жінки уважніше вислуховують
думку співрозмовника. Чоловіки ж більш агресивні, намагаються опанувати ситуацію в
спілкуванні, менш прихильні до компромісів. Беручи до уваги все це, мовленнєвий стиль
жінок набуває невпевненості й некомпетентності, а якщо жінка використовує так звані “чоловічі” мовленнєві тактики, то її сприймають як нежіночу, наглу [там само: 791-793].
Німецький дослідник Х. Коттхофф пропонує звертати увагу на деякі стилістичні особливості мовлення чоловіків та жінок, при цьому він підкреслює, що ці особливості мають вірогідний характер та залежать від ситуації спілкування [18: 584].
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Проаналізувавши чоловічі та жіночі мовленнєві стилі, Д. Таннен доходить висновку,
що розмова між чоловіком та жінкою виявляє собою комунікацію протилежних культур.
Дослідниця наголошує на тому, що чоловіки та жінки опановують мову в двох різних
світах (світі хлопчиків та дівчаток). У багатьох відношеннях розбіжності мускулінного
та фемінінного стилів асиметричні. Дві різностатеві людини, перебуваючи в одній групі, скоріш за все розмовлятимуть в приємній й зручній манері чоловіків. Таким чином,
стиль чоловіків і жінок оцінюється, дотримуючись стандартів мускулінного стилю, що
є нормою [19].
Розбіжності в мові чоловіків та жінок взагалі стосуються не сукупності мовних
одиниць, а частоти їх використання, мовленнєвої поведінки, мовних смаків й переваг.
Вважається, що жінки вживають менше ненормативних форм, вони більш схильні до
соціально престижних мовних моделей [16: 7].
При зверненні уваги на лексичний рівень, В. І. Беліков та Л. П. Крисін наголошують
на тому, що жінки найчастіше уживають емоційно-оціночну лексику та зменшувальні утворення, в їх мовленні спостерігається більший спектр позначень кольорів [20: 236-238].
Беручи до уваги вище викладене, можна звернути увагу на все ж таки недостатньо
досліджену галузь художнього тексту в ракурсі вивчення гендерної диференціації. Саме
тому ми звернулися до роману французького письменника ХІХ століття Г. Флобера «����
Madame Bovary ».
В процесі нашого дисертаційного дослідження ми звертаємося лише до одного із
проявів гендеру, а саме – жіночності. Але, на нашу думку, йтиметься все ж таки про
між статеву диференціацію, оскільки у досліджуваному романі присутні представники
як чоловіків так й жінок: Шарля та Емми Боварі, батька та матері Боварі, сім’ї аптекаря
Лефрансуа та інших. До того ж, автор твору – чоловік, і відчувається патріархальний
стан суспільства того часу.
Починаючи аналіз роману, хотілося б детально зупинитися на описі зовнішнього вигляду головної героїні. Г. Флобер як представник чоловічої статі дуже обережно й детально змальовує вбрання Еми в різних ситуаціях. Наприклад, на побаченні з коханцем:
Elle portait une petite cravate de soie bleue, qui tenait tout droit comme une fraise un col
de batiste tuyauté [...] (Flaubert, MB: 101).
При описі вбрання Еми звертається увага на структуру тканин: soie n.f. – шовк та batiste n.f. – батист, які відрізняються м’якістю, гладкістю та прозорістю, саме такою жінка
ХІХ століття мала бути. Вживання якісного прикметника petit, -e adj перед лексемою
cravate n.f. – краватка, яка належить до чоловічого вбрання, вказує на особливість даного
предмету гардеробу (жіночу особливість) – невеликого розміру.
В іншій ситуації йдеться про одяг головної героїні, коли вона збиралась до театру
(вихідне вбрання):
[...] Emma, qui portait une robe de soie bleue à quatres falbalas (Flaubert, MB: 241).
Тут ми знов спостерігаємо вживання лексеми soie n.f. – шовк, що вказує на структуру
тканини.
Як зауважували вчені В. І. Беліков та Л. П. Крисін, жінки схильні зосереджуватися на
позначенні кольорів [20: 236]. Можливо тому Г. Флобер наголошує не лише на предметах
гардеробу своїх персонажів – жінок, а й на кольорах. У попередніх прикладах прикметник
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bleu, -е adj вказує на колір чистого неба - голубий, що несе конотацію незайманості,
недоторканності. В іншому прикладі, коли увага зосереджується на повсякденному
вбрані Еми, вживається зовсім інший колір, jaune – жовтий, який вказує на світло (світло
у стосунках чоловіка та жінки):
[…] c’était une robe d’été à quatre volants, de couleur jaune, longue de taille, large de jupe
[…] (Flaubert, MB: 147) .
Протилежної конотації набуває лексема noire, що позначає чорний колір у таких прикладах:
Sa robe noire, dont les draperies s’élargissaient en évantail, l’amincissait, la rendait plus
grande. Elle avait la tête levée, les mains jointes, et les deux yeux vers le ciel (Flaubert, MB: 279).
Elle s’habilla, mit sa robe noire avec sa capote à grains de jais [...] (Flaubert, MB: 324).
В першому прикладі Ема вирішила розлучитися з коханцем, але при цьому чорний
колір, начебто показує її скорботу, що підкреслюється описом жестів: la tête levée – нахилена голова, les mains jointes – схрещені руки, les yeux vers le ciel – очі підняті до неба. До
речі жестикуляція та емоційна надмірність мімічних проявів – особливості фемінінної
диференціації.
В другому прикладі, чорний колір вказує на строгість, що доречно, оскільки головна
героїня в такому вбранні просить позичити їй гроші.
Серед стилістичних засобів відтворення гендерної ідентифікації жінки у досліджуваному романі ми спостерігаємо анафору (повторення синтаксичної структури elle est fort
gentille). Особливою значущості набуває те, що таке вражене справила головна героїня
роману на чоловіка:
Elle est fort gentille! se disait-il ; elle est fort gentille, cette femme du médecin (Flaubert,
MB: 148).
В досліджуваному романі, як зазначалося вище, відчувається патріархальність суспільства, що є невід’ємною рисою устрою ХІХ століття. Як приклад тому, ми спостерігаємо протиставлення саме чоловічого до жіночого (ярко виражена гендерна диференціація) коли описується сцена в опері:
[...] la basse-taille du ministre ronflait comme un orgue, tandis que les voix de femmes,
répétant ses paroles, reprenaient en choeur, délicieusement (Flaubert, MB: 247).
По-перше, розподіл голосів: чоловічій партії міністра належить низький баритональний голос – la basse-taille du ministre, тоді як жіночі партії постійно об’єднуються у хор –
reprenaient en choeur, щоб хоч якось протистояти чоловікам.
По-друге, для партії чоловіків вживається порівняння з органом (ronflait comme un
orgue – шуміли як орган) – клавішним духовим музичним інструментом, що не лише
грає, а й видає особливо гучні й низькі звуки. На противагу цим голосам, жіночі партії
мають повторюватися (répétant). Проте, незважаючи на хор жіночих голосів, вживання
емоційно забарвленого прийменника délicieusement adv (чудово, вишукано) підкреслює
значущість і гармонію цих партій.
Жінки вільніші у своїх почуттях, на відміну від чоловіків, вони більш чуттєві. Тому
у романі Г. Флобера ми маємо можливість саме відчути емоційний стан Еми Боварі, коли
вона переживає нервове напруження, пов’язане з розоренням та страхом викриття перед
чоловіком:
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Elle rit, pleura, chanta, dansa, fit monter des serbets, voulut fumer des cigarettes, lui parut
extravagante, mais adorable, superbe (Flaubert, MB: 298).
У наведеному прикладі чергуються декілька стилістичних прийомів: антитеза
(rire v.i. – сміятися, pleurer v.i.– плакати) та градація (chanter v.t. – співати, danser v.i. –
танцювати), що підкреслює контраст зміни емоційного стану головної героїні.
Невизначення Еми як в почуттях, так і в житті, підкреслюють словосполучення з різним
забарвленням (антитеза): fairе monter des serbets – брати шербет (найсолодше з усіх
солодощів), що надає відчуття приємного, спокійного, пов’язаного з солодким; fumer
des cigarettes – курити сигарети, що несе відчуття гіркоти, жалю. Завдяки чергуванню
саме таких лексичних одиниць, читач нібито й сам відчуває нервове напруження. Але
цікаво спостерігати за реакцією чоловіка: в даному випадку – Леона, коханця Еми, який
саме й спостерігає ці емоційні зміни. Він, начебто, відчуває щось незвичне: extravagante
adj – дивна, але в той же час чоловік стримано пояснює жіночу поведінку: adorable adj –
чарівна, superbe adj – неперевершена.
Підводячи підсумок вище викладеному, ми зробили висновок, що, незважаючи на те,
що досліджуваний роман написано чоловіком, все ж таки присутні явні прояві гендерної
диференціації, й найбільше – жіночності (оскільки головна героїня – жінка). На
лексичному рівні в проаналізованому матеріалі спостерігається вживання прикметників,
що позначають різний спектр кольорів, деталізація опису зовнішнього вигляду. Синтаксичні особливості прояву міжстатевої диференціації вказують на емоційність жінок
та стриманість чоловіків.
Перспективним для подальшого дослідження гендерного аспекту в художніх творах,
на нашу думку, видається розширення ілюстративного матеріалу та вивчення міжстатевої
диференціації у діахронічному плані.
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СЕМАНТИКА МЕТРА У НЕРІВНОСТОПОВИХ СТРОФІЧНО
ВРЕГУЛЬОВАНИХ ПОЕЗІЯХ МИКОЛИ ВОРОНОГО
У статті досліджуються особливості архітектоніки нерівностопових строфічно
врегульованих поезій М. Вороного. З’ясовано, що найвищий метричний показник частоти використання дають ямб та хорей. Найбільш характерною для всіх розмірів моделлю поєднання нерівностопових віршів є традиційна катренна строфа AbAb 4343.
Ключові слова: архітектоніка, вірш, метр, рима, римування, символізм, строфа.
В статье исследуются особенности архитектоники неравностопных строфически
урегулированных стихотворений Н. Вороного. Выяснено, что самый высокий метрический показатель частоты использования дают ямб и хорей. Наиболее характерной
для всех размеров моделью сочетания неравностопных стихов является традиционный
катрен AbAb 4343.
Ключевые слова: архитектоника, метр, рифма, рифмовка, символизм, стих, строфа.
The article deals with architectonic features of poems by M. Voronyi. It has been found
that the highest metric indicator of frequency of use are given by iambus and trochee. The most
characteristic model combination is a traditional quatrain AbAb 4343.
Keywords: architectonics, meter, rhyme, symbolism, verse.
Розвиток теорії та історії українського вірша залишається нагальним завданням сучасного літературознавства. Як стверджує авторитетний дослідник української поезії
Н. В. Костенко, «український вірш досліджувався у більшості випадків ізольовано від
загального літературного процесу, поза контекстом художньо-історичної еволюції української поезії, та її стильових течій» [1: 11]. Особливо гострим залишається питання
змістовності поетичної форми, специфіки архітектоніки поетичного тексту – значимості
тих чи інших елементів віршової системи для вивчення особливостей поетики та ідиостилю письменника.
Революційно-якісні перетворення у світовому віршуванні пов’язані з поетичною практикою символізму. Насамперед це стосується творчості Миколи Вороного
(1871 – 1938) – лідера та теоретика українського символістського напряму. Особливе
методологічне значення для вивчення творчості М. Вороного загалом та особливостей
архітектонічної організації його поетичних творів зокрема (адже «естетична індивіду© Кшевецький В.С., 2010
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альність є суто архітектонічна форма самого естетичного об’єкта» [2: 169]), мають праці
М. М. Бахтіна [2], С. Б. Бураго [3], М. Л. Гаспарова [4], М. М. Ільницького [5], І. В. Качуровського [6], Н. В. Костенко [7], О. В. Мірошнікової [8], В. І. Тюпи [9] та ін.
Усього нами було вивчено 179 творів (4616 віршів) представника українського символізму. Поза увагою залишилась перекладна спадщина митця, яка потребує окремого
спеціального дослідження. Статистичні дані, що репрезентують частку класичних нерівностопових, строфічно врегульованих поезій М. Вороного, представлені нами сумарно в
межах кожної з основних метричних груп силабо-тонічного вірша:
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Найвищий показник частоти використання дає нерівностоповий ямб (17,9%). На
другому місці в українського поета – хорей (11,3%). Показники трьохскладових метрів
коливаються в межах 6 – 8,4%. Найбільш характерною для всіх розмірів моделлю поєднання нерівностопових віршів є традиційна строфа 4343. Найтиповішою за архітектонікою рим строфою є традиційний катрен AbAb. Також доволі часто зустрічаються п’яти-,
шести-, семи-, восьмивірші.
Твором із максимальною кількістю віршів у строфі є вступна поезія циклу «Елегії»
М. Вороного. Елегійний триптих «Осокорі» (AAbCCbDDb Х424444444) має на меті налаштувати читача на відповідне філософське розуміння лірики. Він містить усі ознаки,
що об’єднують цикл в одне ціле, – нетрадиційна для елегій метрична система, виразна
позиція ліричного героя, паралелізм та ідейне спрямування:
Мов зібра́лися юрбою				
∪∪−́∪∪∪−́∪
Наді мно́ю					
∪∪−́∪
І шумля́ть осокорі́…				
∪∪−́∪∪∪−́
До́вгі ві́три розгорта́ють, 			
−́∪−́∪∪∪−́∪
Ти́хо-ти́хо колиха́ють				
−́∪−́∪∪∪−́∪
Бу́йні го́лови старі́				
−́∪−́∪∪∪−́
І зітха́ють сумови́то				
∪∪−́∪∪∪−́∪
Та немо́в крізь со́н серди́то			
∪∪−́∪−́∪−́∪
́ [10: 37]. 			
Гомоня́ть чуприндарі́…
∪∪−́∪∪∪−́
М. Вороний у поезії не використовує структуру традиційного елегійного дистиха.
Проте цей дистих проявляється не графічно, а на рівні архітектоніки: вірші AA, CC, DD
утворюють смислову та архітектонічну єдність, поєднуючись між собою віршем b. Третій, шостий, дев’ятий вірші (bbb) за своїми метричними особливостями є майже тотож283

ними. Присутність першої наголошеної стопи в шостому вірші поряд із першою стопою
пірихія в третьому та дев’ятому пояснюється лексичним наповненням епітета «буйні
голови», що за своєю суттю не може бути нейтральним. Використання різностопового
хорею, насиченість строфи стопою пірихія роблять звучання твору неоднорідним, споріднюють поетичне мовлення із розмовним.
Ще одним прикладом вдалого використання М. Вороним потенцій різностопових
метрів є поезія «Хмари» (AbAbCCCb Д32333332), в якій складна архітектоніка виступає
засобом вираження національної проблематики та громадянських мотивів:
Су́нуться, су́нуться хма́ри			
Те́мні, брудні́, 					
На́че злих фу́рій ота́ри, 				
Мо́в ті приви́ддя страшні́. 			
Ві́тер гуде́-завива́є, 				
Гі́лля зеле́не лама́є, 				
Цві́т молоди́й обрива́є – 			
Цві́т навесні́! [10: 39].		
		

−́∪∪−́∪∪−́∪
−́∪∪−́
−́∪∪−́∪∪−́∪
−́∪∪−́∪∪−́
−́∪∪−́∪∪−́∪
−́∪∪−́∪∪−́∪
−́∪∪−́∪∪−́∪
−́∪∪−́

Метрична модифікація та римування зумовлюють втрату цілісності змісту. На перший план виступають наголошені слова («слова-зірки» [8: 7]), що несуть ідейне навантаження, передають підсвідомі миттєві пориви, враження. Цілісність строфи досягається
чітким однотипним зачином кожного вірша. Ритмічний єдинопочаток (−́∪∪) виконує
функцію римування початкових слів, перетворюючи вірші з перехресним та кільцевим
римуванням у однотипні дистихи. Архітектоніка початкового парного, кінцевого перехресного та кільцевого римування забезпечує ідейну та структурну єдність поезії.
Немає сумніву, що експерименти М. Вороного зі строфами, кількість віршів у яких
перевищувало традиційні чотири, в межах окремих поезій несуть додаткове жанрове забарвлення. Одним із таким творів є «Балада козацька».
Лідер українського символізму був добре обізнаний із західноєвропейською баладною традицією. Автор «Балади козацької» вкладає «сторінки народної історії з її трагедіями» [11: 175] в дев’ять секстин. Модифікувавши форму, автор залишається вірним
обов’язковому осібному рефрену в кінці балади. Якщо у попередніх восьми строфах
переважає епічний мотив, то заключна секстина – відхід від епіки до лірики народнопісенних образів та фольклорного паралелізму.
Неоднозначним видається тлумачення архітектоніки рими: AABCCB DDEFFE
GGHIIH JJKLLK MMNOON PPEQQE RRSTTS UUVWWV XXEYYE. Однакова рима
зустрічається лише в трьох секстинах, які є ключовими для розкриття ідейного змісту
балади. Розуміння трагедії ліричного героя через особистісний внутрішній конфлікт є
повним, навіть якщо відкинути решту строф:
В заду́мі глибо́кій			
∪ −́∪∪ −́∪
Сиди́ть кароо́кий, 			
∪ −́∪∪ −́∪
Нічо́го не чу́є, не ба́че, 			
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
А мо́ре плеско́че, 			
∪ −́∪∪ −́∪
А мо́ре клеко́че, 			
∪ −́∪∪ −́∪
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Мов ти́хо-тихе́сенько пла́че.			
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
…
І ста́в зажури́вся, 				
∪ −́∪∪ −́∪
Аж ве́сь похили́вся				
∪ −́∪∪ −́∪
Коза́к скам’яні́лий нена́че. 			
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
А мо́ре плеско́че, 				
∪ −́∪∪ −́∪
А мо́ре бурхо́че				
∪ −́∪∪ −́∪
Та ні́би зітха́є та пла́че. 			
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
…
З-за хма́р височе́нько				
∪ −́∪∪ −́∪
Пливе́ місяче́нько				
∪ −́∪∪ −́∪
І си́пле промі́ння тремтя́че…			
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
А мо́ре плеско́че, 				
∪ −́∪∪ −́∪
Мов ви́мовить хо́че, 				
∪ −́∪∪ −́∪
Та ті́льки тихе́сенько пла́че
[10: 53-54].
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
Архітектоніка трьох строф відповідає канонічній формі балади: дванадцять віршів
(6+6) та рефрен із римою, що повторюється. Графічне виокремлення (абзац) віршів із
однаковою римою привертає увагу до кінцевих лексем. Семантика рими найповніше відповідає пафосу викладу («похмурість… страхи і повсякчасна присутність смерті» [12:
12]), драматизмові та напруженості баладного конфлікту.
У «Баладі козацькій» М. Вороний використовує прийом звукопису, що виконує чітку
семантичну функцію:
Оди́н - самото́ю					
∪ −́∪∪ −́∪
Сиди́ть над водо́ю				
∪ −́∪∪ −́∪
На березі си́нього мо́ря				
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
Козак чорнобри́вий, 				
∪ −́∪∪ −́∪
Сумни́й, мовчазли́вий				
∪ −́∪∪ −́∪
Від туги тяжко́ї та го́ря [10: 53]. 		
∪ −́∪∪ −́∪∪ −́∪
Асонанси на [о] та [и] в першій строфі слугують посиленню фонічного тла морського
шуму й гулу. Художні особливості початкових віршів підкреслюють паралелізм «ліричний герой – природа». Море є «фонічно неспокійним», хоча жодна лексична одиниця на
це не вказує. Підтвердження неспокою знаходимо в наступних строфах балади («море
плескоче», «море клекоче», «море бурхоче», «у вир поглядяє», «холодніїї хвилі» тощо).
Однією із суттєвих ознак творів баладного жанру є напруженість викладу, «гарячкова
драматичність оповіді» [13: 20], «значне місце в них посідає діалог» [13: 11]. Проте в баладних творах М. Вороного діалогічне мовлення слугує не лише засобом створення драматичного конфлікту, а й – розкриття ідейно-тематичного змісту. Ліричний герой балад
залишається на самоті та перебуває в пошуках спілкування та психологічної допомоги
ззовні. Вороний залишає героя «Балади козацької» наодинці. Монолог у структурі балади займає чотири строфи всього тексту. Звернення до морської стихії («Ой, мореньку ж,
море, Розваж моє горе!..» [10: 54]) є риторичним.
М. Вороний слідував баладному канону, відповідно до якого кількість складів у вірші
відповідає кількості віршів у строфі. Кількість складів у баладному вірші Вороного є
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постійною – шість та дев’ять. Число «6» за своєю символікою є позначенням гармонії та
рівноваги; це символ людської душі [14: 61]. Шестискладові перший, другий, четвертий,
п’ятий вірші зумовлюють використання секстини. Кількість строф, що відповідає цифрі
«9», символізує силу, енергію, руйнування та війну [14: 76]. М. Вороний архітектонічно
протиставив гармонію людської душі («6» складів та «6» віршів) та деструктивні сили
(«9» складів та «9» строф). Результатом цієї боротьби стало наближення фізичної загибелі ліричного героя через душевну драму.
У метричному розмірі секстини поет відійшов від традиційного для балади ямба. Він
використав двох- та трьохстоповий амфібрахій (AABCCB Ам23), що «великого розвитку
набув … у поезії російських символістів» [13: 27], проте для української версифікації
був досить рідкісним. Взагалі секстина, побудована на трискладових стопах та тернарному римуванні, є рідкісним явищем версифікації [15: 628]. Майстерність М. Вороного
відчутна в метричній досконалості строфи та доборі лексичного матеріалу. В «Баладі
козацькій» відсутні метрично та фонічно слабкі місця. Поет жодного разу в 54 віршах
не використовує стопи пірихію, унеможливлюючи вторинну хвилю ритму. Відсутність
вторинної хвилі підсилює ідейний зміст балади: море зовсім не реагує на страждання
ліричного героя. Метр амфібрахію переважно з жіночими клаузулами («уся середньовічна… й ренесансова… поезія знає лише один тип рими – жіночу» [16: 45]) генологічно та
типологічно наближає баладу українського поета початку ХХ ст. до канонічних зразків.
Ще одним прикладом із групи нерівнострофічних творів М. Вороного, у якому
спостерігається тісне переплетіння архітектоніки та семантики, є поезія «Соловейко»
(aabccb Я43), де найоптимальнішою формою для вираження ідейного змісту – проголошення ролі та місця поета в житті суспільства – автор обирає різностоповий ямб (розмір, який досить часто використовується в громадянській ліриці) з римуванням лише
чоловічих стоп, що підсилює ідейне навантаження твору. Римування «aabccb» графічно
переплітає паралельні площини – світ природи (aa, cc) та світ людини (bb):
Віта́й, бажа́ний го́стю мі́й! 		
∪−́∪−́∪−́∪−́
Але, на жа́ль, спі́в лю́бий тві́й – 		
∪∪∪−́∪−́∪−́
Це пі́сня не моя́. 			
∪−́∪∪∪−́
Бо зви́к ти о́чі закрива́ть, 		
∪−́∪−́∪∪∪−́
Коли почне́ш пісе́нь співа́ть, – 		
∪∪∪−́∪−́∪−́
Цього́ не вмі́ю я́… [10: 40-41]. 		
∪−́∪−́∪−́
Із точки зору архітектонічних особливостей, виразно виділяються два рівні твору:
4-стоповий ямб – це звернення до «бажаного гостя»; 3-стоповий ямб – рефлексії ліричного героя.
Разом із цим у поезії спостерігаємо ще один архітектонічний експеримент – у поезію
«Соловейко», написану секстинами, М. Вороний «врощує» катрен із римуванням «аааа»,
яке характерне для фольклорної лірики переважно легкого, безтурботного звучання:
Прийшла́ весна́, прийшла́ красна́, 		
Розкі́шна, лю́ба, чарівна́! 		
Тепло́ і сві́т несе́ вона́. 			
Розбу́джує від сна́! [10: 40].		
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∪−́∪−́∪−́∪−́
∪−́∪−́∪∪∪−́
∪−́∪−́∪−́∪−́
∪−́∪∪∪−́

Монорим виступає контрастним тлом для зображення подій громадського життя.
Водночас такий контраст посилює переживання ліричного героя.
Модифікації 5-стопового ямба спостерігаємо в поезії «Нудьга гнітить…» (AbAb
Я5552):
Я ви́пив ча́шу му́ки і стражда́ння,
Вели́ку ча́шу, спо́внену уще́рть, 		
І вже тепе́р мені́ нема́ вага́ння: 		
Життя́ чи сме́рть! [10: 46].		

∪−́∪−́∪−́∪∪∪−́∪
∪−́∪−́∪−́∪∪∪−́
∪∪∪−́∪−́∪−́∪−́∪
∪−́∪−́

Двохстоповий ямб забезпечує надзвичайну концентрацію думки в кінці кожної строфи, актуалізує ідейний зміст: втрата надії, сенсу життя, розчарування в мріях та усвідомлення нездійсненності бажань. Двостоповий ямб на тлі звичного п’ятистопового ямба
всієї поезії немовби обриває роздуми ліричного героя і, зважаючи на назву твору та алюзії з Сократовою чашею, робить вибір між життям та смертю очевидним.
Досить часто різностопові метри виступають засобом створення сугестії у ліричному
творі. Так, одним з кращих зразків творів сугестивного характеру є поезія «Вечірні акорди» (аааа Я42), що побудована М. Вороним не стільки на логічних предметно-понятійних
зв’язках, скільки на асоціативному поєднанні смислових та інтонаційних відтінків:
Схова́вся в мо́рі со́нця ди́ск, 		
∪−́∪−́∪−́∪−́
Огне́нний ди́ск, 			
∪−́∪−́
І в не́бо ки́дає свій бли́ск – 		
∪−́∪−́∪∪∪−́
Крива́вий бли́ск [10: 47].		
∪−́∪−́
Монорим з чоловічими клаузулами безпосередньо впливає на читача та робить завершальний акорд циклу. Повтор лексеми з додаванням до неї яскравого епітета споріднює
елегійну поезію М. Вороного із кращими творами представників російської та європейської символістської поезії.
Архітектонічні особливості ліричних творів М. Вороного становлять тісне сплетіння традиції і новаторства. Тяжіння яскравого представника українського символізму до
версифікаційних пошуків стає основою поетичного мислення сучасних і наступних поколінь поетів.
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ПОЕТИКА ПОВСЯКДЕННОСТІ В РОМАНІ
ДУГЛАСА КОУПЛЕНДА «НОРМАЛЬНИХ СІМЕЙ НЕ БУВАЄ»
У статті здійснено аналіз системи творчих засобів та стильових тенденцій у зображенні повсякденного життя в романі Дугласа Коупленда, видатного представника
літератури постмодернізму, яка постулює повсякденність в якості онтологічної основи життєдіяльності людини.
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Ключові слова: повсякденність, епістемологічна невпевненість, полістилістика, порівняння, художня деталь.
В статье осуществляется анализ системы творческих средств и стилевых тенденций
в изображении повседневной жизни в романе Дугласа Коупленда, видного представителя литературы постмодернизма, постулирующей повседневность в качестве онтологического основания жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: повседневность, эпистемологическая неуверенность, полистилистика, сравнение, художественная деталь..
In the article the system of literary devices and stylistic tendencies in the depiction of
everyday life is analyzed in the novel of Douglas Coupland, an outstanding representative of
postmodern literature postulating everyday life as ontological basis of life activity.
Key words: everyday life, epistemological uncertainty, polystylistics, comparison, detail.
Філософсько-естетична категорія повсякденності займає центральне місце у сучасному науковому просторі. Зародившись на лоні феноменології, інтерес до повсякденного поступово охопив весь корпус соціогуманітарних дисциплін (соціології, культурології, антропології, археології, етнографії, семіотики, аксіології та ін.). Так званий
«антропологічний ренесанс» свідчить про зміщення наукової уваги з далеких від життя
абстрактних наукових категорій до людини та її безпосереднього буденно-практичного
досвіду, який, на думку феноменологів, є «життєвим світом», «світом первісних допредикативних істин, очевидностей» (Е. Гуссерль) [1], для соціологів - «верховною
реальністю» (А. Шюц) [2], для істориків - світом маленької людини (школа Анналів).
В контексті культури постмодернізму повсякденність розглядається в якості норми,
необхідної та фундаментальної запоруки існування людини у сучасному світі.
Отже, актуальність даної статті полягає у загальній зацікавленості філософськоестетичним феноменом повсякденності, який лише у ХХ столітті набув достатнього наукового оформлення, а також необхідністю дослідження особливостей його презентації
у творах сучасного мистецтва.
Метою статті є дослідження системи творчих засобів та стильових тенденцій у
зображенні повсякденного життя в романі канадського письменника Дугласа Коупленда
«Нормальних сімей не буває».
Повсякденність є для героїв роману оплотом, джерелом порятунку у хаосі буття, у світі,
в якому відсутні ідеали, цінності та будь-які орієнтири. Особливо за постмодерністського
світосприйняття з його відчуттям вичерпності історії, розгубленості та епістемологічною
невпевненістю: “Мир пропитался пошлостью. В мелькавших мимо гостиницах ей представлялись телевизоры‑развалюхи, по которым показывают крутых шлюх живьем! и
проржавевшие лифты, застрявшие где‑то на верхнем этаже. Ей виделись комнаты без
дверей, населенные пророками, начисто позабывшими о своих грандиозных видениях,
подростки, совокуплявшиеся на полотенцах с эмблемами пивных компаний, прогнившие
дощатые полы, высохшие и покоробившиеся деревянные рейки — мир, у которого украли его идеалы, ценности, мир, сбившийся с пути” [3:231].
Ставлення героїв роману «Нормальних сімей не буває» до дійсності - це не крик протесту та безвиході, а оптимістичний, життєстверджуючий підхід до життя. А тому герої
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вирішують: які б сюрпризи воно не несло з собою, треба його цінувати таким, як воно є
з його повсякденною метушнею та рідкими святами, які не були б такими феєричними,
якщо б траплялися кожного дня, треба цінувати його і за ті проблеми та негаразди, без
яких людина не була б по-справжньому щасливою та сильною.
Вони не сліпі, і звісно ж, помічають, що їх життя не таке вже й чудове, але вважають,
що хай краще так ніж ніяк, знаходять в собі хоробрість радіти кожному, ба навіть не визначному дню. Герої пливуть по життю, вірячи в те, що, “Просто есть вещи, которые
надо делать, и проще их сделать, чем нет” [3:96].
Все, що з ними відбувається, сприймають як даність, нікого не звинувачують, адже ні
в кого та ні в що не вірять по-справжньому. Дженет Драммонд зізнається:
“В последнее время я стала думать, что вина — это просто такая штука, с помощью которой пытаются придать какой‑то смысл хаосу.
— Что ты имеешь в виду?
— Представь, что с тобой случается какое‑то странное и непредсказуемое событие,
ну, например, рухнувший кедр придавил твоего котенка, или тебя взяли в заложницы налетчики в какой‑то забегаловке, или миссис Драммонд заразилась СПИДом от пули,
задевшей печень ее сына. Я могла бы обвинить людей, ответственных за лесопосадки,
в том, что они вовремя не посоветовали мне срубить этот кедр. Я могла бы обвинить
систему правопорядка штата Флорида в... ну, в чем‑нибудь. Или могла бы сказать,
что пуля была Божьей карой за то, что я плохо исполняла супружеские обязанности.
Или... понимаешь, что я хочу сказать. Ничьей вины тут нет. Это хаос. Просто хаос.
Случайные номера, выскакивающие в Космической лотерее” [3:157].
Отже, на думку героїні, впорядковувати хаос буття неможливо, тому єдине, що залишається, це прийняти його як даність та змиритися з ним.
Коупленд постійно доводить, що людина у повсякденності до всього звикає, і всі проблеми та негаразди вже не здаються сумними, адже є звичними та передбачуваними:
“— Насколько я понимаю, Дженет, жизнь — это бесконечное пиршество утрат, и
всякий раз, претерпев новую утрату, приходится осуществлять мысленную перестановку, выбрасывать вещи, а это ведет к новым утратам и так далее.
— Вы читаете мои мысли. Жизнь так и норовит уколоть или порезать” [3:308309].
Так, вони миряться з тими умовами, в яких опинились, приймають життя яким воно
є, це і є для них найбільш комфортним і оптимальним рішенням:
“Жизнь скучна. Люди злопамятны. Все хорошее рано или поздно кончается. Мы совершаем многие поступки, не зная зачем, а если и узнаем, то только много лет спустя,
когда это знание ничего уже не значит” [3:70].
А тому у них виникає відчуття умиротворіння повсякденням:
“День, в который не происходит ничего плохого, — чудо, день, когда все плохое, что
могло произойти, не происходит. Унылый день — триумф человеческого духа, а скука —
роскошь, не имеющая равных в истории человечества” [3:112].
І лише, інколи поглянувши у дзеркало, зупинившись перед дзеркалом, усвідомлюють
швидкоплинність часу і конечність життя: “Она неожиданно увидела себя в напольном
зеркале у раковины и похолодела. Да, Дженет, все правильно: помаленьку усыхаешь —
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мышца за мышцей, молекула за молекулой, превращаешься в... в привидение, да, ты,
Дженет Драммонд, которую когда‑то выбрали «Девушкой, Ради Которой Мы Готовы
Ограбить Банк” [3:17].
Але сум, ностальгія за втраченими роками проходить досить швидко, адже попереду
купа справ, які треба встигти переробити, а тому героїня говорить собі: “Забудь об этом.
Она пописала, приняла душ, вытерлась и принялась, как могла, стирать со своего лица
следы времени” [3:18].
Всіх героїв роману об’єднує легковажне ставлення до життя, до власного здоров’я та
здоров’я своєї родини. Їхнє життєве кредо - це жити одним днем, плити за течією. Здається, єдина цінність для них – матеріальне благополуччя. Коупленд іронічно зазначає,
що Бог став для них щось на зразок мецената, який має виконувати забаганки людей та
роздавати гонорари. Мислення героїв концентрується навколо однієї проблеми: фінансового виживання: були б гроші, а решта додасться сама собою. Але що б не трапилось,
вони не засмучуються, завжди знаходять в собі сили сказати собі, що все буде добре:
“Не переживай. Все будет хорошо. Все будет в порядке. Просто подожди немного и не
волнуйся” [3:73].
Вони постійно заспокоюють себе: забудь про це, не роби з мухи слона, не бери в
голову. Мирися та пристосовуйся – це і є лозунг героїв. І їм цього достатньо, переробити
цей світ вони не бачать сенсу. Наприклад, Дженет не ображається на те, що не відчуває
від чоловіків турботи, вона заспокоює себе тим, що: “Дело не в том, что они не способны
на заботу, — им попросту никогда не приходит это в голову. Как они непохожи на Женин” [3:204].
А якщо повсякденний ритм життя збивається, то героям його не вистачає, і вони
сумують за ним і бажають якнайшвидше до нього повернутися.
Коупленд звертає увагу на ще одну особливість сучасної людини - вона постійно порівнює та зіставляє. Порівнюючи себе з іншими, людина самозаспокоюється. Бути таким
як усі – це прерогатива більшості людей. Не обганяти, а принаймні наздоганяти більшість - такий підхід влаштовує маси людей. Найкомфортнішим для героїв є переконання,
що зараз у всіх так, тому вони виправдовують своє недосконале життя тим, що у наш час
ще нікому не вдавалося обминути проблеми та помилки, і вони не є виключенням:
Герої роману постійно заспокоюють себе тим, що у всіх так само, у всіх є проблеми і
вона не виключення. Наприклад, Уейд замислюється: “После этого Уэйд не мог заснуть,
потому что продолжал думать о людях, о своей семье, такой запутавшейся и увязшей в
грязи — умственно, физически и эмоционально. И Уэйд подумал обо всех других семьях,
которые он знал, о том, как они тоже запутались и увязли: аутизм, волчанка, шизофрения, артрит, алкоголизм, слишком много тайн, невысказанных слов, неправильных
решений, денежных проблем... список этот можно было продолжать и продолжать.
Никому не удалось избежать этой участи” [3:170-171].
А тому герой дозволяє собі думати, що людина по природі своїй не ідеальна, їй властиво помилятися і вона має право на гріхи: “Вокруг них роились семьи, в которых присутствовали оба родителя. Глядя на них, Уэйд подумал: Сколько из этих папаш шептали
на ухо сальности внештатным секретаршам в офисной подсобке? Сколько проводили
свои обеденные часы в мотелях? А матери — сколькие из них пристрастились к «шардонне» во время одиноких ланчей на кухне?” [3:120-121].
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Водночас важливе місце у романі відіграють екзистенціальні мотиви. Коупленд доводить, що людина не може постійно знаходитися у спокійному руслі розміреного життя. Повсякденність рано чи пізно переривається межовими ситуаціями, які примушують
людину до активного пошуку, прийняття кардинального рішення, змін у світогляді. Такі
зміни простежуються у житті Дженет Драммонд після того, як вона дізнається, що невиліковно хвора:
“Она подумала о своей жизни и о том, какой потерянной чувствовала себя большую ее часть…Как может человек продолжать жить, будучи таким безнадежно
потерянным? Болезнь вынудила ее искать знаний и утешения в местах, о существовании которых она раньше и не подозревала. Болезнь вынудила ее встречаться и вступать
в контакт с соотечественниками, которые в противном случае остались бы тенями
внутри своих машин, лениво ожидающих рядом с ней, пока загорится зеленый свет.. Теперь она научится видеть человеческую душу во всех, с кем бы и где бы ни сталкивалась —
в супермаркете, на площадке для выгула собак, в библиотеке — все эти души, яркие,
быть может, слепящие огни” [3:354].
Пограничні ситуації роблять людей сильнішими, змушують замислюватись над тим,
про що раніше ніколи не доводилось думати, та звертати увагу на речі, яких раніше не
існувало в потоці повсякденних турбот.
Погранична ситуація допомагає людині віднайти втрачений сенс життя. Показовим,
на нашу думку, є епізод, в якому героїня роману Бет, знаходячись в пограничній ситуації, не хотіла повертатися до звичного повсякденного життя, адже дізналася, що вона
не Віл-інфікована і дуже засмутилася, адже хвороба допомогла їй пробудитися від повсякденного сну, багато чого усвідомити, по-іншому дивитися на життя, цінувати кожну
його секунду, не проживати його бездумно, знайти друзів по нещастю. А коли дізналась,
що не інфікована – просто не знала, що робити: “Нет... вы не понимаете, — ответила
Бет. — Эта болезнь — моя жизнь . Я из‑за нее слезла с наркотиков. Я бросила пить.
Из‑за нее я обрела Господа. Из‑за нее вы все стали моими друзьями — и вот все кончилось. Просто не знаю, что делать. У меня в жизни больше ничего не осталось. Я
работаю крупье, это мое единственное занятие. Жизнь вдруг стала такой маленькой,
что я почувствовала себя невидимкой. Еще неделю назад я была огромной, сильной, превозмогшей невозможное, а теперь я... просто букашка” [3:166].
Отже, для людини важливий як повсякденний комфорт, так і стресові, межові ситуації, які сприяють розвитку особистості, самовдосконаленню, вини виробляють у людині
такі необхідні для виживання якості, як волю, стійкість, терплячість, наполегливість та
силу. Адже все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.
Серед художніх засобів зображення повсякденності у романі можна виділити прийом
полістилістики. Розмовна лексика, сленг, жаргонізми передають всі відтінки повсякденного спілкування.
Однак стилістично забарвлена лексика органічно поєднана в оповіді з нейтральною.
Саме нейтральні слова і вирази вносять в оповідь достовірність, доводячи реальність
всього, що відбувається.
Окрім різнорідної лексики автор використовує зображувально-виразні засоби мови.
Серед найрозповсюдженіших варто виділити порівняння, які завжди залишаються у
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письменника поза конкуренцією. Вони є детальними, конкретними, розгорнутими і зайвий раз дозволять надзвичайну здатність Коупленда підмічати найтонші деталі, відтінки, дрібниці повсякденного життя. Вони підтверджують статус Коупленда як досвідченого спостерігача нашого часу.
У романі «Нормальних сімей не буває» можна виділити наступні порівняння: порівняння з предметами гігієни: “Отель весь в крови, как женская прокладка” [3:24],
“бездушная музыка разносилась кругом, как запах чьего‑то шампуня” [3:118]; порівняння їжею, продуктами харчування: “на белом, как мягкое мороженое, фоне”[3:13],
“желтые, как маргарин” [3:26], “облака цвета пюре” [3:210], “лицо — сплошние
морщины и складки, точно пережаренная отбивная” [3:54], “размякшем, как шоколадное пирожное” [3:171], “у них в голове не мозги, а заплесневелый хлеб” [3:195], “асфальт парковок таял, как шоколад” [3:341]; порівняння з повсякденними речами: “Так
вот, значит, какая жена у Уэйда, хм? Как магнит с холодильника” [3:61], “Он пошел к
северному крылу стоянки, раскаленному, как сковородка” [3:75], “поврежденную кожу,
похожую на забрызганную красным вином скатерть” [3:172], “Ну тогда наш брак —
даже не знаю, как сказать, — нечто среднее между морозилкой и духовкою” [3:200]; порівняння з грошима: “словно пересчитывая в банке пачку двадцатидолларовых купюр”
[3:13], “Все несколько месяцев перед свадьбой и дня не проходило, чтобы она не чувствовала мимолетного угрызения совести, словно потратила все бережно скопленные
деньги на платье, которое ей некуда надеть” [3:71]; порівняння з різноманітними
професіями: “Теперь он был похож на учителя физкультуры в выходной день” [3:28],
“улыбаясь улыбкой продавщицы из парфюмерного магазина” [25], “В этом платье вы
прямо сельская учила” [3:61], “По внешнему виду я могла бы сойти за двадцатипятилетнего продавца бакалейного магазина в Сент‑Поле, Миннесота” [3:104], порівняння з
процесом перегляду телевізору: “и они уселись, прислушиваясь к телефону, как к очередному занудному репортажу канадского телевидения о нью‑брунсвикском контейнерном
заводе” [3:276], “цвета и формы окружающего менялись, как телевизионные каналы”
[3:315].
Однак деталізація властива не лише порівнянням. Варто звернути увагу на те, що
художній світ Коупленда буквально начинений назвами. Як зазначає С. Силакова, “Він не
говорить квітка, гора, шоколадка, а шанобливо називає всі ці об’єкти по іменам чи торговельним маркам. І хоча для усного та письмового мовлення американців ця побутова
риса взагалі вкрай властива, у Коуленда вона зводиться у прийом” [4:222]. В одному з
своїх інтерв’ю Коупленд говорить: “Індивідуальна пам’ять йде першою, корпоративна –
останньою. І коли ти забудеш свою сім’ю, ти ще довго будеш пам’ятати Мальборо”
[4:222].
У Коупленда особливе ставлення до речей. Кожна річ має звою назву, яка обов’язково
має прозвучати. Бренди, лейбли, фірми, торгові марки не без участі реклами органічно вписані у свідомість героїв, а отже неодмінно викликають певні асоціації. Коупленд
чудово розуміє, що для читача вказати на річ без її назви – означає не сказати нічого.
Тому так само органічно вони є вписаними в оповідь. В результаті виникає наглядне,
конкретизоване, відчутне середовище, яке викликає у кожного читача відчуття причетності до сучасного світу. Адже в більшості своїй ці назви розповсюдилися у всьому сві293

ті: «Спрайт», «Самсунг», «Евіан», «Піно Грі», «Імпала», «Шарпі», «Вірджинія Слімс»,
«Кемпбел» та багато інших.
Крім назв, відчуття вичерпності та конкретизації оповіді створюють численні надмірно деталізовані описи картин з повсякденного життя, у яких згадується колір, кількість, розмір, вартість та інші параметри. Оповідь Коупленда сповнена деталей, які є
відлунням нашого повсякденного життя.
Наприклад: “Залаяла собака, прогудел автомобиль, мужской голос пропел куплет из
испанской песни” [3:7]; “Дженет услышала, как в коридоре за стенкой дети что‑то канючат у родителей перед отъездом в Диснейуорлд” [3:17], “Достав из сумочки черный
фломастер, она написала на сложенном листке бумаги: «Ларингит»” [3:22]; “Кот Хайку, почувствовав надвигающуюся бурю, спрыгнул с облюбованной им лежанки на телевизоре” [3:99], “В клетке с попугайчиками разыгралась шумная перепалка, перешедшая в
схватку за территориальные права на жердочку перед крохотным дзеркалом” [3:182].
Письменник не приховує від читача жодної деталі. Будь-які деталі, важливі та дрібні,
головні та другорядні постають перед читачем у реальну, до болю знайому, життєподібну
картину.
Таким чином, можемо дійти висновку, що повсякденність виступає конструктивною
основою творчості сучасного канадського письменника Дугласа Коупленда, а особливо – початку ХХІ століття. В романі «Нормальних сімей не буває» для розкриття особливостей повсякденного існування письменник використовує прийом полістилістики,
детальні описи, порівняння. Перспективним є подальше дослідження особливостей
реалізації фундаментальної філософсько-естетичної категорії повсякденності на різних
рівнях організації художнього тексту у сучасних літературних творах, зокрема художніх
засобів реалізації іронії у зображенні повсякденності.
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МИХАИЛ КУЗМИН И ОСКАР УАЙЛЬД.
ПСИХОЛОГО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СХОЖДЕНИЯ
Стаття присвячена розгляду психолого-типологічних подібностей Оскара Вайлда
та Михайла Кузміна, що надають змогу пояснити збіги в естетичних поглядах письменників.
Ключові слова: естетизм, модернізм, гедонізм, індивідуалізм, дендізм.
В статье предпринимается попытка выявить психолого-типологические схождения творческих натур Оскара Уайльда и Михаила Кузмина, позволяющих объяснить схожесть их эстетических взглядов.
Ключевые слова: эстетизм, модернизм, гедонизм, индивидуализм, дендизм.
In the article an attempt is made to compare the psychologico-typological identities of the
artistic personalities of O.Wilde and M.Kuzmin in order to give grounds for similarities in their
esthetic views.
Key words: estheticism, modernism, hedonism, individualism, dandyism.
Д.Дюришин в работе «Сравнительное литературоведение» утверждает, что «компаративисты нередко объясняют некоторые литературные подобия средством творческой
натуры сравниваемых авторов» [2: 187]. Важность выявления психолого-типологических
схождений, по мнению ученого, заключается в том, что они «могли бы дать ключ к разгадке многих неясных моментов в литературных аналогиях, которые не поддаются философскому или эстетическому объяснению» [Там же]. Проведенный сравнительный
анализ критического наследия О.Уайльда и М.Кузмина выявил схожесть их взглядов во
многих аспектах, что позволяет сделать вывод о влиянии работ О.Уайльда на формирование эстетики М.Кузмина. Тот факт, что сам М.Кузмин нигде не пишет об О.Уайльде
как о своем «учителе», позволяет предположить, что схожесть некоторых положений
обусловлена единым психотипом обоих писателей.
Как писал М.Кузмин в фельетоне «Автомобилизм и прирост населения» (1916), «сопоставлять можно что угодно: чем отдаленнее сопоставляемые предметы, тем интереснее
искусства сопоставителя» [3: 148]. Казалось бы, что общего может быть между английским эстетом и русским модернистом? На самом деле, их сближает очень многое. Прежде всего, О.Уайльда и М.Кузмина объединяет противоречивость натуры, склонность к
мистификации. Оба писателя скрывали свой истинный возраст. Именно поэтому критик
и популяризатор творчества О.Уайльда в России рубежа 19-20 веков З.А.Венгерова в статье о нем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона неверно указала год рождения писателя – 1856 вместо 1854. М.Кузмин, в стремлении придать своему образу большей загадочности, намеренно путал читателей и современников, указывая различные
годы своего рождения – он варьируется от 1872 до 1877.
© Колмыкова Е.А., 2010
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Амбивалентность обоих писателей проявлялась в желании примерять различные
маски, наблюдать себя как бы со стороны. В частности, О.Уайльду принадлежит утверждение «Маска говорит нам более, нежели лицо» [10: 248]. Само определение М.Кузмина
«петербуржец в Уайльдовом плаще», данное Вяч.Ивановым, свидетельствует о склонности носить маску.
Р.Эллман в известной биографии О.Уайльда так пишет о неоднозначной натуре
О.Уайльда: «Мы могли бы подумать, что его натура была двойственна, если бы он сам
не заявил, что она тройственна: «Я уверен, - сказал он миссис Джулиан Хоторн, - что
обладаю тремя раздельными и совершенно различными душами». Ибо вдобавок к двум
противоположным склонностям у него была еще третья – созерцать первые две» [14: 170].
М.Кузмин в дневниковой записи от 24 октября 1905 года так рассуждал о противоречивости собственной натуры: «Что-то со мною делается, и мне все хочется плакать
или, вернее, выплакаться перед кем-то, прислониться к чему-то. Верую я или не верую,
я не знаю и временами или все отметаю, или верую в трех китов. Во мне 20 человек: я
тщетно вздыхаю, конечно, о прошлом, но зима, верно, приходит и зимнее настроение
независимо от внешних обстоятельств» [4: 61]. Постоянный мучительный поиск самого
себя, проявляющийся в стремлении примерить различные личины, раскрывается также
в записи от 25 октября 1905г.: «Я должен быть искрен и правдив хотя бы перед самим
собою относительно того сумбура, что царит в моей душе. Но если у меня есть три лица,
то больше еще человек во мне сидит, и все вопиют, и временами одни перекрикивает
другого, и как я их согласую, сам не знаю? Мои же три лица до того непохожие, до того
враждебные друг другу, что только тончайший глаз не прельстится этою разницей, возмущающей всех, любивших какое-нибудь одно из них, суть: с длинной бородою, напоминающее чем-то Винчи, очень изнеженное и очень доброе, и какой-то подозрительной
святости, будто простое, но сложное; второе, с острой бородкой, - несколько фатовское,
французского корреспондента, более грубо-тонкое, равнодушное и скучающее, лицо Евлогия; третье, самое страшное, без бороды и усов, не старое и не молодое, 50-летнего
старика и юноши; Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим
ртом, сухое и подозрительное» [4: 61]. По мнению самого русского модерниста, его трагедия как писателя заключалась как раз в этой «поверхностности», в том, что поиск самого себя для него был игрой, которой он в силу своей натуры с легкостью предавался,
не погружаясь полностью, не отдаваясь ей целиком: «…я неспособен к действиям «без
оглядки», без «свободы действий». Поэтому, м(ожет) б(ыть), и сам не произвожу на других глубокого впечатления ни в искусстве, ни в чувствах» [6: 61].
Современный исследователь Геннадий Шмаков в статье «Два Калиостро» утверждает, что М.Кузмин «…с завидной артистичностью менял свои оболочки — иезуит в
Италии, старообрядец, петербургский Оскар Уайльд с солнечной стороны Невского
проспекта, веселый дилетант, упражняющий свои незаурядные способности в музыке,
стихах, прозе, не гнушающийся поденщиной критических статеек об оперетте и балете
или сочинениями кукольных пасторалей, мудрец, довольствующийся самым малым, постоянно спорящий с собой и отметающий старое в угоду цветущему новому» [14].
Следующая характерная черта, общая для обоих писателей – бытовой эстетизм, проявления которого заметны в желании окружать себя красивыми людьми. Как отмечает
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А.Образцова, на О.Уайльда «неотразимое, магическое воздействие оказывала…красота
человека – его лица и тела» [11: 9]. В качестве доказательства своего утверждения современная исследовательница приводит описание английским эстетом будущей жены –
Констанс Ллойд – изящной «маленькой Артемиды», и восхищение О.Уайльда красотой
лица Альфреда Дугласа.
У М.Кузмина стремление к красоте особенно заметно в описаниях близких друзей.
В частности, в дневниковой записи от 20 июля 1912 года он так пишет о В.Князеве:
«Люблю его, как сына, как друга, как возлюбленного, как невероятную красоту» [5: 367].
И еще (2 сентября 1912 г.): «И он, как 1001 ночь, прекрасен» [5: 375]. Подобных примеров можно найти немало. М.Кузмин окружал себя людьми, привлекавшими его прежде
всего красотой и молодостью. Более того, в дневниках он постоянно подчеркивал свое
неприятие некрасивой внешности (называя таких мужчин не иначе как «уродами»), доходящем до нежелания общаться с такими людьми, что также можно расценивать как
признак гипертрофированного эстетизма.
Наслаждение обоих писателей от созерцания прекрасных людей омрачается кратковременностью красоты, и оба они с отчаянием пишут в своих произведениях о том, как
быстро уходит красота. О.Уайльд в «Портрете Дориана Грея» так описывал ужас главного героя перед старостью: «…и сейчас, когда он (Дориан Грей – Е.К.) смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о
котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится,
глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут
с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело.
Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен. При этой мысли острая боль, как
ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. … Словно ледяная рука
легла ему на сердце» [12: 27]. В повести «Крылья» М.Кузмин также поднимает вопрос
о быстротечности человеческой красоты, вкладывая в уста Вани Смурова следующие
строки: «Впадут, побледнеют щеки, тело вздуется и осклизнет, глаза червяки выедят, все
суставы распадутся в теле милом! А есть связки, мускулы в человеческом теле, которые
невозможно без трепета видеть. Все пройдет, погибнет! … Я же не бесчувственный, не
камень какой, и я знаю теперь красоту свою! Страшно! Страшно! Кто спасет меня?»
[7: 123]. Таким образом, и О.Уайльд, и М.Кузмин одинаково остро ощущали тоску по
безвозвратно уходящей красоте.
Эстетизм обоих писателей проявлялся также в жажде идеальной дружбы с человеком, столь же тонко чувствующим красоту. О.Уайльд писал об этом Р.Х.Шерарду 17 мая
1883 г.: «Люди приходят и уходят, как тени, но навсегда останется не потускневшим идеал – идеал жизней, соединенных не только привязанностью или приятностью дружеского общения, но и способностью приходить в волнение от одних и тех же проявлений
прекрасного в искусстве и поэзии» [11: 86]. Ценность таких взаимоотношений с другомэстетом для О.Уайльда заключалась, как он сам писал, в возможности «поклоняться одной и той же мраморной богине и извлекать сходные звуки гимнов из тростниковых
трубочек ее флейт» [11: 86-87]. Все проявления прекрасного, что окружают человека,
утверждал О.Уайльд, «могли бы наполнять наши сердца одним и тем же ощущением …
и мы могли бы встретиться и взяться за руки в обители Красоты» [11: 87]. Практичес297

ки такое же томление по несуществующим идеальным отношениям читается в строках
М.Кузмина (Дневник 1905 г., 27 августа): «Часто я думаю, чтобы иметь друга, которого
любил бы физически и способного ко все новым путям в искусстве, эстета, товарища во
вкусах, мечтах, восторгах, немножко ученика и поклонника … » [4: 32]. Русский модернист испытывал острую потребность поделиться своими впечатлениями от созерцания
прекрасного, о чем свидетельствует запись от 27 августа 1905 года: «Как я хотел бы передать людям все, что меня восторгает, чтобы и они так же интенсивно, плотью, пили малейшую красоту и через это были бы счастливы, как никто не смеет мечтать быть. Я был
бы блажен, передав это». Об эстетизме как присущей ему черте характера пишет и сам
М.Кузмин в дневнике 1934 года. В частности, интересна в этом отношении следующая
запись от 20 июня: «Я приучил их хлебом. Голубей и воробьев. Они с утра уж долбили
носами и пищали. Знали часы приема пищи. Сиделка говорила, что их не позволено кормить, т(ак) к(ак) они пачкают окна, а лучше отдавать куски какой-то женщине, которая
специально их кормит на дворе. Очень мне интересно, чтобы голуби были сыты! Мне
интересно, чтоб они прилетали ко мне на окно (курсив наш – Е.К.). Эстетика, отнюдь
не филантропия» [6: 51]. Как видно, эстетизм О.Уайльда и М.Кузмина разноплановый.
У английского модерниста – это гармонический синтез физической и духовной красоты
человека, дополненный богатством и благородством души, то есть калокагатия в платоновском понимании. Эстетизм М.Кузмина носит декоративный характер, ему больше
свойственно эстетическое чутье, проявляющееся в стремлении к совершенству, в способности находить и создавать красоту в окружающей действительности, пусть даже и в
таком безрадостном месте как больница.
Следующая неотъемлемая черта характера как О.Уайльда, так и М.Кузмина, - склонность к индивидуализму, который проявлялся в их эгоцентризме, а также в осознании
приоритета личных интересов над общественными. О.Уайльд с осуждением писал:
«…англичанам претит индивидуализм. Нам как минимум нужно, чтобы палата представителей торжественно приняла резолюцию по…вопросу» [11: 134]. Индивидуализм
М.Кузмина проявлялся, прежде всего, в его обособленности от любых литературных
школ и направлений, которыми могут прикрываться посредственные писатели: «Для
индивидуального выступления требуется больше смелости и даже таланта…» [8: 200].
Особое неприятие М.Кузмина вызывали современные ему фальшивые социальные
идеалы: «Хоть я общественность презираю и ненавижу, но потребность в общественности развита у очень многих людей. Причем эту потребность легче легкого обмануть, давая
грубую видимость общественности при самом антиобщественном режиме. Вот эти-то
обманутые общественники, вероятно, очень довольны. Настоящей же общественности, к
счастью, не может существовать в мало-мальски государственном государстве» [6: 34].
Другая общая черта для обоих писателей – дендизм, одним из проявлений которого
была склонность к элегантности в одежде. О.Уайльд подчеркивал особенную важность
внешнего вида для человека: «…если уж приходится вести себя дурно, лучше быть
дурным и элегантно одетым, нежели дурным и одетым неэлегантно…» [11: 135]. Настолько же неравнодушен к привлекательности костюма был и М.Кузмин, о чем может
свидетельствовать большое количество его знаменитых жилетов.
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Размышляя в эссе «Перо, полотно и отрава» о жизни некоего Томаса Уэйнрайта,
О.Уайльд утверждал: «Наш юный денди стремился не столько свершить нечто, сколько
кем-то стать. Он находил, что сама Жизнь есть искусство и ей присущ тот или иной стиль –
в не меньшей степени, чем он присущ искусствам, дающим жизни ее выражение»
[10: 249]. В этом описании нетрудно узнать самого О.Уайльда, проживающего свою
жизнь, будто играючи партии в своеобразном спектакле. «Устроенный Томасом маскарад
лишь еще отчетливее давал почувствовать его индивидуальность» [10: 248], - писал английский эстет. И действительно, маски – эстета, денди, гедониста - надеваемые самим
О.Уайльдом, лишь подчеркивают незаурядность писателя, скрывая его истинное лицо.
Даже в конце трагической жизни, когда, казалось бы, все маски были сорваны, О.Уайльд
не предстает перед нами в истинном своем обличье, а надевает единственную оставшуюся маску – маску страдальца.
Как и у О.Уайльда, дендизм М.Кузмина был только маской - ему было важно не
столько быть, сколько казаться денди. В дневниковой записи от 4 декабря 1907 г. Кузмин
пишет: «Мне важнее, что говорят, чем то, что есть на самом деле» [4: 431]. Вот как отозвался о романе М.Кузмина «Плавающие-путешествующие» Г.И.Чулков в статье «Вести
и мнения: Письма со стороны (1915): «У Кузмина, конечно, есть вкус, а не «вкусы», и
сколько бы ни старался Слезкин быть дэнди, ему до кузминского дэндизма не достать.
В Кузмине в самом деле есть «александриец и француз времен классических», а то, что
он поэт подлинный, об этом и напоминать не стоит. Но, читая этот новый роман милого
поэта, испытываешь какое-то недоумение и подлинную досаду: кажется, что маска приросла к лицу человеческому» [13]. Именно о такой зависимости от маски предупреждал
О.Уайльд, утверждавший, что трагедия ее заключается как раз в том, что тем, кто хотел
маску иметь, приходится ее носить. Человек, стремящийся стать кем-то другим, обязательно добивается своей цели, и в этом, как ни парадоксально, его наказание, считал
английский эстет.
Если рассматривать дендизм как холодную харизму, экстравагантность, безупречный
вкус, возведенные в культ, как эффектную технику самопрезентации, то, безусловно, и
О.Уайльд, и М.Кузмин были денди. Однако, дендизм обоих представителей модернизма
не сводился только к показному модничанью, а проявлялся именно в индивидуальности
как личностей и как писателей.
Еще одной общей чертой О.Уайльда и М.Кузмина был гедонизм. Английский эстет
в до-тюремный период сам себя характеризовал как «лентяя и гедониста» [11: 113]: «Я
должен откровенно признаться: и по складу характера, и по сознательному выбору я
чрезвычайно привержен праздности. Возведенное в культ безделье представляется мне
достойным занятием для мужчины» [11: 124]. Друзья М.Кузмина также отмечали гедонизм русского модерниста, о чем свидетельствует дневниковая запись от 31 октября 1909
года: «Вячеслав, к которому собиралась комиссия по несчастному аничковскому обеду,
цукал меня за индивидуализм и гедонизм» [5: 181]. В «Предисловии к сборнику стихов
А.Ахматовой «Вечер»» (1912) М.Кузмин так пишет о гедонизме, присущем поэтам, коим
он сам являлся: «Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко
открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмотреться на него
и пить его каждую минуту последний раз» [8: 482]. Склонность к гедонизму у русского
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модерниста сохранится на долгие годы, что подтверждает его фраза из дневника 1934
года: «Во мне сильно чувство аппетита и радости не только к аппетитным и радостным
вещам, а к очередным, к каким придется, самодовлеющее чувство удовольствия»
[6: 65].
Что касается О.Уайльда, после освобождения из заключения взгляды его резко поменялись. В письме от 9 июня 1897 г. к Уиллу Ротенстайну он утверждал: «…я понял, что
сознательно пестуемый материализм, с его философией цинизма и похоти, с его культом
чувственного – а на самом деле бесчувственного – наслаждения, действует на художника разрушительно, обедняя воображение и притупляя высшие формы восприятия»
[11: 259]. Теперь он отзывался о гедонизме как о беспрерывной тяге к наслаждениям,
калечащим тело и порабощающей душу [11: 260].
Рассматривая творчество как самосовершенствование художника, О.Уайльд от гедонизма приходит к самоотречению, к страданию, находя в нем новые способы самовыражения, необходимые для полноты эстетического переживания: «Я ничуть не жалею,
что жил ради наслаждения. Я делал это в полную меру – потому что все, что делаешь,
надо делать в полную меру. Нет наслаждения, которого бы я не испытал» [11: 430]. И
далее: «Но жить так постоянно – было бы заблуждением, это обеднило бы меня. Мне
нужно было идти дальше. В другой половине сада меня ждали иные тайны». О.Уайльд
находит своего рода «удовольствие» и в страдании как одной из граней художественного
творчества, поскольку пока жива любовь к жизни во всех ее проявлениях, для художника процесс творчества не прекращается, и только потеря радости жизни означает полную творческую смерть. Именно поэтому в письме Карлосу Блэккеру от 9 марта 1898г.
О.Уайльд так пишет о своем творческом бессилии, о невозможности писать: «Вряд ли я
когда-нибудь вновь возьмусь за перо: la joie de vivre ушла из меня, а она, наряду с силой
воли, есть основа любого искусства» [11: 297]. Удивительно, что и М.Кузмин в последние годы своей жизни, когда его слава писателя померкла, и он был вынужден влачить
жалкое существование в Советской России, находил особое удовлетворении в страдании. В частности, он утверждал: «Чем больше теряешь, тем и лучше» [1: 13].
Как видно, обоих писателей сближает очень многое. Поэтому не удивительно, что
М.Кузмина современники называли «Санкт-Петербургским Оскаром Уайльдом», делая
акцент на его загадочности, атмосфере тайны, окутывающей этого «жеманника», «русского дэнди», «принца эстетов», «законодателя мод и тона». Надо заметить, что репутация «русского Уайльда» М.Кузмина явно тяготила, ввиду того, что большинство современников имели в виду не схожесть их эстетических воззрений, а руководствовались
именно внешней похожестью манер, а также определенным образом жизни. Но не только эти черты позволяли проводить параллель между ним и О.Уайльдом.
Для русской читающей публики имя О.Уайльда ассоциировалось прежде всего с судебным процессом, в ходе которого он был обвинен в гомосексуализме.
Гомоэротическая повесть М.Кузмина «Крылья», вошедшая в его сборник прозы и
вызвавшая определенный скандал в обществе, также давала основания для проведения
параллели между английским эстетом и русским модернистом. В качестве одного из свидетельств можно привести такой, казалось бы, незначительный эпизод, о котором упоминал М.Кузмин в дневниковой записи от 20 сентября 1905 года: «Гриша в воскресенье
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спрашивал: «Вы обрились, чтобы походить на того англичанина, которого сослали?» (т.е.
Уайльда)» [4: 45]. Гриша, а именно банщик Г.В. Муравьев, знакомый М.Кузмина, скорее всего, принадлежал к низшему сословию и, естественно, не имел отношения к миру
искусства. Однако, даже в таких кругах имя английского эстета было известно, пусть и
понаслышке. Такая слава преследовала М.Кузмина его довольно долго. В частности, через два года, 27 февраля 1907, М.Кузмин с возмущением напишет: «Оказывается, натурщик Валентин, где-то читавший «Крылья», разузнавший мой адрес и явившийся, неведомо зачем, как к «русскому Уайльду». Большей пошлости и аффектации всего разговора и
манер я не видывал» [4: 326]. Один из знакомых М.Кузмина, некто Наумов, как-то сказал
ему: «Можно бы недурно провести время, будучи другом Уайльда» [4: 350]. Все эти
дневниковые записи доказывают, что «широкую» публику России того времени О.Уайльд
интересовал не только и не столько как писатель, а как человек с определенной сомнительной репутацией. Несмотря на примитивность таких параллелей, они не лишены
справедливости. М.Кузмин был не только первым писателем в России, поднявшим тему
однополой любви в своей повести «Крылья», но и пытавшимся дать ей оправдание.
Один из героев повести, Штруп, говорит: «И люди увидели, что всякая красота, всякая
любовь – от богов, и стали свободны и смелы, и у них выросли крылья» [7: 84]. Провозглашая равенство всех людей перед любовью, словами этого же персонажа, М.Кузмин
утверждает: «Любовь не имеет другой цели помимо себя самой…» [7: 91]. Автор уверен,
что опошлить любые проявления любви можно только нечистоплотным отношением к
ним: «…только циничное отношение к какой бы то ни было любви делает ее развратом»
[7: 87]. Тема моральности и аморальности также присутствует в вышеупомянутой повести. М.Кузмин устами разных героев на протяжении всей повести подчеркивает относительность таких понятий, утверждая, что все зависит от того, как человек к ним относится: «Нравственно или безнравственно я поступаю, когда я чихаю, стираю пыль со стола,
глажу котенка? И, однако, эти же поступки могут быть преступны, если, например, скажем, я чиханьем предупреждаю убийцу о времени, удобном для убийства, и так далее»
[7: 87]. И еще: «…факт и голая сущность не важны, а важно отношение к ним – и самый
возмутительный факт, самое невероятное положение может оправдаться и очиститься
отношением к нему …» [7: 138]. Таким образом, «в каждом поступке важно отношение
к нему, его цель, а также причины, его породившие; самые поступки суть механические
движении нашего тела, неспособные оскорбить никого, тем более Господа Бога» [7: 143].
Вышеприведенные утверждения созвучны мыслям О.Уайльда об относительности понятий морали. К примеру, в письме редактору «Скотс обсервер» от 9 июля 1890 года он
утверждает: «Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чем состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, привнес их сам» [11: 117].
Как видим, оба писателя сходятся во мнении, что при оценивании событий или человеческих поступков, общество применяет к ним критерии общепринятых норм морали.
Таким образом, мы приходим к выводу, что как личностей и как писателей М.Кузмина
с О.Уайльдом объединяет общий психотип, проявлявшийся в амбивалентности, в желании примерять различные маски, поиске себя на протяжении всей литературной и личной
жизни. Двойственность натур обоих представителей модернизма находила выражение в
эстетизме, гедонизме и индивидуализме.
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Гаврилюк Н.І.
(Київ, Україна)

“ТАНЕЦЬ СМЕРТІ” В НОВІТНІЙ ПОЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ
У статті йдеться про рецепцію танцю у вірші Анастасії Левківської ��������������
“В танці забуваю себе”. Пропонується теза, що у цьому творі маємо одну з варіації “танцю смерті”,
добре знаного у музичній, малярській та літературній традиції різних народів світу.
Звернення до класичного культурного сюжету дає змогу актуалізувати вимір людської
екзистенції.
Ключові слова: “танець смерті”, екзистенційний вимір.
В статье идет речь о рецепции танца в стихотворении Анастасии Левкивской
“В танце забываю себя”. Предлагается тезис, что в этом произведении имеем одну из
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вариаций «танца смерти», хорошо известной в музыкальной, живописной и литературной традиции разных народов мира. Обращение к классическому культурному сюжету
дает возможность актуализировать измерение человеческой экзистенции.
Ключевые слова: “танец смерти”, экзистенциальное измерение.
The article deals with the reception of dance in the poem “In dance to forget about oneself”
of Anastasiya Levkivska. There is one variation of “dance of death” in this work, a well-known
dance in musical, pictorial and literary traditions by different nations of the world.
Key words: “dance of death”, measuring of existence.
У час загальної глобалізації дедалі актуальнішими стають творчість на перетині
різних видів мистецтва, дослідження на стику різних галузей знань, а отже, особливої
актуальності набувають рецептивні студії. Пропонована розвідка має на меті показати
рецепцію танцю в новітній українській поезії. Свідомо обмежуємося тут танцем, що знаний у багатьох видах культури під назвою “танець смерті”. Це не тільки увиразнить специфіку сучасної рецепції давнього культурного сюжету, а й дасть змогу показати буття
на межі, тобто вийти в екзистенційний вимір людського існування.
“Танець смерті” бере свій початок від релігійних містерій XIV століття.
З їхнього погляду смерть належало сприймати покірно, як подію, якої людині годі
уникнути, про яку слід постійно пам’ятати. Тому на середньовічних фресках мерці, що
кружляють поряд з живими, – не так символ смерті загалом чи символ раніше померлих
поколінь роду, як емблема-нагадування про власну смерть. І смерть тут постає жахливою
істотою. Натомість, Ганс Гольбейн (1497-1543) зображує “танець смерті”, загострюючи
увагу на спротиві живих і потужно акумулюючи у зображенні елементи сміхової культури, чим перетворює її на знайому, знижуючи загальний драматизм. По-іншому відображає смерть у графічній сюїті “Танці смерті” Альфред Ретель (1815-1859). У першій
частині вона постає в образі монаха, що грає на скрипці, забираючи живих без жодного
жалю (“Смерть-убивця”); у другій – дзвонарем, що виконує роботу покійного дзвонаря (“Смерть-друг”). Але навіть у другому творі не знайдемо й сліду сміхової традиції
[1: 45-47]. Обробки даного сюжету можна віднайти й у музичному мистецтві (не забуваймо, що первісним був саме танець – комбінація рухів під певний музичний супровід).
До творів із такою тематикою належить, наприклад, “Танець смерті” Шарля-Каміля СенСанса (1835-1921) чи цикл “Пісні і танці смерті” Модеста Мусоргського (1839-1881),
куди увійшли “Колискова”, “Серенада”, “Трепак”, “Полководець” [2].
Доволі широко побутує танець смерті у просторі літературних текстів.
Не претендуючи на вичерпність, можна згадати однойменні поезії Шарля Бодлера
(1821-1867) чи Федеріко Гарсіа Лорки (1898-1936). Останній зображує танець смерті як
танець маски:
В потьмянілій самоті без пращі
маска різьблена ішла у танець.
Половина світу – краєвид піщаний,
половина – ртуть і летаргічне сонце [3].
Сонце в летаргічному сні та краєвид, де не ростуть рослини, – елементи маски, які
вказують нам на особу, що прихована під нею. Промовиста деталь – маска кружляє в
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потьмянілій самоті. Отже, у звичному для себе середовищі маска яскраво відчуває свою
самотність і небажаність у жодній спільноті. Тільки долучивши до танцю інших, маска
відчуває самоту не так гостро, хоч остаточно й не позбавляється чуття самотності. Поет
зауважує:
Але танцюють аж ніяк не мертві,
я певен [3].
З цієї побіжної зауваги стає зрозуміло, що в танці зі смертю кружляють живі люди,
до того ж, їх кількість доволі значна, бо ж в описі маски фігурує фактично весь світ. І це
не просто поетична констатація абсолютної влади смерті над кожною живою істотою, це
певне образне відображення масової смерті, моровиці, епідемії. На користь такого твердження свідчать фінальні рядки вірша, де автор розкриває читачам гостю під маскою –
скарлатину, закликаючи, щоб вона танцювала самотою, не позбавляючи нікого життя.
У поезії Шарля Бодлера смерть постає як шляхетна худорлява особа, яка прагне втіх
і не позбавлена здатності фліртувати. За великим рахунком ідеться про ще один різновид
маскування:
Оборки, що тремтять у неї на ключицях,
Немов на скелищі грайливий водоспад,
Цнотливо бережуть од пересудів ницих
Приховану красу страшних її принад.
Глибінь її очей – пустельна тьма віддавна,
А череп, де квітки скрашають гарно лоб,
На шиї кістяній похитується плавно.
О чари небуття під безумом оздоб! [4].
У Бодлера танець смерті, попри виразні негативні характеристики, має приховану
красу, принадність і трактується як певна гра з життям та живими людьми.
В українській літературі сюжети про танці (в тім числі, й танці смерті) також достатньо поширені, але побутують не самостійно, а у складі ширших поетичних та прозорих
творів. Функціонування їх у межах літератури ХХ століття дедалі частіше стає предметом наукових студій [див. 5; 6; 7; 8]. Втім, зустрічаємо подібні сюжети і в найновішій
українській поезії, зокрема в Анастасії Левківської:
В танці забуваю себе –
Змінюю свою суть.
Танець, як моя смерть…
Танець тече, мов ртуть [9: 52].
Авторка вірша порівнює танець із смертю і ртуттю, чим вступає у перегук (усвідомлений чи ні – інше питання) з образною системою поезії Федеріко Гарсіа Лорки “Танець
смерті”. Дане порівняння показове, адже відомо, що ртуть – важка та дуже отруйна речовина навіть у надзвичайно малій концентрації. Так само важка для усвідомлення й
сприйняття людини сама думка про смерть. А що ми звикли бачити ртуть у рідкому стані
(у термометрах, приміром), то її текучість стає ще однією характеристикою, яка створює
виразну метафору танцювального руху. Проте, якщо у Федеріко Гарсіа Лорки йшлося
про фізичну загибель, то у Анастасії Левківської мовиться про духовну зміну, котра тлу304

мачиться в критеріях релігійної свідомості: смерть старої людини («себе колишньої») та
народження нової. Слідом за новим народженням іде й нове життя.
Знову танцюю я –
Серце зі світом в такт.
Крила мого життя –
Вічного танцю смак [9: 52].
За спостереженням польського літературознавця Агнєшки Матусяк, танець – метафора високого мистецтва (як у творчості Стефана Малларме), а також трагічності людського життя між болем і монотонністю (як у “Казці про персень” Михайла Яцкова) [10]. Так
і ліричний персонаж вірша Анастасії Левківської “В танці забуваю себе” прагне забути
неприємну частку власного життєвого досвіду, за посередництвом високого мистецтва
танцю віднайти наснагу, натхнення і смак до життя. Біль нерідко спричиняє бажання
відсторонитися від світу, жити у власному ритмі. Натомість осягнення життєвої гармонії
провокує бажання жити зі світом в такт, завжди (інакше кажучи, вічно) відчуваючи
щастя й насолоду від життя. Маємо тут не тільки вказівку на музику, що супроводжує
танець, а й, думається, певну підказку щодо характеру танцю: танець по колу / танець
по спіралі. Обидві фігури традиційно символізують вічність, вічний рух, зміну життя і
смерті (до того ж, остання бачиться як інша форма життя, як передумова нового життя,
тобто позбавляється абсолютно негативної конотації).
Нестримний рух життя – це, насамперед, різноманітні привабливі перспективи, безліч можливостей, з яких ліричний персонаж вірша може обирати. Вибір усвідомлюється
тут як доленосний, а тому в образній і символічній структурі вірша фігурують ріки (як
можливі варіанти долі), а не одна ріка. До речі, ті життєві можливості сприймаються
однозначно позитивно через уточнюючі характеристики (блиск, різнобарв’я, поклик долати перепони, виходити за межі звичного щоденного існування:
В очі мої поглянь:
Блиск різнобарвних рік
Кличе із-за загат,
Не вкоротивши вік [9: 52-53].
Хоч ліричне “я” звертається до іншого персонажа у сподіванні, що той побачить у
погляді ті устремління, якими живе душа, але згодом розуміє, що смисл танцю краще не
відкривати іншому.
Те, що танцюю я,
Краще не знать тобі.
Танець – таке буття,
Де я живу в собі [9: 52-53].
Таким чином, танець смерті перетворюється з екзистинційної ситуації буття на межі
життя та смерті у ситуацію внутрішнього преображення, своєрідної духовної ініціації.
Дана ситуація проходить у площині екзистенційного вибору з-поміж звичного способу
існування (звичної суті) та нового, що одночасно лякає і приваблює. Лише подолавши
страх, перетнувши межу звичного, ліричний персонаж віднаходить смак до життя. Танець смерті перетворюється на танець життя, до того ж, із зовнішнього й доступного
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чужим поглядам, перетворюється на внутрішнє, духовне, приховане від інших. Почавши
з монотонності й болю існування, подолавши страх втрати (що фактично виступає еквівалентом страху смерті), розкривши варіативність танцювальних рухів (а отже, множинність можливого розвитку подій), ліричний персонаж переосмислює життя та смерть,
втрати і набутки. А танець стає знаком високого мистецтва життя у злагоді з собою та
світом.
ЛІТЕРАТУРА
1.

Кузнецова В.В. Три “ пляски смерти” / В.В. Кузнецова. [Электронный ресурс] //
Материалы первой международной конференции, С.-Петербург, 2-4 ноября 1993. –
(Философский альманах «Фигуры Танатоса»; вып.3 Тема смерти в духовном
опыте человечества). Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского
государственного университета, 1993. – С.45-47 – Режим доступа к журналу:
http://anthropology.ru/ru/texts/kusnezova/thanatos03_15.html
2. Сен-Санс Камиль; Мусоргський Модест Петрович – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/
3. Федеріко Гарсіа Лорка. Поет у Нью-Йорку / Пер. з ісп. Михайла Москаленка
[Електронний ресурс] // Світовид. – 1998. – Число ІІІ (32), липень-вересень. –
С.5-51. – Режим доступу к журналу: http://ae-lib.org.ua/texts/garcia_lorca__poet_in_
new_york__ua.htm
4. Шарль Бодлер – Режим доступу: http://www.ukrlife.org/main/minerva/bodler2.htm
5. Бестюк І. Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п’єсі” Г. Хоткевича
„Непросте” та повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків” – Режим доступу
до журналу: – www.bdpu.org/scientific_published/akt_probl_sl_filol-12/37.doc
6. Бестюк Ірина. Міфоритуальна семантика аркану в українській літературі ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2008. – Вип. 44. –
Ч. 2. – С. 339-345. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
natural/vlnu/Fil/2008_44/Pt2/Best%27uk_I.pdf
7. Пономаренко І.В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність
і феномен агону) / Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / НАН України. Ін-т
л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2005. – 20 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/
inode/6812.html
8. Мельник Оксана. Модерніст Михайло Яцків і персонажі, що не/танцюють: візія автора та реципієнта // Філологія. Літературознавство. Наукові праці. Т. 80.
Вип. 67. – Режим доступу к журналу: http://bibl.kma.mk.ua/pdf/naukpraci/
movoznavtvo/2008/80-67-19.pdf
9. Гранослов – 2005: Альманах / [упорядкув. Караваєва М.В., Медвідь В.Г.]. – К.:
Неопалима купина, 2006. – 192 с. – С. 52-53. Далі, посилаючись на це видання,
сторінку зазначаємо в тексті.
10. Матусяк Агнєшка. Танцівниця життя у прозі М. Яцкова. // Матеріали Четвертого
Теоретичного Симпозіуму „Модернізм як теоретична парадигма: уточнення змісту” (19-20 червня 2008, Київ) / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН Украї306

ни. Подається за нотатками автора статті, оскільки матеріали перебувають
у процесі публікації.
УДК 821.111.(73)

Кравченко Т.М.
(Черкаси, Україна)
ВІДЧУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
(на матеріалі роману Дона ДеЛілло «Терези»)

У цій статті йдеться про новий рівень психологізму у створенні головних персонажів роману Дона ДеЛілло «Терези». Відчуженню особистості приділяється основна
увага. Роман розглядається у постмодерністському контексті.
Ключові слова: психологізм, художня форма, відчуження, постмодернізм.
В статье идет речь о новом уровне психологизма при создании главных персонажей
романа. Основное внимание уделяется отчуждению личности. Роман рассматривается
в постмодернистском контексте.
Ключевые слова: психологизм, художественная форма, отчуждение, постмодернизм.
The article studies the peculiarities of the new level of psychologism in the creation of the
main characters of the novel. The core accent is paid to the estrangement of the personality.
The novel is examined in the context of postmodernism.
Key words: psychologism, style, estrangement, postmodernism.
«Терези» відрізняються особливою психологічною глибиною у створенні головних
персонажів, плідним експериментаторством на рівні художньої форми, що дає підстави
віднести його до постмодерністських романів. У центрі твору – події, які буквально сколихнули життя Америки 60-х років — убивство президента Джона Кеннеді. «Ця реальність, — стверджує ДеЛілло, — стала частиною нашого життя протягом більше ніж 25
років. Я не знаю, як ми можемо заперечувати це»[1:117].
Роман майже відразу після виходу в світ привернув увагу багатьох американських
літературних критиків і дістав у них позитивну оцінку, ставши першим справжнім бестселером, а його автор був номінований на Національну премію у прозі у 1988 році. Один
із критиків стверджував, що безсумнівним досягненням було те, що ДеЛілло, «на відміну від інших літературних версій вбивства президента, у «Терезах» замислюється
над проблемою насильства і змови, що і стало визначальною рисою розповіді»[1:115].
О. Осовський не без підстав вважає, що саме тут ДеЛілло «розкривається як письменникпсихолог»[2:119].
При цьому однак не можна не помітити і того, що «Терези» не підносяться письменником до рівня єдиної правильної версії вбивства президента Кеннеді, ДеЛілло так і не
ставить останньої крапки у розслідуванні цього злочину, оскільки як письменник він
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розуміє, що у художньому творі це зробити неможливо. Для ДеЛілло важливішим виявляється конкретний аспект художнього «розслідування» — пошук можливих «пружин»
події: ідеологічних, політичних, фінансових і врешті-решт особистих, які могли бути
підставами для замаху на першу особу США. У центрі його інтересу опиняється Лі Харві
Освальд — один із можливих вбивць президента. ДеЛілло шукає відповіді у суті психології персонажа. Автор ставить собі мету — простежити, як саме відбувалось формування особистості цієї людини, її внутрішнього світу, де і коли у Освальда могла з’явитися
думка про можливість замаху на Джона Кеннеді, який був улюбленцем Америки.
У центрі твору — окрема особистість, її глибоко імпульсивний внутрішній світ, який
стримує таку манеру поведінки, що не завжди знаходить логічне пояснення у суспільстві. Звичайно, це також позначилося і на художній структурі твору: вона відрізняється
багатошаровою, ускладненою композицією, тяжінням до осягнення і осмислення широкого історичного матеріалу, постійними змінами ракурсів зображення персонажів, нагнітанням трагічного відчуття фатального збігу обставин, наявністю кількох сюжетних
ліній, постійними змінами хронотипу, бажанням постійно тримати у напрузі читача, пропонуючи йому найінтригуючі факти. Звичайно, на підставі тієї інформації, що міститься
у кримінальній справі Лі Харві Освальда, цілісного карколомного сюжету вибудувати
просто неможливо. Тому письменник вдається до художнього вимислу, моделюючи певні події і персонажі, яких якраз і не вистачає для того, щоб підвести останню риску у
цій надзвичайно заплутаній справі, що і до сьогодні залишається серед найзагадковіших
злочинів 20 ст.
При цьому ми зустрічаємося з новим рівнем психологізму, який був зовсім не характерним для 19 ст. Для письменників-психологів минулого століття (Бальзак, Стендаль,
Флобер) психологічний аналіз використовується як «суспільна категорія», як показник
«соціально-історичної сторони життя» [3:166]. У ДеЛілло ми зустрічаємося з прагненням відтворити складний психологічний комплекс людини, який формується немовби
безпосередньо оточуючим соціумом.
У жанровому відношенні цей твір наближається до популярного у наш час «документального детектива», оскільки в його основі лежать історичні події і автор пропонує одну
із можливих версій саме такого, а не іншого збігу подій. Але слід відразу наголосити, що
у художньому плані роман піднімається над багатьма творами подібного спрямування,
оскільки тут детективний сюжет цікавить письменника не тільки як момент, який може
прикути увагу широкого загалу читачів, а як і важлива передумова і художній елемент
створення психологічно цілісних персонажів, розбудови складної структури розповіді
про стосунки між людьми, які іноді набирають характеру кримінальних.
І сам президент Кеннеді (до речі він з’являється у творі тільки у момент вбивства)
цікавить письменника не як історична фігура політичного життя Америки, а як людина,
що зазнала на собі весь жах насильницької смерті. Письменник розвиває надзвичайно
важливу думку, яка стала особливо гостро актуальною саме у наш час: від терору сьогодні не може бути застрахованим ніхто, і він може вразити кожного, навіть президента
Америки.
Тому документалізм як настанову на історично правдиве відтворення реальних подій
слід сприймати тут з деякими застереженнями. Це скоріше не стільки прагнення пись308

менника до відтворення об’єктивної історії вбивства, скільки одна із можливостей тієї
«гри» з читачем, яка змушує його повірити у достовірність наведених фактів. Саме ця
риса і стає домінуючою у творах багатьох письменників-постмодерністів нашого часу
[4:792-793]. До речі, це не залишалося непоміченим літературними критиками, які зазначали, що читач, захоплений інтригуючим сюжетом «Терезів», так і «не може збагнути всього у специфіці цього злочину: кількості вбивць, кількості патронів, кількості
поранень президента і скільки куль влучило саме в нього» [1:115]. У романі письменник
вже свідомо експериментує на жанрі твору. Тенденційна орієнтація на документальні
свідчення сучасників і очевидців поєднуються із художнім вимислом. У такий спосіб
створюється популярний у наш час у сфері політичного роману жанр «журналістського
роману», в якому, щоправда, існує також настанова автора на поглиблення художнього
психологізму головного героя. Проте і тут трагічно загалом картина світу, змальована
письменником, вражає багатобарвністю, тонким відчуттям слова, достовірністю відтворюваних реалій і пафосом пошуку закономірностей в історичних подіях, які б свідчили
про залежність одних фактів від інших, і про роль у них людини. (У романі відчутна
орієнтація автора не документальність відтворюваних подій, що останнім часом набуло
значного поширення в американській і світовій романістиці. Але це зовсім не заперечує
настанови письменників на психологічне розкриття та саморозкриття героя) [5:12].
Водночас, художня тканина роману складається з окремих сюжетів-уривків, що весь
час чергуються між собою, створюючи особливу постмодерністську композицію твору.
Специфіку такої композиції дуже точно охарактеризував В. Славецький: «Текст немов
би постає на очах читачів не із «зовнішнього світу», а від авторського «я», що подорожує
по музеях» [6:41]. Думається, що порівняння письменника з людиною, що мандрує по
музеях, можна цілком застосувати і до ДеЛілло. Адже письменник, при всій своїй увазі
до конкретної історичної дійсності, створює не замкнену композицію твору, а відкриту
для можливих культурологічних й історичних ілюзій і впливів.
Йдеться про те, що в «Терезах», як і в інших постмодерністських романах, можна
знайти окремі художні елементи, які вже були розроблені письменниками минулих часів
і стали надбанням світової культури. Психологічною насиченістю переживань героя роман ДеЛілло нагадує романи творців психологічного реалізму Стендаля, Бальзака, Флобера, Толстого і Достоєвського (до речі, двоє останніх згадуються на сторінках роману),
стрімким розвитком сюжету — твори майстрів детективного жанру, історією формування особистості героя — «роман виховання» 18-19 ст. Твір немовби постає як «сума»
комбінацій різних видів існуючих у світовій історії романів, створюючи нову художню
якість — роман постмодернізму. Не дивно, що серед літературознавців міцно усталилася
думка про те, що художник-постмодерніст нічого нового не відкриває, а тільки плідно
використовує все те, що було відкрите до нього. Це пояснюється у першу чергу тим, що
«сьогоднішній митець ніколи не має справу з «чистим» матеріалом — останній завжди
тим чи іншим способом вже освоєний культурою» [7:240]. Те ж саме стосується і уявлення про довколишній світ, оскільки «для постмодерніста світ складається із багатьох
сюжетних «уламків» [8:186].
ДеЛілло подає читачеві цілком постмодерністську картину світу, який у його
уявленні не містить у собі органічної єдності і цілісності, весь час розпадаючись на
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окремі незалежні одна від одної частини, які і є справжнім вираженням його внутрішньої
суті, починаючись там, «де розпадається час цілого» (Ліотар). Звідси в романі «Терези»
постійно змінюються просторово-часові плани, які чергуються між собою (місце-час),
що засвідчують назви окремих розділів: «У Бронксі», «17 квітня», «У Новому Орлеані»,
«26 квітня», «В Атзукі», «20 травня» і т. д.
Письменник, досліджуючи історію Лі Харві Освальда, доходить висновку, що все
життя Освальда складається саме таким чином, що навіть на перший погляд випадкові
події, які трапилися з ним, все ж таки невблаганно спрямувалися своїми векторними
силами туди, де ретельно готувався і впроваджувався у життя план замаху.
Лі — індивідуаліст, який сповідує філософію егоцентризму і намагається оцінювати
події і людей з висоти власного «я», яке і виступає для нього найціннішим критерієм
усього сущого на землі, єдиною шкалою цінностей, що дозволяє існувати у суспільстві
на тих началах, які він сам для себе визначив. У дитинстві він мало чим нагадував інших
дітей, відзначаючись відлюдністю і небажанням спілкуватися з однолітками. На початку твору Лі Освальду лише 13 років. Він не бажає йти до школи і по четвергах вночі
полюбляє дивитися фільми про злочини, розслідування і вбивства. Водночас він не
може знайти спільної мови з іншими. Його дражнять, провокують на бійки, але вже тоді
він виявляє ті риси характеру, які згодом стануть для нього домінуючими. Йдеться про
його обережність, поміркованість, бажання все ретельно і уважно зважити перед тим,
як прийняти остаточне рішення. І хоча він має певний досвід у бійках. Лі не поспішає
відповідати на образу двом хлопчикам, які особливо дошкуляли йому своїм кепкуванням
і глузуванням. Він розуміє, що у сутичці у нього мало шансів і вони «одержать гору над
ним», а сама бійка буде для нього «болісною, нестерпною, лютою» [9:7].
Нерозуміння з боку інших людей все більше повертає Лі до іншого світу — світу книжок, в які він пірнає з головою і які згодом стануть для нього ледь не головним життєвим
орієнтиром. Проте, звернення до світу книжок, окрім можливості відсторонитися від
прозаїчних повсякденних подій, мало і зворотній бік. І тут ми зустрічаємося з важливим у контексті всього роману мотивом, який весь час повторюється і врешті-решт стає
наскрізним. Герой поступово приходить до важливої для себе думки: «Існує світ поза
світом» [Ibid:13].
Однак це не єдиний мотив в романі, який наповнюється сакральним змістом. Іншою
надзвичайною важливою фазою, яка весь час переслідує героя і не дає йому жаданого спокою, є така: «Всюди небезпека» [9:14]. З відголосків цих двох мотивів власне і
«ліпиться» характер героя, який буде прислухатися передусім до голосу власного розуму,
а не до аргументів інших людей, і весь час намагатиметься зробити все можливе для
того, щоб у будь-який спосіб самоствердитися у світі, навіть якщо йому заради цього
доведеться переступити через певні моральні норми.
Крок за кроком ДеЛілло дає зрозуміти читачеві, що Лі вже з юнацьких років був
надзвичайно слабкою людиною, внутрішньо непевною у правильності своїх вчинків,
поведінці, зовнішності. Невисокий на зріст, не користуючись особливою повагою в
інших, Освальд намагається будь-що створити власний мікросвіт, у якому для нього будуть існувати лише дві речі, які ніколи його не зрадять — зелений брезентовий пасок
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брата, морського піхотинця американської армії, і «Капітал» Маркса, до якого він час від
часу звертається.
Взагалі ця книга зіграла значну роль у житті Освальда. Саме вона споруджує між
ним та іншими людьми міцну стіну недомовленостей, компромісів і таємниць, за яку він
намагається нікого не пускати. Для нього важливішим є інше — зрозуміти, чи може окрема людина мати визначальний вплив на історію, а саме — повернути хід цієї історії так, як
цій людині заманеться. Звичайно, певною мірою це відбиває настанову постмодерністів
про неможливість об’єктивно оцінити «раціональний» поступ історичних подій в епоху
кризи та банкрутства ідеологій, що спираються на цілковиту зневіру у цінність людини і,
за словами В. Івбуліса, розчарування у святості індивідуальної ідентичності [10:11].
Словом, історія початку 20 ст. і історія 60-х років немовби переплітаються між собою і утворюють складну павутину найрізноманітніших політичних подій, рішень, а подекуди і відверту гру у «серйозну політику», «серйозну історію», а надто — «серйозне
життя». Але, як з’ясовується, все це лише ілюзії, а насправді існує реальний «світ поза
світом», в якому панують свої закони.
Однак справа у тому, що ці принципи занадто абстрактні, відірвані від реального
життя, надумані, тому і зависають у повітрі, стаючи лише бажаними, але примарними
ілюзіями. Насправді, за всім цим стоїть егоїстичний характер внутрішнього слабкого
Освальда, його нереалізовані амбіції, бажання за будь-яку ціну стати «помітним», а,
можливо, і вплинути на хід політичного життя. Він ще далекий від усвідомлення того,
що через деякий час це стане справжньою трагедією його життя.
В основі відчуження людини від суспільства, їх трагічного протистояння лежать глибоко приховані причини. Передусім тут даються в знаки складні процеси профанації
самої ідеї природи людини, можливості її безконфліктного існування в умовах людської
спільноти. У найконцентрованішій і виваженій формі, на наш погляд, це висловив відомий
американський філософ і психолог Е. Фромм, який зазначав: «Людина може адаптуватися майже до будь-якої культурної системи, але в тій мірі, в якій ці системи суперечать її
природі, в ній починають розвиватися ментальні та емоційні збочення, які врешті-решт
вимагають зміни цих умов, тому що людина не може змінити своєї природи» [11:29-30].
Не хоче змінювати своєї «природи» і головний герой роману «Терези». Насторожене, а іноді й вороже ставлення з боку інших людей, наповнює його буденне існування
відчаєм. Але ДеЛілло все ж таки — і це дуже важливо в усвідомленні специфіки твору —
застерігає читача від тенденційних і прямолінійних оцінок.
Для письменника Лі Харві Освальд — ще і трагічна особистість, яка не може
усвідомити надзвичайно простої істини: терор і насильство ще ніколи і нікому не допомогли знайти щастя у житті. Герой неухильно іде на компроміс із своєю совістю і
починає розігрувати із себе «супергероя». Письменник дає зрозуміти, що подібна «гра»
і зміна масок, до чого Освальд звик вже в юнацтві, стає стрижневою в мотивації його
поведінки. Це знаходить прояв уже в самій назві твору.
«Терези» — це не тільки астрологічний знак місяця, під яким народився герой, це ще і
ті терези, на яких Освальд, стикаючись з повсякденними проблемами життя, намагається
на основі власного досвіду зважувати дуже уважно всі «pro» і «contra» для того, щоб
діяти, як на нього, у правильному «річищі».
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Але, як виявляється, увесь хід його життя розвивався так, що він став незначним
елементом, гвинтиком тих сил, які за основу своєї життєдіяльності обрали терор, насильство, смерть «небажаних» людей. Вони якраз і є реальним втіленням того таємного
і такого привабливого для Освальда «світу», що існує поза світом.
Така людина знаходиться. Лі Харві Освальду, випадає щаслива нагода самоствердитися шляхом гри у вбивцю президента Америки. Історія вбивства у кінці роману навіть
нагадує своєрідний «експеримент», що вийшов з-під контролю здорового глузду і почав
розвиватися за якимось своїм, незбагненним земним розумом законом.
ДеЛілло недаремно використовує кілька планів розповіді. Лі Харві Освальд і змовники тривалий час не пов’язані між собою жодними зв’язками. Але напрями їхніх рухів
невблаганно зближуються, щоб зрештою перетнутися у визначеній фатумом точці. І тут
вже Освальду немає куди подітися. Його метушня і метання по Мехіко, де він здійснює
спробу налагодити зв’язки з російським посольством, по півдню Америки нагадують
намагання вирватися із зачарованого кола. Але все марно — Освальд приречений, як
приречені і президент, і всі ті, хто полює на нього.
Окремо, на наш погляд, слід зупинитися і на особливостях художнього психологізму
у творі. Психологізм, як окрема літературознавча проблема, останнім часом привертає
посилену увагу дослідників літератури, оскільки «генеральна ідея літератури як людинознавства втілюється активно через звертання до внутрішнього світу особистості, до її
почуттів і душевних порухів» [12:3].
ДеЛілло, як і інші американські письменники, звертає особливу увагу саме на той
аспект психологічного аналізу свого героя, який дозволяє найрельєфніше уявити витоки
трагедії Лі Харві Овальда, пов’язуючи її з трагедією в історії Америки. Для письменника
Лі Харві Освальд — людина, яка намагається знайти вихід зі складних протиріч і колізій
буття у власному індивідуалізмі. Такий ракурс бачення героя, до речі, був притаманний
й іншим американським письменникам. Так, не знаходячи бажаного інтересу до життя,
Гаррі Енгстрем — герой відомого «циклу про Кролика» Д. Апдайка («Кролик», «Кролик,
біжи», «Кролик відроджується» і «Кролик розбагатів») — один із можливих порятунків
шукає у втечі від реальної дійсності і в першу чергу від тих людей, які його оточують. Як
зазначає Т. Денисова герой Д. Апдайка «тікає, сам не знаючи куди, можливо, навіть не
розуміючи, що ця його безнастанна втеча — стихійна, інстинктивна спроба врятуватися
від безвиході, застійності, хворобливої самотності навколишнього життя» [13:200].
Як вже зазначалося, складну психологічну проблему зіткнення з реальними обставинами життя, його рутинністю, які не може подолати герой і внутрішньо надломлюється,
вирішує і ДеЛілло. Освальд починає шукати шлях до можливо порятунку у втечі від
реальної дійсності. Спочатку він потрапляє на базу ВМС в Японії, потім намагається
знайти притулок у колишньому СРСР, намагаючись втекти від самого себе: своїх
внутрішніх комплексів, нав’язливих ідей, егоцентричних зазіхань. ДеЛілло показує всю
катастрофічність наслідків подібного відчуження, оскільки навіть пересічна людина, яка
має перебільшене уявлення про свою особу, може взяти в руки гвинтівку, втілюючи в
життя нав’язливу ідею можливого «повороту історії», що врешті-решт, на його думку, має
повернутися обличчям до нього. Перед таким персонажем вже не постає психологічної
проблеми необхідності зміни свого внутрішнього світу: він готовий скоріше змінити весь
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світ, а не самого себе. Це надає глибоко трагічного звучання всьому роману ДеЛілло, де
факт вбивства президента Кеннеді виноситься в контекст інших надзвичайно важливих
проблем сучасної Америки, передусім проблеми можливого гармонійного поєднання
інтересів окремої людини з усім суспільством.
Не можна обминути увагою і стильових особливостей «Терезів». Тут ДеЛілло
виступає надзвичайно тонким майстром створення по-справжньому цілісного художнього твору, демонструючи неабияке вміння володіти усіма відтінками художнього слова і
створюючи незвичний, у порівнянні з його ранішніми творами, словесний «мікросвіт»
шляхом поєднання розмаїтих шарів літературної мови. Один із американських критиків
звернув увагу на те, що у цьому романі ДеЛілло «створює викривлену мову — подекуди
комічну і вульгарну» [14:206]. Все це значною мірою стосується тих аспектів письменницьких пошуків, які, безсумнівно, можна віднести до постмодерністських.
Таким чином, роман «Терези» є надзвичайно важливим етапом у творчому зростанні
ДеЛілло як письменника. Його тонке відчуття художнього слова, сміливі експерименти
в царині романної форми, актуальність поставлених проблем, в першу чергу проблем
людини і суспільства, історії і політики, активний пошук нових прийомів і засобів відтворення психології персонажів, їхнього надзвичайно складного і суперечливого внутрішнього світу ставлять роман в один ряд із тими творами сучасних американських
письменників, які сьогодні знаходяться в авангарді літературного процесу в США.
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МОТИВ БЕЗСМЕРТЯ
У ФАНТАСТИЧНІЙ ПРОЗІ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА
Й БРАТІВ АРКАДІЯ І БОРИСА СТРУГАЦЬКИХ
У статті досліджується трансформація мотиву безсмертя у текстах художньої фантастики О. Бердника і А. і Б. Стругацьких. Охарактеризовано легендарноміфологічні, фольклорні джерела мотиву безсмертя, визначено типологічні паралелі
в інтерпретації зазначеного мотиву письменниками-фантастами.
Ключові слова: художня фантастика, мотив, еліксир життя, безсмертя.
В статье исследуется трансформация мотива бессмертия в текстах художественной фантастики О. Бердника и A. и Б. Стругацких. Характеризованы легендарномифологические, фольклорные источники мотива бессмертия, определены параллели
в интерпретации данного мотива писателями-фантастами.
Ключевые слова: художественная фантастика, мотив, эликсир жизни, бессмертие.
The article investigates the transformation of the motif of immortality in the artistic fiction
by O.A. Berdnik and A. & B. Strugatsky. Legendary-mythological, folklore sources of the motif
of immortality is characterized.
Key words: artistic fiction, the motive, the elixir of life, immortality.
Життя завжди було загадкою і містило низку таємниць: питання походження людства, його місця на землі, подальшої долі душі після смерті тощо. При цьому людина
усвідомлювала невідворотність, невблаганність смерті, страх перед якою породжував
фантазії, мрії про подовження життя або про можливість жити вічно. Питання людського
безсмертя цікавило вчених, політиків, філософів. Так, наприклад, у сучасній філософії
вагоме місце займає імморталізм – філософський напрям, який досліджує природниче
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обґрунтування можливості радикального продовження життя людини аж до досягнення
нею фізичного безсмертя” (переклад наш – К.К.) [1]. Серед засновників і прихильників цього
напряму називають М.Ф. Федорова, К.Е. Ціолковського, В.І. Вернадського, І.В. Вішева.
Як зазначає І.В. Вішев, “з тих часів, як людська свідомість розвинулася до рівня світогляду, починаючи з міфологічного, центральне місце в ній обійняла проблема життя,
смерті й безсмертя людини. Та значну актуальність і гостроту вона отримала у наш час,
при чому головний інтерес викликає саме питання про досягнення реального безсмертя людини” [2: 4]. Вважаємо, що питання безсмертя є актуальним не лише у науковопрактичному, суспільному плані, плідним ґрунтом для дослідження є інтерпретація
мотиву безсмертя у літературній фантастиці. Маємо на меті розглянути використання
мотиву безсмертя у творах українських і російських фантастів, простежити типологічні
паралелі у трансформації традиційного мотиву у текстах Олеся Бердника і Аркадія й
Бориса Стругацьких.
Ідея безсмертя реалізовувалася як у практичних спробах науковців і псевдонауковців винайти засіб для продовження життя (досліди алхіміків, магів, відьомські закляття,
дослідження в царині нанотехнологій, біотехнології, терапевтичне клонування, пошуки
трансгуманістів), так і в фольклорно-легендарному матеріалі, який неодноразово ставав
джерелом для митців слова. Мотив безсмертя отримав широкий розвиток у світовій літературі, зокрема у художній фантастиці. Погоджуємося з твердженням А. Нямцу про
“особливий характер розробки мотиву безсмертя у фантастиці ХХ ст.” [3: 464], оскільки
саме художня фантастика дозволяє авторам трансформувати традиційний мотив безсмертя у поєднанні з іншими, традиційними для фантастики мотивами: подорож у часі,
паралельні світи, контакт цивілізацій [3: 464]. Можемо простежити таку контамінацію
й у текстах, що стали предметом нашого дослідження: твори Олеся Бердника «Чаша
амріти», «Зоряний Корсар», а також Аркадія і Бориса Стругацьких «Полудень. ХХІІ
століття», «П'ять ложок еліксиру».
При дослідженні мотиву безсмертя у фантастичних творах слід відзначити функцію
«чарівних речей», що дають змогу омолоджуватися, воскресати, дарують вічне життя: зустрічаємо їх в міфології, релігіях різних народів, чарівних казках. «Легендарноміфологічна традиція виробила багатий арсенал засобів набуття вічного життя людиною
й іншими істотами» [3: 457], серед яких найбільш розповсюдженим є еліксир безсмертя –
рідина, здатна омолоджувати організм людини й продовжувати її життя до безсмертя.
В легендах, давньому епосі згадуються амброзія – їжа давньогрецьких богів, амріта –
давньоіндійських, хаома – іранських, що давали богам вічну молодість, безсмертя. У
фольклорній чарівній казці також представлені варіації еліксиру безсмертя: жива і мертва вода, молодильні яблука. Період середньовіччя відзначений пошуками алхіміків, які
намагалися винайти напій на основі золота, котрий давав би безсмертя. Конкістадори
шукали в Америці «фонтан вічної юності». Саме цей період пошуків, спроб і помилок ліг
в основу мотиву безсмертя, котрий якісно трансформувався у літературі ХХ століття, що
було «зумовлено взаємодією багатьох факторів соціального, наукового, філософського,
морально-психологічного і власне літературного порядку» [3: 457].
Введення у фантастичний текст еліксиру безсмертя є характерним для творчості як
О. Бердника, так і братів Стругацьких. Автори зображують напій безсмертних, виходячи
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з власного розуміння цього феномену. Так у романі «Зоряний Корсар» Андрій Курінний
отримує від своїх предків келих, з якого пили всі покоління «вино невмирущості» [4: 297].
Автор наголошує на тому, що келих не належить до звичайного, земного світу, вчені не
можуть з'ясувати його природу: «дивні речі. Ми його свердлили, нагрівали, аналізували.
Ніщо не бере. Свердла ламаються. Жодного знаку. Не боїться плазми в кільканадцять
тисяч градусів. Спектроскоп не дає результату, ніби в келиху неземні елементи. І вага
<…> Це — чудо»[4: 304 – 305].
Письменник зображує “келих безсмертя” [4: 366] як щось дивовижне, чарівне, овіяне
таємницею. Саме в цьому епізоді простежується коливання опису подій між зображенням
чудесного і незвичайного. Ц. Тодоров, розглядаючи категорію незвичайне-дивовижне у
фантастиці, писав: «якщо він (читач – К.К.) вирішує, що закони реальності не порушені
і дозволяють пояснити описані явища, тоді ми відносимо твір до іншого жанру – жанру незвичайного. Якщо ж, навпаки, він вирішує, що слід припустити існування інших
законів природи, за допомогою яких можна пояснити явище, то ми вступаємо в сферу
дивовижного» (переклад наш – К.К.) [5:30 ]. Дослідник пов'язує категорію фантастичного, незвичайного-дивовижного із протиставленням природного та надприродного.
Чаша з вином безсмертя у Бердника виступає як диво, і готовність Галі, Григора,
Курінного прийняти це диво близьке до одкровення [6]. Еліксир безсмертя у п’єсі А. і
Б. Стругацьких утаємничений, захований від загалу: “У Кропивкиному Яру за шістьма
кам’яними стовпами під білою зіркою прихована печера, і в тій печері Еліксиру Джерело, що проливає краплі у кам’яний стакан <…> Лише п’ять ложок Еліксиру набирається
за три роки, і п’ятьох він робить безсмертним <…> Цей Еліксир не рятує ні від отрути,
ні від кулі, ні від меча. Але він рятує від старості « (переклад наш – К.К.) [7: 233, 241],
Водночас Еліксир пов'язаний із досить буденними, ницими пориваннями «безсмертних»
і виступає швидше як засіб перевірити моральні якості головного героя. Якщо це і диво,
то диво «вивернуте», спотворене. Ні О.Бердник, ні брати Стругацькі не вдаються до детального опису природи еліксиру, оскільки для авторів головним є зовсім інший аспект
проблеми – морально-етичний.
Досліджуючи проблему безсмертя, “слід розрізняти науково-біологічний і моральнофілософський аспекти” [3:464], зазначає А. Нямцу. Перший з аспектів дослідник формулює як прагнення науковців якомога продовжити діяльність організму людини, другий
же полягає у різноманітних варіантах підходу до вивчення питання безсмертя з усіма
наслідками, що випливають з можливості жити вічно для окремої людини й суспільства
в цілому.
При опрацюванні теми індивідуального безсмертя у художньому творі постає ряд
морально-філософському питань: Чи не буде безсмертній людині самотньо серед смертних? Наскільки важко для безсмертного залишитися Людиною? Чи прирівнюється безсмертя тіла до безсмертя духу?
Зауважуємо, що мотив безсмертя розроблявся письменниками ХХ століття у багатьох
варіаціях, однак більшість версій мотиву “концентрує увагу на морально-психологічних
аспектах проблеми, які залежно від авторського задуму ускладнюються соціально ідеологічними, економічними та іншими факторами” [3: 461]. А. і Б. Стругацькі й О. Бердник, вводячи у свої тексти мотив безсмертя, ставлять головне питання: чи кожна людина
гідна вічного життя?
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Андрій Курінний виявляється недостойним випити з келиха безсмертя: “Келих ішов
з рук до рук, ніби летів у повітрі. Ось з нього п’є батько, витирає долонею вуса, передає
мені. Я взяв келих, глянув усередину. Там було порожньо. Ні крапельки. Як це так? Глум?
Посміх? Самі пили, а мені облизня?
Я позирнув на батька. Він докірливо хитав головою.
— От бач. Не дісталося тобі вина невмирущості. Не дивуйся. Келих наповниться вином, як тільки його візьме до рук той, хто достойний безсмертя…” [4: 298]. Та коли до
рук Галі потрапляє дивовижний келих, переданий її батькові від нащадків, вино безсмертя з'являється: «Почувся мелодійний передзвін. У келиху ніби спалахнула блакитна крапля, заколихалася червона рідина, почувся ніжний запах квітів. Галя злякано дивилася
на трансформацію, не знаючи, що діяти» [4: 317]. Олесь Бердник наголошує: безсмертя
варта лише людина, здатна продовжити козацьку традицію, підтримати честь роду, на
що Курінний не здатен: «Не козацький дух! — гукнув Іван Вогонь. — Корчмарська жила
у тебе!
— Невже для того ми гинули в бою, — гримнув дід Гордій, — щоб ти отак низько
впав?» [4: 297].
У тексті Стругацьких також розкривається морально-етична сторона проблеми
безсмертя. Однак, ситуація, зображена російськими фантастами, протилежна. Еліксир
безсмертя у творах «П'ять ложок еліксиру» і «Зоряний Корсар» може потрапити до
будь-яких рук, при чому рук не завжди чистих і достойних. Шляхом до безсмертя для
Фелікса Снєгірьова має стати вбивство одного з п’ятьох «безсмертних», оскільки йому
стала відома таємниця Еліксиру: «ви пропонуєте мені не безсмертя. Ви пропонуєте мені
здійснити вбивство»(переклад наш – К.К.) [7:253]. На відміну від героїв О. Бердника, у
Стругацьких гідна людина не обирає безсмертя, навпаки, у Фелікса викликають огиду
п’ятеро посвячених у таємницю: «Неймовірно – Пушкін помер, а ці безсмертні! Коперник помер. Галілей помер… « (переклад наш – К.К.) [7: 254], оскільки втаємничені поступово втрачають достоїнство, зациклюються на вульгарних, ницих пристрастях. Таким
чином, домінуючим для названих авторів є питання моральності безсмертного.
Сучасна наука дала ґрунт для появи нових «фантастичних чи подібних науковим
варіантів продовження життя за рахунок заміни тіла чи навіть мозку. У таких випадках
здійснюється пересадка мозку у здорове тіло або ж інформація мозку переписується на
синтетичну речовину» [3: 457]. Останнім варіантом увіковічення особистості послуговуються брати Стругацькі у главі «Свічі перед пультом» роману «Полудень. ХХ століття».
У зображенні способу запису людського мозку на квазібіомасу характерним є використання наукових і псевдонаукових термінів, домінує поетика незвичайного, яке докладно
пояснене авторами: «комплекс фізіологічних нейронних станів (кажучи по-простому живий мозок) жорстко кодується за третьою системою Каспаро-Карпова на кристалічну
квазібіомасу. За належної ізоляції жорсткий код на кристалічній квазібіомасі зберігається
при нормальному рівні шумів досить довго, — час релаксації коду становить орієнтовно
дванадцять тисяч років. Часу достатньо» (переклад наш – К.К.) [8: 378]. Автори не ставлять питання про «емоційно-психологічні бар'єри» [3: 467], що могли б стати на заваді
майбутньому життю академіка Окади, найважливішим завданням для вчених тепер є пошук способу «переказу коду біомаси на живий мозок, тобто на комплекс фізіологічно
функціонуючих нейронів у нуль-стані» (переклад наш – К.К.) [8: 378]
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Оживлення космонавтів у романі «Зоряний Корсар» О. Бердника відбувається також
із використанням новітніх технологій майбутнього. Екіпаж космокрейсера «Любов» потрапив в зону високої радіації, «всі разом відчули одне: невблаганна, могутня ворожа
сила паралізує мозок, ламає тіло, руйнує клітини, зупиняє серце» [4: 94]. Проте розвинена наука землі здатна оживити людські тіла, «для цього треба було обеззаразити
їх, а потім помістити в камери з низькою температурою, захищені магнітним полем…
Після багатомісячної боротьби з наслідками радіації вченим-психогенетикам пощастило повернути до життя всіх членів екіпажу космокрейсера «Любов»» [4: 101,140]. Як і
російські автори, Бердник у «Зоряному Корсарі» не зачіпає морально-етичної проблеми
існування людини після воскресіння. Письменник зосереджується на моменті перетворення робота Ура в Людину, оскільки варіація мотиву безсмертя, а саме повернення до
життя, відіграє другорядну роль у Книзі першій роману. Окрім того, у романі, на відміну
від тексту Стругацьких, відсутні детальні описи процесів, завдяки яким відбувалося
воскресіння космонавтів. Так само в творі при змалюванні суспільства Ари Бердник не
подає пояснення того, як саме цивілізація розвинулася до такого рівня, що безсмертя
було не лише все доступним, але й обов’язковим для усіх жителів системи: «Наука Ари
вже давно-давно розгадала таємниці старіння, подолала межу смерті і вивела мислячі
істоти у світ нескінченного буття» [4: 179].
Закономірним, на нашу думку, є той факт, що і О. Бердник, і брати Стругацькі інтерпретуючи мотив безсмертя висловлюють швидше негативне ставлення до тілесного
безсмертя як конкретного індивідуума, так і цілої планети. Порівняймо ставлення до
вічного життя Курдюкова, персонажа твору “П’ять ложок еліксиру”, котрий пізнав усі
сторони вічного життя, і Михайла Сагайдака (“Чаша Амріти”).
Серед п’ятірки безсмертних лише один Курдюков, графоман і вкрай неприємна людина, об’єктивно описує Снєгірьову, що його очікує після прийому Еліксиру: “Феліксе!
Ти мене послухай, я ж тебе знаю, тобі ж це не сподобається. Адже безсмертя — це й не
життя, якщо хочеш, це зовсім інше існування! Адже я знаю, що ти найбільше цінуєш ...
Тобі дружбу подавай; тобі любов подавай ... А нічого ж цього не буде! Звідки? Все життя
ховатися, від доньки ховатися, від онуків ... Вони ж постаріють, а ти ні! Від влади ховатися, Феліксе! Років десять на одному місці — більше не можна. І так століттями, століття
за століттям!» (переклад наш – К.К.) [7: 252]. Для Курдюкова це вже не диво, це постійна
втеча – втеча від знайомих, близьких, від себе.
Для Сагайдака ж, який переосмислює свій життєвий досвід, зокрема, подружнє життя, слово, «безсмертя», що зривається з вуст дружини, викликає опір й обурення: «Безсмертя, – покрутив головою Михайло. – Наче папуги, повторюємо ці слова, не задумуючись, що за ними. Безсмертя чого? Уяви собі, що ти безконечно крутишся на кухні, вариш
борщ, бігаєш в інститут, мрієш про машину, а як придбаєш – тоді про щось інше! Це ж
збожеволіти можна, захочеться померти!” [9: 112].
У романі О. Бердника «Чаша амріти» моделюється один з негативних аспектів безсмертя, а саме оживлення молодої дівчини. Якщо для Сагайдака це можливість знову
зустріти свою кохану, то для самої Ганнусі перехід з анабіозу засобами науки може бути
фатальним: «в даному разі ігноруються основні закономірності життя. В замерзлому тілі
(я не називаю, в якому, але знаю, про кого ти писав) вже нема тієї особи, Михайле. Адже
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особа, індивідуальність — це не лише тіло, а й неповторна інформація її життя, досвіду,
плюс неосяжний досвід минулих поколінь, переданий їй генетично <...> Отже, воскресле
тіло вже не буде тією особою. Воно може навіть стати ідіотом, таку істоту треба буде
вчити заново» [9: 184].
Бачимо, що для героїв зазначених творів індивідуальне безсмертя без духовного зросту вочевидь сприймає як тягар. Фантасти переконують читача в тому, що безсмертя тіла
не є рівнозначним безсмертю душі. Антитезою беззмістовного й бездуховного вічного
життя виступає прагнення людини увіковічнити думку, свідомість, душу.
Роман “Полудень. ХХІІ століття” був написаний на початку 60-х років ХХ ст., відповідно, у тексті на образному й ідейному рівнях виразно проявляються утопічні риси,
характерні для ранньої творчості Аркадія і Бориса Стругацьких. Якщо у творі “П’ять
ложок еліксиру” безсмертя дістається п’ятьом моральним покручам, то в романі безсмертя достойна лише видатна людина – столітній вчений Окада, мозок якого намагаються
записати у вічність. Автори акцентують увагу на значенні для людства цієї спроби увіковічення видатного вченого: “дослід вийшов набагато грандіознішим, ніж ми спочатку
думали. У нас зібралися всі спеціалісти з біокодування. З усього світу. П’ятсот чоловік.
Та все одно мало. І весь Північний Урал працює на нас” (переклад наш – К.К.) [9: 377].
Протиставляє тілесне безсмертя безсмертю духовному і Олесь Бердник. Безсмертні
жителі системи Ари глибоко нещасні, вони поступово втрачають смак до життя, їхня психіка поволі байдужіє. Координатор системи іде на злочинну спробу “створити новий світ
у першому ступені буття, в тримірному безмежжі <…> ми використаємо їхню психічну
енергію для збудження власної. Щоб змінити сонне життя системи, щоб вдихнути нові
сили, треба могутній рівень потенціалу» [4: 192]. Підвладний світ мав давати наснагу
для психіки деміургів й допоміг би подолати кризу буття. Проти переходу системи Ара
на паразитарний шлях розвитку, що призвів врешті-решт до деградації, виступає група
Багатомірності, супротивником такої ідеї є Зоряний Корсар. Саме еволюційний шлях Корсара до саморозвитку, перебудови свого тіла стверджується автором як дійсне безсмертя, причому в єдності сильного духу і зміненого, розвиненого після численних мутацій
тіла. Подібну думку вкладає Бердник в уста пришельців в романі «Чаша Амріти»: «Ми
могли б дати тобі Чашу Амріти, ти станеш безсмертний. Але що ти обезсмертиш? Обмежене тіло, хисткий розум, несформовану душу. Таке безсмертя — прокляття. Справжня Амріта — у вічній трансформації, у нескінченному прагненні до абсолютного. Все
у всьому — запам’ятай… « [4: 180]. Відповідно і для Стругацьких лише суспільство,
в «якому хочеться жити і працювати» (переклад наш – К.К.) [10] здатне гідно оцінити
можливість вічного життя.
Аналіз трансформації мотиву безсмертя у художній фантастиці Олеся Бердника і
братів Аркадія й Бориса Стругацьких свідчить про типологічні збіги у творчості фантастів
на образному, сюжетному рівнях. Спільним для авторів є уведення у текст засобів для
продовження життя, оживлення, безсмертя, омолодіння (як легендарно-міфологічних
засобів: Еліксир безсмертя – вино безсмертя, так і наукових експериментів: запис нейронних зв’язків мозку для подальшого оживлення вченого – оживлення космонавтів за
допомогою новітніх технологій майбутнього), варіювання у зображенні у тексті фантастичних деталей між незвичайним і дивовижним, що характерно для фантастики
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взагалі. Осмислення мотиву безсмертя у фантастиці Олеся Бердника і братів Стругацьких відбувається як на рівні науково-біологічному, так і на морально-філософському,
що дозволяє говорити про різноплановість висвітлення зазначеної проблеми у творах
митців. Зазначені збіги у текстах фантастів дозволяють говорити про перспективність
подальшого дослідження на рівні образної специфіки, жанрової форми творів та інших
елементів поетики.
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Художній діалогізм і драматична двоплановість
поетичної структури драматургії лесі українки
(на матеріалі драматичного діалогу „В дому роботи, в країні неволі”)
Cтаття аналізує формальний компонент драматичного діалогу «В домі роботи,
в краю неволі» Лесі ����������������������������������������������������������������
Українки. Увага зосереджена на діалогічних відносинах між компонентами структури драматичного твору та драматичної двоплановості діалогу.
Ключові слова: драма, драматичний діалог, діалогичні
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відносини, агон, репліка, ремарка.
В статье анализируется формальный компонент драматического диалога «В доме
работы, в краю неволи» Леси Украинки. Центральное внимание уделено диалогическим
отношениям между компонентами структуры драматического произведения и драматической двоплановости диалога.
Ключевые слова: драма, драматический диалог, диалогические отношения, агон,
реплика, ремарка.
The article deals with the formal component of Lesya Ukrainka’s dramatic dialogue «At
Home of Work, in the Country of Slavery». The main attention is devoted to dialogical relations
between dramatic structural components and two grounds of a dramatic dialogue.
Key words: drama, dramatic dialogue, dialogical relations, agon, remark, stagedirection.
Усі драми української письменниці побудовані на яскравих і виразних ідейних конфліктах (християнство і язичництво, жага волі і сліпа покора, анархічне заперечення громади і схиляння перед її владою, незалежність думки і лютий фанатизм тощо). Проте
боротьба ідей ніколи не виступає у творчості Лесі Українки оголено. Завжди конфлікт
світогляду втілено в художньо-образній формі, абстрактне перетворюється на конкретне,
а отже, теоретична суперечка стає драмою.
Своєрідність драматургії Лесі Українки не в зображенні ідей і взаємовідносин ідей,
а у взаємодії свідомостей у сфері ідей. Свідомість у Лесі Українки не „зациклюється”
на собі, але відчуває напруження відносно іншої свідомості. Кожне хвилювання, кожна
думка героя внутрішньо діалогічна, полемічно забарвлена, повна протистояння, або, навпаки, відкрита чужому впливу. У будь-якому випадку свідомість не зосереджена просто на своєму предметі, але супроводжується постійною увагою до інших людей. Прикладом може слугувати зіткнення реального з ірреальним, зовнішнього із внутрішнім у
свідомості Мохаммеда („Айша і Мохаммед”). У процесі агону Мохаммед стає учасником
двопланового діалогу: за звичайним діалогом розуму і почуттів ведеться інший, глибоко
філософський, у якому порушується тема краси жінки, яку демонструють два образи:
„стара, негарна, навіть мертва” Хадіджа і „гарна, молода, кохана і закохана, живая” Айша
[1: 105].
© Баранова І.О., 2010
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У драматичному світі Лесі Українки присутні і діалектика, і антиномія. Проте всі логічні зв’язки залишаються в межах окремих свідомостей і не керують подієвими взаємовідносинами між ними. Світ Лесі Українки глибоко персоналістичний. Будь-яка думка
зображується і сприймається як позиція особистості. Тому навіть у межах окремих свідомостей діалектичний або антиномічний ряд – лише абстрактний момент, неподільно
пов’язаний з іншими моментами цілісної конкретної свідомості.
Суттєва діалогічність драм Лесі Українки не вичерпується зовнішніми, композиційно вираженими діалогами, котрі провадять її персонажі. Між усіма елементами драматичної структури існують діалогічні відношення. Адже діалогічні відношення – явище
більш широке, ніж відношення між репліками композиційно вираженого діалога, це –
майже універсальне явище, яке пронизує все людське мовлення і всі прояви людського
життя, взагалі все, що має сенс і значення [2: 205]. Леся Українка майстерно створює
складну атмосферу навколо героя, яка примушує його розкриватися і самоусвідомлюватися, вловлювати аспекти себе в інших свідомостях, будувати лазівки, відтягуючи і тим
самим демонструючи своє останнє слово в процесі напруженої взаємодії з іншими свідомостями. Так, образ Прочанина в драматичній поемі „На полі крові” виведений з єдиною
метою – спровокувати розкриття образу євангельського зрадника. Юда, у свою чергу до
останнього моменту прагне приховати правду та виправдатися.
Самоусвідомлення діяча драми, його слово про самого себе, як кінцева мета побудови драми є важливим у Лесі Українки. Достовірність діяча – це достовірність його
внутрішнього слова про самого себе, проте щоб це продемонструвати, драматургу слід
пропустити його через кругозір іншої людини. Лише тоді „суб’єктивності” мають шанс
сфокусуватися у конкретну ідею. М. Бахтін з цього приводу зауважував: „Людина ніколи
не співпадає сама з собою. [...] Реальне життя особистості відбувається немовби у точці
цього неспівпадіння людини самої з собою, в точці виходу її за межі всього, що є вона як
речове буття, яке можна підглянути, визначити і передбачити всупереч її волі. „заочно”.
Дійсне життя особистості доступне лише діалогічному проникненню в неї, якому вона
сама відповідно і вільно розкриває себе. Правда про людину в чужому мовленні, не звернена до неї монологічно, тобто заочна правда, стає принижуючою і вбивчою брехнею,
якщо стосується його „святая святих”, тобто „людини в людині” [3: 100-101]. Показовим
в цьому плані є монолог Жирондиста („Три хвилини”): у нього немає суперечників, але
проте мовлення має антитетичну побудову, це по-суті внутрішній діалог, що розкриває
складний процес духовного зростання.
Леся Українка всією побудовою своєї драми говорить не про персонажа, а з персонажем: тільки діалогічна настанова сприймає чуже слово серйозно і здатна підійти
до нього як до іншої точки зору. Чужу свідомість не можна спостерігати, аналізувати,
визначати як об’єкт, як річ, – з ними можна лише діалогічно спілкуватися. Думати про
неї – означає говорити з нею, інакше вона одразу повертається своїм об’єктним боком,
стає застиглим образом. Так, наприклад, позиція Мохаммеда („Айша і Мохаммед”) як
чоловіка стає зрозумілою лише внаслідок системи провокативних запитань з боку його
дружини Айші, або ж ідейне протистояння Монтаньяра та Жирондиста („Три хвилини”)
призводить до більш глибокого самоусвідомлення ними самих себе.
Отже, художній діалогізм є визначальним у драматургії Лесі Українки. Проте основою драматичної двоплановості мовної організації драми поетеси є поєднання діалогу й
322

ремарки. Лише у співвіднесенні з ремарками репліки набувають виняткового змісту. Їхня
драматична сутність залежить від сценічної ситуації: у чиїй присутності вона промовляється, до кого звернена, яким чином сприяє у розстановці сил тощо. Ремарка і репліка
у Лесі Українки нерозривно пов’язані, лише разом вони набувають драматичної сили.
Ремарки є важливою складовою драматичних діалогів, драматичних поем і власне драм,
як наприклад, у драмі „Руфін і Прісцілла” провадиться ідейно-філософський диспут між
Руфіном і Парвусом. Лише наприкінці „словесного двобою” лаконічною ремаркою „до
Прісцілли” підкреслюється, що весь агон підтримувався Руфіном лише для Прісцілли,
диспут був показовим, а Парвус виконував лише службову роль; агон в одну мить набув
психологічного забарвлення.
У драматичних творах Лесі Українки ремарки, як правило, вказують на зовнішню,
фізичну дію, вчинок, рух героя, обставини дії, або часові відношення; часто вживаною
є поширена ремарка на початку драми для окреслення умов перебування діячів. Проте,
навіть, найлаконічніша ремарка у поетеси в єдиному розвитку дії сприяє побудові досить
складної системи відносин й нічим не поступається перед діалогом.
Побудова діалогу у драматичних творах Лесі Українки наближена до агону – „словесного двобою” протагоністів, що розкриває розбіжність поглядів, думок та почуттів й
демонструє повний розрив між ними. У центрі агону – ідейна проблема, розв’язання якої
становить зміст твору. Агон був започаткований ще за часів давньогрецької трагедії (наприклад, суперечки Едіпа й Креонта, Едіпа й Тересія у трагедії Софокла „Цар Едіп”), що
було суголосним загальним настроям тогочасних Афін (філософські діалоги, ораторські
поєдинки тощо). М.Зеров прагнучи відповісти на питання: „Звідки смак і замилування
до агонів у Лесі Українки в її драматичних поемах”, висунув три вірогідні версії: „Можливо, це родинна риса, один з виявів драгомановської складки мислення, мислення гнучкого, сильного в діалектиці. Можливо, це результат виховання літературного, пильного
читання грецьких авторів [...]. Можливе й третє – вплив доби, що була добою суперечок,
полеміки... [...]
��������������������������������������������������������������������������
Але яка б з трьох наведених обставин не спричинилася до Лесиного замилування в таких словесних турнірах, – вони відіграють в її творах чималу ролю і досягають часом великої викінченості артистичної” [4: 35-31].
Улюблений прийом – антитезу – Леся Українка широко застосувала у діалозі „В дому
роботи, в країні неволі”. Діалогічною є вже сама назва драматичного твору. Крім того,
що вона є тематизуючою та пов’язаною асоціативним зв’язком із змістовою структурою
діалогу, водночас виконує символізуючу функцію: для раба-єгиптянина Єгипет – „дім
роботи”, для раба-єврея – це передусім „країна неволі”, яка сприймається відповідно.
Початковою авторською ремаркою окреслені контрастні умови перебування
учасників діалогу: „... площа в околиці Мемфіса; на заході вона переходить у справжню пустелю, піскувату, повиту сухим маревом, тремтячим від спеки; на сході її оточують зарослі папірусу та лотосу, що вкривають багна, позосталі від нільської поводі”
(виділено нами. – І.Б.) [5: 263]. Діалог показує нам двох рабів – єврея та єгиптянина,
зайнятих на виснажливій роботі по будуванню величезного храму Осірісові. Один з
них носить „мул та воду з багнистих зарослів”, інший – маляр на мурі. Вони абсолютно протилежні за характером, свідомістю та поведінкою. Внутрішній стан раба-єврея
підкреслюється змалюванням його зовнішності: „в заболоченій одежі, шкарубкій від
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мулу, увесь засмічений присохлим баговинням, худий, вузькогрудий, знесилений [...]
Голос його хрипкий, змордований, сам він наче непритомний” [5: 263-264]. Натомість,
одяг єгиптянина, хоч і замащений фарбами, не містить на собі ніякого іншого бруду, „він
худий, як і гебрей, але його тонка, сухорлява постать широкоплеча і неначе викована з
червоної міді, по ній знати уперту незламну силу, якусь немов нелюдську витривалість.
[...] Його довгасті прижмурені очі дивляться з добродушною насмішкою на гебрея. Згодом він озивається до гебрея тонким, трохи рипучим голосом”. Використання автором
настільки поширених ремарок є цілком виправданим для розкриття основної ідеї твору:
чужина гнітить набагато сильніше, ніж будь-які труднощі у рідній стороні (порівняймо
стан Жирондиста у Швейцарії – „Три хвилини”, або Ричарда Айрона у Род-Айленді –
„У пущі” тощо).
І Єгиптянин, і Єврей – раби, проте своє рабство вони сприймають по-різному:
Єгиптянин – як належне, він раб від народження, Єврей, у свою чергу, – як тяжку наругу,
бо, крім соціального гніту, відчуває національний, у цьому подвійна мука і постійні думки про помсту. Анафорична повторюваність вигуку ой посилює ефект від слів Єврея:
Ой, боже, сил! Невже я не засну?..
Ой, спати, спати, спати хоч хвилину,
бо вже не видержу!.. Ой, боже, помсти!.. [5: 264].
Насмішки ж Єгиптянина спочатку дратують Єврея, а потім злять (відповідно до ремарок):
Раб-єгиптянин
Яка там помста? Що ти плещеш? Хто ж се
над ким помститись має? За що? Про що?
От не базікав би, давно б заснув...
Ти, може, їсти хочеш? [5 :264].
Гебрей

(дражливо)

Одчепися!
(Помовчавши, ще дражливіше.)

Як ти питаєш за що, про що помста? [5: 264].
Доброзичливі слова Єгиптянина виводять Єврея з рівноваги, і незабаром розмова
переростає в сутичку, що розкриває протилежність їхнього світосприймання:
Гебрей
... Чи ти на сонці не печешся зрання
до вечора? Чи спина не болить?
Чи голову не ломить? Ти з кришталю?
Ти мідяний? Ти камінь чи людина?
Ще не обридло бабратися в фарбах
так, як мені в болоті?
Єгиптянин
Ото-то!
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Се чиста нільська повідь! Заливає
Мене словами – пробі, утоплюсь!
Ну, спека – се ж бо літо! Ну, втомився,
ну, фарба, ну, болото – що ж такого?
На те робота. [5: 264].
Єгиптянин немов „викований з червоної міді”, незламний, бо любить свою країну,
своїх богів, він охоче працює на своїх панів. Центральним поняттям у його мовленні є
робота. На відміну від нього, Єврей працює ненавидячи, тяжка праця виснажує його ще
більше тому, що він цим самим служить богам Єгипту, спостерігаємо центральне слово
для нього – неволя:
Гірка неволя, та найгірше
В ній те, що я служу отим потворам, –
не хотячи, кленучи, а служу!
Ношу болото на прокляту цеглу
і сам стаю болотом, сам з душею!
(до єгиптянина)

Скажи мені, якби тебе не гнали
на сю роботу силоміць, ти став би
по власній волі будувать оселі
усім отим, що ти тут називав?
Єгиптянин
Авжеж би став [5: 266].
Ця відповідь вражає Єврея-раба. Він робить висновок, що для єгиптянина „тепер
нема неволі” і він не раб. Почасти Єврей має рацію: слід розрізняти рабство тіла і духовне рабство.
Важливу роль відіграє монолог Єгиптянина – мрії про краще життя на волі. Він переконаний, що працював би набагато краще, якщо б мав „спочинок довший”, „свята частіші”, „страву ліпшу”, навчився „різьби, малярства, будівництва”. Тоді б він „будував би
храми по-своєму” і „ховав [...] у пірамідах не царів, а всіх, що добрії діла робили, всіх,
що жили по правді”. Цей монолог робить Єврея нерухомим, вводить в отупіння. Усе, що
накопичилося в його душі, уся образа, приниження, злість і ненависть проривається, порушене питанням Єгиптянина:
А ти?
Що б ти зробив, якби ти вільним став? [5: 267].
Гебрей

(що теж було стишився і лежав нерухомо, неначе в якомусь отупінні,
раптом схоплюється і різким рухом наближається до самого обличчя єгиптянина.
Ще хрипшим, аж безгучним голосом, повний лютості і злорадості)

Я! Що зробив би я? Розруйнував би
Усі ті храми ваші й піраміди!
Порозбивав би всі камінні довбні!
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Всіх мертвяків повикидав би геть!
Загородив би Ніл і затопив би
Увесь сей край неволі! [5: 267].
Ненависть до рабства на чужині переростає в ненависть до країни, в якій він став
рабом, а звідси – до усього, що в ній є. У момент найбільшого напруження душевних сил,
ненависть засліплює Єврея, і він ображає свого товариша-Єгиптянина, котрий аж ніяк не
винний у його становищі.
Кульмінаційний момент – побиття Єгиптянином Єврея. Єгиптянин пояснює це тим,
що „скипіло серце” і він забув, що вони „товариші”; зрозумілим є те, що любов до батьківщини і гордість за неї у Єгиптянина не залежить від власне його суспільного положення.
У драматичному діалозі відчувається копітка попередня робота Лесі Українки, завдяки чому яскраво відтворений єгипетський і єврейський менталітет. У творі згадується
ряд єгипетських богів, серед яких Ра, Ізіда, Тот, Анубіс та ін., та й діячі драми (раби) працюють на будівництві храму Осірісові. Крім того, чітко окреслено родові ознаки богів:
Єгиптянин
(спокійно)

... що ми будуємо, є мов дворець,
се хата Ра, оселя Озіріса,
притулок для мандрівниці Ізіди,
колиска Горусу, спочивок Фта,
майстерня Тота, Апісовий хлів,
Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5: 265].
Менталітет Єврея кардинально відрізняється від Єгиптянинового, він вірить у єдиного Бога, який не вимагає побудови храмів. Його нерозуміння висловлюється рядом
ампліфікованих елементів, що виражають контекстуально-синонімічні поняття:
Нащо та робота?!
Скажи, навіщо? Хто в сім клятім краю
Те відає, навіщо нас мордують?
Нехай би се був дім, чи там дворець,
Чи хоч темниця, клуня, стайня, хлів,
А то – каміння купа величезна,
Поставлена стовпами, бовванами
Довготелесими – який в тім глузд? [5: 265].
Чітко прослідковується у тексті культ смерті, потойбічного життя, притаманного
Єгипту, із його жерцями, пірамідами, саркофагами, муміями-„мертвяками”:
Єгиптянин
... і саркофагів тисячі поставив,
щоб стало їх хоч би й на всіх мерців.
Ото була б новітня піраміда... [5: 267].
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„Леся Українка ніколи ідейний конфлікт не вирішувала спрощено, – зазначає
Л.Кулінська, – і це є важливою рисою її творчого методу, у зв’язку з чим її недомовленість завжди збуджувала думку, викликала певні міркування з приводу ідейно-художніх
якостей твору” [6: 111]. Втручання Дозорця, та й останні слова Єврея („Більш ти від мене
й слова не почуєш” [5: 263]) свідчать про незакінченість діалогу, про невисловленість
багатьох думок, хоч драматична дія завершується.
Із виключною поетичною майстерністю, сміливо використовуючи тропи та різнобарвні епітети, Леся Українка чітко окреслила центральну опозицію драматичного діалогу: робота – неволя. Агональна структура гостро побудованого діалогу довела основну
ідею твору – духовне рабство знищує людину.
Отже, у драматургії Лесі Українки поряд існують дві діалогічні системи: внутрішній
діалог персонажів гармонійно поєднується із загостреністю зовнішнього діалогу. Майстерно використовуючи агональну побудову діалогу, вміло застосовуючи поєднання діалогу і ремарки, послуговуючись при цьому засобами увиразнення думки, Леся Українка
значну увагу приділяє розвитку внутрішнього мовлення персонажів: кожен діяч драми
поміщений в умови діалогічних відношень із самим собою, що сприяє глибокому розкриттю кожної думки.
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«МІФОЛОГІЯ ДЛЯ АНГЛІЇ» ЯК ОСНОВА
ЛІТЕРАТУРНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЖОНА ТОЛКІНА
Стаття розглядає концепцію «міфології для Англії», що традиційно приписується англійському письменникові Джону Толкіну, як основу авторського творчого методу
літературної реконструкції. Визначаються причини формування цієї концепції у ранньо© Кузьменко Д.Ф., 2010
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му періоді творчості письменника, а також її поступова зміна на інтертекстуальний
і мультикультурний прийом літературної реконструкції.
Ключові слова: міфологія для Англії, Дж.Р.Р. Толкін, літературна реконструкція,
творчий метод, інтертекстуальність, мультикультуралізм.
Статья рассматривает концепцию «мифологии для Англии», традиционно приписываемую английскому писателю Джону Толкину, как основу авторского творческого
метода литературной реконструкции. Определяются причины формирования этой концепции в раннем периоде творчества писателя, а также ее постепенное изменение на
интертекстуальный и мультикультурный прием литературной реконструкции.
Ключевые слова: мифология для Англии, Дж.Р.Р. Толкин, литературная реконструкция, творческий метод, интертекстуальность, мультикультурализм.
The article explores the concept of «mythology for England», traditionally attributed to the
English writer J.R.R. Tolkien, as an author’s creative method of literary reconstruction. This
research defines the causes of the formation of this concept in the early period of the writer’s
work, as well as its gradual change to the intertextual and multicultural technique of literary
reconstruction.
Key words: mythology for England, J.R.R. Tolkien, literary reconstruction, creative method,
intertextuality, multiculturalism.
Творчість англійського письменника Джона Толкіна викликає значний інтерес у літературознавців завдяки своїй оригінальності і, незважаючи на переважно белетристичний
характер, розмаїттю художніх засобів та оригінальному змісту. За останні півстоліття
було створено кількасот англомовних монографій та захищено кілька десятків дисертацій із різних проблем толкіністики [1]. Попри такий великий обсяг іноземних праць,
в українському літературознавстві творчість письменника ще не розглянута достатньо
повно, і це визначає актуальність нашого дослідження.
Одним із найбільш поширених нових понять, що зустрічається у літературознавчих
працях про Толкіна (як закордонних, так і вітчизняних [2]), є термін «міфологія для
Англія», який нібито відображає творчий метод письменника і кінцеву мету його праці
[2; 3; 4; 5]. Однак, як відзначено в останніх дослідженнях, це поняття не можна пов’язувати
з Толкіном без певних застережень [6], і стосується воно переважно раннього періоду
його творчості («Незавершені сказання», «Книга втрачених сказань»).
З іншого боку, важко не відзначити цілісність і послідовність творчого методу письменника, а також його оригінальність, яка проявляється в інтертекстуальному характері
творів Толкіна та деяких рисах, що характерні для пізнішої постмодерної літератури
(мультикультурність, ігровий характер). Ми вважаємо, що цей авторський творчий метод можна назвати літературною реконструкцією, тобто спробою відтворити гіпотетично
можливу давню літературу на основі тих давніх пам’яток і фрагментів, що збереглися,
однак із розумінням художнього характеру такого відтворення [7].
Хоча словосполучення «літературна реконструкція» або синонімічні і зустрічається
у деяких дослідженнях творчості Толкіна [8: 17-21], однак воно не має сталого значення
і досі залишається не розкритим належним чином. Мета нашої роботи полягає у тому,
щоби прояснити один із аспектів цього творчого методу — його зв’язок із відносно усталеним у толкіністиці поняттям «міфологія для Англії».
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Об’єктом дослідження, таким чином, будуть «міфологія для Англії» та метод
літературної реконструкції, а предметом — їхній взаємозв’язок. У дослідженні ми спиратимемося, окрім згаданих вище, також на праці Х. Карпентера [9], А. Петті [10; 11],
А. Стенстрема [12], С. Біч [13], а також на листи [14], наукові роботи [15] та художні
твори самого письменника.
У Джона Толкіна були досить своєрідні патріотичні та націоналістичні погляди. Вони
суттєво вплинули на його творчість, зокрема на концепцію «міфології для Англії» та на
формування методу літературної реконструкції, тому їх доцільно коротко оглянути.
Письменник визначав себе як англійця, а не як британця, про що писав, зокрема, і
своєму сину Крістоферу у 1943 році: «Я люблю Англію (не Великобританію і, тим більше, не Британську співдружність (брр!))» [15: 65]. У 1963 році він зазначив, що хоч
його патріотизм охоплює більшу частину Європи, однак серце належить графствам Герефордшир, Шропшир, Вустершир та Стаффордшир (у тих межах, як вони існували у часи
юності письменника), тобто центрально-західній Британії, а решту країни він сприймає
як щось чуже і другорядне, особливо лінгвістично [16: 245]. Ці погляди знайшли відображення у розташуванні Гобітону, що мав відбивати кращі риси суто англійської провінції, на мапі Середзем’я. Також це пояснює, чому Толкін так критично і прохолодно
сприймав артурівський цикл легенд — вони були британськими, а не англійськими.
Таке госте сприйняття «англійськості» було обумовлене тим, що Джон Толкін народився і провів раннє дитинство у Південній Африці, і після прибуття до Англії був
вимушений досліджувати і відкривати її, і це розвинуло його чутливість до всього суто
англійського, а також до відсутніх, але, як йому здавалося, необхідних елементів англійської культури.
Термін «міфологія для Англії» (Mythology for England) сам Джон Толкін ніколи не
вживав, незважаючи на те, що у критичній літературі це поняття зазвичай пишеться у
лапках ніби цитата [Fisher 2007: 445]. Уперше цей термін використав у біографії письменника Хамфрі Карпентер, де вказав на «його [Толкіна] прагнення створити міфологію
для Англії. Він натякав на це ще студентом, коли писав про фінську «Калевалу»: “Я б
хотів, щоби у нас залишалося побільше такої міфології — чогось подібного, але приналежного Англії”. Ця ідея зростала, доки не досягла епічних розмірів» [9: 97].
Вислів став сприйматися як цитата Толкіна завдяки помилці Карпентера чи видавця
книги — бо був уключений у прикінцевий покажчик у лапках, як усі інші цитати англійського письменника, згадані у книзі. Це уперше помітив Андерс Стенстрем [12].
Хоча термін не належав письменнику, він усе ж значною мірою відповідав і задуму, і
намірам Толкіна, принаймні у його ранній творчості.
Письменник писав про це у листі до Мілтона Волдмана 1951 року:
«Зі своєї юності я сумував через убогість моєї любої батьківщини: вона не мала
власних історій (що б відображали її мову й душу) такої якості, як я шукав і знаходив у
легендах інших земель... нічого англійського не зберегли жалюгідні збірки народної творчості... Не смійтеся! Однак колись (моя упевненість із того часу сильно впала) я мав на
думці створити корпус більш чи менш пов’язаних легенд, що б варіювалися від великих
та космогонічних до рівня романтичних чарівних казок — більші б ґрунтувалися на менших у зв’язку із землею, менші отримували велич за рахунок невідомих лаштунків — й
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усе б я присвятив просто — Англії, моїй батьківщині. Вони мали бути тієї тональності
та якості, яких я прагнув, чимось прохолодним і ясним, сповненим нашого “повітря”...
вони мали бути “високими”, очищеними від грубостей, а також придатними для більш
дорослої свідомості землі, віддавна зануреної у поезію» [14: 144-145].
А найкращою ілюстрацією є слова Толкіна у чернетці листа 1956 року до невідомого
читача, «містера Томпсона»: «Поставив собі завдання, надмірність якого я цілковито
та з тремтінням усвідомлював: відновити англійську епічну традицію й представити її
із власною міфологією» [14: 230-231].
Джон Толкін не був першим, хто ставив собі таке завдання. Подібні настрої часто виникали у Європі на хвилях національного піднесення — можна згадати і Якоба Ґрімма, і
Ніколая Ґрюндтвіґа, і Еліаса Леннрота. Особливо яскраві паралелі дослідники знаходять
між Толкіном та Леннротом, бо обоє створили художню оболонку, в яку помістили більш
чи менш давні легенди, образи і мотиви [11]. Тобто Леннрот створив «міфологію для Фінляндії» — «Калевалу», а Толкін — «міфологію для Англії». Однак навіть із такої точки
зору помітна велика різниця між ними двома. Толкін мав набагато менше стародавнього
матеріалу, який би можна було використати, і його «Сільмарілліон» майже повністю його
власний оригінальний твір. «Калевала», можливо, вплинула на написання «Книги утрачених сказань» (почата наприкінці 1916 року), тобто на найбільш ранню творчість, однак
на подальшу роботу письменника вона не мала прямого впливу.
Найповніше наміри створити «міфологію для Ангії» виразилися у ранніх чернетках
і незакінчених творах Толкіна, які були видані посмертно під назвою «Книга утрачених
сказань» [17; 18]. Тут дія була розміщена у «реальному» історичному минулому на британських островах.
У цьому творі Еріол, мореплавець родом із первісних англо-саксонських земель,
потрапляє на Самотній Острів, Тол Ерессеа. На острові він чує від ельфів, що мешкають
тут, цикл оповідей про їхню історію та створення світу. У ранніх примітках до твору Джона Толкіна та пояснень редактора Крістофера Толкіна говориться, що Тол Ерессеа був
«перетягнутий» богоподібними істотами Оссе та Уйном ближче до континенту і, таким
чином, став Англією (при цьому від нього відколовся острів Іверін, що ідентифікується з
Ірландією) [18: 283, 285]. Головним містом Тол Ерессеа є Кортіріон, який співвідноситься
письменником із англійським містом Варвік, Толкін навіть продумав цикл лінгвістичних
змін, що пояснював походження англійського «вар-» (����������������������������������
war-) у слові «Варвік» від ельфійського «кор-» (kor-) у слові «Кортіріон» [18: 291-292]. Варвік був обраний письменником,
оскільки він вважав, що це місто було столицею Генґеста із «Беовульфа», літературної
пам’ятки, якій Толкін присвятив велику частину своїх наукових досліджень.
Суть цієї «геопоезії» (вислів Сари Біч) не в тому, щоб штучно пов’язати топоніміку
Тол Ерессеа з Англією, а в тому, аби показати, що Англія насправді і є Чарівною країною.
У ранній творчості Толкін зробив багато для прив’язки художнього світу до реального
історичного контексту. Окрім географічних співставлень, одним із варіантів імені Еріола
було Анґол, від якого виводилася назва народу «англи» і, відповідно, слово «Англія». Також у Еріола були сини Генґест і Горса, які згадуються в історичних джерелах як лідери
англо-саксів. Толкін наголошує, що нащадки Еріола, тобто англійці, зберігають істинну
традицію ельфів (або чарівного народу, фейрі), правдивішу за ту, яку можна знайти у
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кельтському фольклорі [18: 290]. Ім’я Генґеста відіграє ще одну важливу роль — у артурівському циклі легенд воно фігурує як ім’я одного з вождів «диких» саксів, із якими
воюють британці. Прив’язуючи свій художній світ до цього імені, Толкін протиставляє
його артурівській і кельтській традиції.
Важливим аспектом Толкінової «міфології для Англії», та й творчості у цілому, є
його концепція «вторинного творіння» та погляди на зв’язок міфології і християнства.
Однією з головних причин відкидання письменником артурівської літератури був цілковито християнський характер останньої. Це може здатися дивним з огляду на ревний
католицизм письменника. Ось як пояснює це сам Толкін: «...інша і найважливіша річ:
вони [Артурівські легенди] включені у та відкрито містять християнську релігію. З
причин, які я не буду детально викладати, це видається мені фатальним. Міф і казка повинні, як і будь-яке мистецтво, відображати й розчиняти у собі елементи моральної та
релігійної істини (чи хиби), але не експліцитно, не у видимих формах первісного світу»
[14: 144]. Для Толкіна було важливо, або «вторинне творіння», тобто вторинна реальність художньої творчості, відрізнялися від Первісного творіння — реальності нашого
світу. Ці погляди Толкіна мали досить глибоке філософське і богословське підґрунтя, їх
розробляв не лише він, а і його учні та колеги з гуртка Інклінґів. Ідея «вторинного творіння» або «співтворчості» складає окремий підрозділ наукової толкіністики. Для нас у
рамках цього дослідження важливо згадати її тому, що вона пояснює таку увагу глибоко
віруючого католика до міфології, нібито міфологічно-язичницький характер його творчості, однак при цьому цілковито християнський ідейний зміст такої зовнішньої форми.
У пізніших творах концепція «міфології для Англії» поступово зникає. Тол Ерессеа
перестає явно асоціюватися з Англією, хоча й зберігаються деякі зв’язки між ельфами та
англо-саксонською культурою. Зокрема, ельфійська назва Англії — «Лутанія» (Luthany) —
означає «дружба», що Джон Толкін пояснює наступним чином: «Лутанія була єдиною
землею, де люди й ельфи жили колись цілий вік у мирі й любові», «Давньоанглійська стала єдиною смертною мовою, якою ельфи промовляли до тих смертних, котрі не знали
ельфійської» [18: 304]. Пізніше цей зв’язок стає ще слабшим, проте більшість «утрачених сказань» зображаються як почуті від ельфів, або прочитані у їхніх записах англосаксонцем Елфвіном. Образ Елфвіна, що прибув на Тол Ерессеа вже «із Англії», замінив
у цих пізніших текстах образ Еріола.
Як зазначає Сара Біч, ці зміни знаменували, що «творчість Толкіна стала поширюватися далеко за межі суто “англійського”. Вона вже не обмежувалася кордонами Англії, тому він відкинув цю концепцію [міфології для Англії]» [13: 34]. Саме у цей момент
на перший план у Толкіна починає виходити творчий метод літературної реконструкції,
мультикультурний за своїм характером.
Одним із важливих етапів у формуванні вже не стільки «міфології для Англії»,
як англо-саксонського шару літературної реконструкції, було знайомство Толкіна із
давньоанглійською поемою «Христос» (Crist), точніше, його звертання уваги на слово
«earendel» у 104 рядку:
Eálá Earendel engla beorhtast
Ofer middangeard monnum sended.
Слава Еаренделу, найсвітлішому ангелу,
Котрий у Середзем’я посланий до людей [19].
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Це незрозуміле слово (у сучасному літературознавстві воно вважається метафорою
Йоана Хрестителя) вразило Толкіна й надихнуло його на створення образу ельфійського
мандрівника Еаренділа, а наступний рядок вплинув на появу Середзем’я, яке стане
місцем дії усіх основних текстів письменника. Про вплив цих рядків Толкін казав так: «я
почувався, ніби щось заворушилося у мені, пробудило мене від сну. Тут було щось дуже
віддалене і дивне, і прекрасне за цими словами, і, настільки я міг збагнути їх, щось значно
глибше давньої Англії» [9: 72]. Це висловлювання ілюструє не лише вплив на письменника рядків із «Христа», а й особливість його свідомості і творчої уяви, адже таким самим
чином багато малозрозумілих древніх слів змушували автора шукати їхнє пояснення.
Він робив це не стільки науковим шляхом, за допомогою лінгвістичної реконструкції,
порівняльного мовознавства, компаративного аналізу літератури й міфології (хоч і до
цих аспектів неодноразово звертався у своїх наукових працях), як шляхом літературної
творчості, породження художніх образів, сюжетів та ідей. Він, за власною метафорою,
зводив нову вежу із розкиданих древніх цеглин [15: 7-8], тобто здійснював художню
літературну реконструкцію.
Цікавим для розуміння того, як у свідомості письменника формувався його творчий
метод літературної реконструкції, є епізод із незавершеного твору 1930-тих років «Утрачений шлях» (The Lost Road). Персонаж Албойн, вірогідно, альтер-его самого письменника, говорить своєму батькові про юнацькі вчені амбіції, зокрема про бажання відвідати
минуле: «У будь-якому разі, ти не можеш відвідати минуле, — сказав батько. — За винятком тих меж, які доступні нам, смертним. Ти можеш відправитися у минуле у сенсі
чесного дослідження, довгої і наполегливої праці. Тобі краще заглибитися у археологію
та філологію: разом вони багато можуть дати, хоча й рідко об’єднуються таким чином. — Гарна ідея, — сказав Албойн. — Але чи ти пам’ятаєш, як колись давно ти сказав,
що я не суто кістяний? Я потребую міфів, а не лише кісток і каміння» [20: 40]. Так і
Толкін, досліджуючи «кістки і каміння» давньоанглійської культури, потребував живих
міфів, які, через їхню відсутність, почав створювати сам. І відштовхувався він саме від
археологічних пам’яток, окремих давніх літературних фрагментів і відлунь давніх англосаксонських мотивів у пізнішій або іноземній літературі.
Поступово художній світ Толкіна стає цілковито мультикультурним, причому таким
чином, що кожна давня культура знаходить, тепер вже у Середзем’ї, свій власний етнічний, географічний або хронологічний простір. Одначе погляд на ці культури усе ж залишається ніби з англійської чи навіть англо-саксонської точки зору. Також зберігається
зв’язок художнього світу із реальним: «Місце дії моїх оповідей — ця земля, де ми нині
живемо, лише історичний період уявний» [14: 239].
Основним підґрунтям для створення «міфології» та легенд усе більше стає скандинавська (давньоісландська) міфологія й епос, як найближчі до англійських за духом і
генетично. Кельтську міфологію Толкін відкинув як «чужу», хоча все ж використовував
дуже багато кельтських елементів, які цілком можна виокремити в окремий кельтський
шар його творчості. Серед спільного між давньою англосаксонською та давньоісландською культурою Толкін вбачав концепцію відваги та сум, аж до безнадії, що пронизує
літературні пам’ятки. Письменник вважав це важливим елементом, якщо не суттю усього дохристиянського світу, і намагався передати ці настрої та ідеї у своїй творчості.
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Англо-саксонська культура у пізній творчості Толкіна найбільше відображення знаходить у культурі Рохану (Rohirrim), а мова роханців є, фактично, давньоанглійською. Гобітшир, як вже згадувалося, теж був частиною англо-саксонського культурного шару, але
у більш простому, провінційному і народному вимірі. Однак цей шар уже не є частиною
концепції «міфології для Англії», що, попри умовність назви, була присутня у ранній
творчості письменника. Це вже безпосередня частина його мультикультурної літературної реконструкції, і, як таку, її слід розглядати в окремому дослідженні.
Літературна реконструкція у Джона Толкіна — це художній прийом або метод, що
містить філософсько-герменевтичні, діалогічні та інтертекстуальні риси, й полягає у
відтворенні тексту, який гіпотетично може належати до минулих літератур [7]. Процес
відтворення є реконструкцією — на основі давніх текстів, фрагментів та їхніх відлунь у
більш пізніх текстах, за допомогою сучасних літературних прийомів і за впливу сучасних історичних, культурних та літературних чинників створюється текст чи його елементи, які більшою чи меншою мірою і з тією чи іншою метою вважаються гіпотетично
можливими у давню (реконструйовану) епоху.
Під час реконструкції широко використовується науковий апарат, але водночас відсутні заявки на істинність, підкреслюється гіпотетичність і навіть фантастичність відтвореного (чим метод кардинально відрізняється від містифікації). У герменевтичному
аспекті метод прагне відтворити істинний смисл тих чи інших реалій сучасності і минулого, шляхом відтворення ситуації їх виникнення; одночасно він прагне створити герменевтичний діалог, ввести у сучасний дискурс ті чи інші елементи та ідеї давньої культури,
створюючи своєрідний простір діалогу між минулим і сучасністю. У діалогічному аспекті метод, коли відтворює структуру давніх реалій, водночас відтворює персоніфіковані
діалогічні зв’язки, що існують між цими реаліями (внутрішній діалогізм), а також він
створює умови для діалогу між читачем та минулою епохою. Інтертекстуальний аспект
літературної реконструкції полягає у тому, що вона є комплексним інтертекстуальним
прийом, який вибудовує художній текст із запозичень та ремінісценцій до інших текстів.
Інтертекстуальність тут багаторівнева — зв’язки можуть бути на рівні тексту (мовні шаблони, стилістика), художніх прийомів, образів, мотивів і навіть ідей.
Отже, «міфологія для Англії» була передумовою й основою творчого методу літературної реконструкції, першим варіантом останньої, що знайшла відбиток у ранніх
творах 1910-тих та 1920-тих років. Згодом, починаючи з 1930-тих років, літературна
реконструкція у Толкіна зазнала суттєвих змін, перестала бути суто англійською і набула мультикультурності, також перестала претендувати на науковість і створення чогось
приналежного винятково минулій епосі (як робота Е. Леннрота, наприклад), а стала простором діалогу між минулим (у формі його гіпотетично можливих художніх форм) та сучасності. І, головне, літературна реконструкція у Толкіна остаточно оформилася як суто
художній творчий метод, з явними елементами інтертекстуальності, фантастики та гри.
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эпитетные структуры и логические определения
в заглавиях фельетонов м. булгакова
В статті визначаються функціонально-смислові особливості епітетних структур і
логічних означень на прикладі заголовків фейлетонів М. Булгакова.
Ключові слова: заголовок, епітетна структура, логічне означення.
В статье рассматриваются функционально-смысловые особенности эпитетных
структур и логических определений на примере заглавий фельетонов М. Булгакова.
Ключевые слова: заглавие, эпитетная структура, логическое определение.
This article is dedicated to the analysis of functional-semantic features of epithet’s structures
and logical attributes on the example of M.Bulgakov’s feuilletons’ titles.
Key words: title, epithetal structure, logical attribute.
Одна из ключевых проблем теории эпитета — выработка методологии и методики
размежевания эпитета и логического определения. Необходимость и актуальность такой
дифференциации признается многими современными филологами: “Теория эпитета разработана недостаточно, и один из самых спорных вопросов — разграничение эпитета и
логического определения” [1: 49]. Успешному теоретическому разграничению эпитета
и логического определения может способствовать интенсивное расширение иллюстративного материала, а также обращение к новым и новым языковым залежам, ранее не
становившимся объектом научных исследований.
Многие современные филологи признают, что разграничение эпитета и логического
определения своими корнями восходит к античному противопоставлению “определений
«декоративных» (epiteton ornans) и «необходимых» (epiteton necessarium)” [2: 365]. Однако следует напомнить, что рассмотрение эпитетов необходимых и эпитетов украшающих
в античности велось не с позиции их однозначной антитезы, а скорее в аспекте сложных
диалектических отношений между означенными модификациями эпитетов и контекстом
высказывания, в свете выработки универсальных канонов меры.
Так, Квинтилиан утверждал, что “украшает речь эпитет. Им поэты пользуются чаще
и свободнее. Они удовлетворяются тем, чтобы эпитет подходил к слову, к которому он
прилагается, и мы не порицаем у них ни «белых, зубов», ни «влажных вин»” [3: 237].
Приводя примеры, Квинтилиан указывает на то, что декоративность эпитета не имеет
ничего общего с обогащением речи, поскольку качественные обозначения заключены в
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самих понятиях. Именно такие эпитетные структуры Квинтилиан считал украшающими
и излишними, но даже при этом допускал их функционирование в поэтическом стиле, в
отличие от их запрета в ораторском употреблении.
Исходя из логики развертывания мысли и приводимых Квинтилианом аргументов,
необходимыми эпитетами (в современном понимании — логическими определениями) следует признать эпитет, который вносит существенные смысловые прибавления.
“А прибавляет что-либо к смыслу такой эпитет, без которого оборот оказывается слабее”
[3: 237]. При этом Квинтилиан признает, что “главным украшением эпитета служит переносное значение”, и что именно путем прибавления “новых качеств эпитет становится
тропом” [3: 237]. Другими словами, если происходит определение признака путем активизации переносного смысла слова и обогащения характеризуемого понятия, то эпитет
можно признать необходимым. Безусловным довершением функциональности подхода
Квинтилиана к размежеванию необходимых и украшающих эпитетов воспринимается
обобщающее замечание: “при этом свойство эпитетов таково, что без них речь становится голой и некрасивой, при избытке же их она ими загромождается, становится длинной
и запутанной” [3: 237]. Эта часть высказываний Квинтилиана подводит итог не только
собственных размышлений по поводу функциональных особенностей эпитетов, но и
многих других мыслителей античности. Более того, собственно функциональное определение необходимости и украшательности эпитета можно признать продуктивным и для
современной филологии.
В эффективном разграничении эпитета и логического определения необходимо
учитывать опыт Ф. Буслаева, А. Потебни, А. Веселовского, В. Жирмунского, Б. Томашевского и других. С учетом позиций этих и других филологов следует признать
справедливым и взвешенным следующий итог: “установление функции прилагательногоопределения может быть осуществлено лишь в контексте, в словесном окружении, при
учете характера и взаимовлияния вступающих в сочетание слов” [4: 4-5]. Отсюда, эпитет
становится своеобразным гомогенным катализатором усиления переносного значения
слова, логическое определение способствует созданию речи точной, нацеленной на узнавание и на рационально-аналитическое восприятие. Логическое определение нацелено
на однозначность смыслового толкования.
Эстетическая сущность эпитетных структур и логических определений более ощутима тогда, когда они выносятся в заглавия литературно-художественных произведений. Особенно показательным анализ эпитетных структур и логических определений
становится в синтетических жанровых формах. К таковым относится фельетон, жанровая сущность которого основана на перемещении фактов объективной реальности в
художественно-условную плоскость и на буквализации аллюзивно-ассоциативных связей. Концентрацией жанровых фельетонных качеств является заглавие произведений.
Ближе всех к серьезному рассмотрению намеченных вопросов подошла В. Тырыгина.
Во многих ее работах изучаются особенности эпитетов в различных жанрах газетнопублицистического и научного стилей [5; 6]. Тем не менее, сосредоточенность
В. Тырыгиной на англоязычном материале конца 20-го века не отменяет актуальности
обращения к исследованию диалектических связей между эпитетом и логическим определением в заглавии фельетона.
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В русской литературе особой уникальностью отличается фельетон 1920-х годов.
Многие популярные издания обеспечивают прописку этому жанру на своих страницах. К
творческой лаборатории фельетона приобщаются разные писательские таланты: М. Булгаков, А. Зорич, И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев, М. Кольцов, Ю. Олеша и другие. Достижения в этом жанре настолько впечатляющи, что его пытались вывести за нормативные
черты публицистики. Фельетон представлялся как оригинальное (а иногда —
обязательное) начало творческого пути серьезного писателя. Фельетонное качество стали ощущать во многих жанрах — в рассказе, повести и даже романе.
Вместе с тем, поэтика фельетона не получила детального и всестороннего изучения.
Многие работы о фельетоне “по необходимости пунктирные” [7: 360]. Неравномерно
распределилось внимание к фельетонам разных авторов. Больше изучены произведения
этого жанра, принадлежащие И. Ильфу и Е. Петрову, В. Катаеву, М. Кольцову. Очень
редки работы, в которых фельетон М. Булгакова или Ю. Олеши становился бы основным
объектом исследования.
Место фельетона в творчестве М. Булгакова определяется неоднозначно. Порой булгаковские фельетоны 1920-х годов воспринимаются в качестве своеобразного бытового
и биографического материала: “…фельетон «Торговый ренессанс» … — документ сразу
и литературный, и биографический: он дает возможность увидеть Москву начала 1922
года и несколько более раннего времени глазами самого Булгакова” [8: 173]. Иногда
фельетоны считают не обязательной, а скорее необходимой частью творческого наследия
писателя. Оценивая фельетон как “вспомогательное творчество”, как литературную поденщину, как гимнастику ума и литературного таланта, многие исследователи отталкиваются от восприятия самого М. Булгакова [9 (4: 557-559)]. Однако более продуктивным
выглядит включение фельетона в художественную систему М. Булгакова в качестве
существенной составляющей части, что делает, например, Л. Фиалкова: “Чрезвычайно
важно отметить, что рассказы и фельетоны Булгакова, публиковавшиеся в разных изданиях, взаимосвязаны и включены в общий контекст творчества писателя” [9 (2: 708)].
Поскольку фельетон 1920-х годов часто находился на грани публицистики и беллетристики, то характер соотношения логических определений и собственно эпитетов может устанавливать существенные стилевые особенности произведений определенного
жанра или автора. Следовательно, перед Булгаковым-фельетонистом были два основных
пути художественно-публицистического воплощения материала: 1) применение простых,
часто схематичных, эмблемных определений для обеспечения доступности содержания
неискушенному читателю; и 2) обращение к эпитетным структурам с целью активизации
ассоциативно-образного начала.
Особая экспрессивная роль эпитетных структур и логических определений в фельетонах М. Булгакова подтверждается фактом их широкого использования в заглавиях произведений. Подчеркивая тот или иной существенный признак уже в заглавии, писатель
сразу же задавал проблемно-тематический угол зрения на изображаемое и во многом
определял итоговый идейный (часто – политический, идеологический) вывод.
Детальному изучению подверглись 116 фельетонов М. Булгакова. В заглавиях 40
из них использованы эпитетные структуры, в 9 — логические определения. Заглавия
10 фельетонов, не имеющие непосредственных определений, дополняются авторскими
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подзаглавиями-комментариями, в которых встречается 7 эпитетных структур и 3 логических определения. В 59 заглавиях фельетонов М. Булгакова (чуть больше половины от
рассмотренных) фиксируются эпитетные структуры и логические определения.
Очень высока “художественная плотность” определений в заглавиях фельетонов,
которые были опубликованы в газете “Накануне” или в “Литературном приложении” к
ней. В произведениях, готовившихся для этого издания, автор “мог несколько развернуть
свои мысли” [9 (4: 559)]. В 11 из 17 таких фельетонов в заглавии или подзаглавии встречаются эпитетные структуры (64,7%). Заглавия этих 11 фельетонов группируются так:
Заглавия, в составе
которых встречаются эпитетные
структуры

Заглавия, в составе которых
встречаются логические
определения

Подзаглавия, в составе
которых встречаются
эпитетные структуры и логические определения

5

4

2

В заглавиях фельетонов М. Булгаков акцентированно переосмысливает традиционные
и расхожие представления. Заглавие одного из фельетонов (“Москва краснокаменная”,
1922), предназначавшегося для газеты “Накануне”, возвращает сознание читателя к более
привычному сочетанию — “Москва белокаменная”. Однако М. Булгаков описывает жизнь
совсем другого города: новой столицы нового государства. В фельетоне лейтмотивным
становится красный цвет. Писатель упорно настаивал на том, чтобы европейский читатель узнал о рождении “третьего Китая» — «невиданного», «неслыханного», «красноторогового» [9 (2: 230)]. И весь пафос оптимизма и бодрости, вырастающий из созерцания бурного торгового подъема «Москвы краснокаменной», уступает место трагическим
предчувствиям общенациональной и общегосударственной катастрофы.
В 1923 году в газете “Накануне” был опубликован “уголовный фельетон” М. Булгакова “Комаровское дело”, в заглавии которого использовано логическое определение.
М. Чудакова считает, что “в фельетоне перед нами — едва ли не единственный случай
психологического анализа, совершаемого Булгаковым не художественными средствами, — и в этом едва ли не главный интерес этого текста”. Однако сама же замечает,
что в этом фельетоне ощутимы настойчивые размышления М. Булгакова “над психологическим механизмом насилия над человеческой жизнью — убийством или казнью.
Несомненно, какая-то часть результатов этих размышлений была через несколько лет
использована в «Беге» — в работе над Хлудовым” [8: 262].
Действительно, фельетон “Комаровское дело” имеет конкретно-реальную основу.
М. Булгаков присутствовал на судебном процессе, и его произведение могло бы стать
уголовным репортажем или отчетом. Но сам автор в тексте произведения уточняет его
жанр: “Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в
голове желание все-таки этого Комарова понять» [9 (2: 303)]. «Желание все-таки этого
Комарова понять» приводит автора к более широким обобщениям. Это обнаруживается
уже в заглавии фельетона. Вместо возможного, явно упрощенно-официального заглавия
«дело Комарова» автор использовал словосочетание с логическим определением. «За338

дача логического определения – индивидуализировать понятие или предмет, отличить
его от подобных же понятий» [10: 196]. Таким образом, М. Булгаков сразу же выделяет
дело Комарова из множества других уголовных дел. Эмоционально и экспрессивно нейтральное заглавие «дело Комарова» не устраивало М. Булгакова «нулевой» экспрессией. Фабульная ситуация настолько не совместима с мировоззренческими принципами
писателя, что он не может сохранить взвешенный и объективный тон повествования.
Рост эмоциональной экспрессивности засвидетельствован постепенным, но неуклонным, увеличением количества эпитетов. Когда
�������������������������������������������
М. Булгаков знакомит читателя с общими обстоятельствами дела, он опирается на использование логических определений:
«Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или
подмосковными крестьянами» [т 2; c.301]. Едва ли не первый эпитет встречается тогда,
когда писатель заканчивает изложение сути дела в общих чертах и вплотную приступает
к психологическому исследованию: “несущественная деталь: он, конечно, не Комаров
Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия – вероятно,
след уголовного, черного прошлого» [т 2; c.303]. По мере усиления личностно-авторского
отношения к материалу возрастает количество и экспрессивность эпитетных структур.
Детальное психологическое разбирательство приводит М. Булгакова к выводам широкого обобщающего характера: “И на человеческой глупости блестящая, великолепная
амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень
многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отравленные большими городами»
[9 (2: 305)]. Авторское восприятие жизненного материала проходит заметную эволюцию от индивидуализации явления при помощи логических определений в заглавии и в
начальной части произведения до обобщающих выводов, экспрессивная окрашенность
которых основывается на эпитетах.
Такой же характер функционального соотношения логических определений и
эпитетов свойственен фельетонам М. Булгакова, которые печатались в газете “Гудок”.
Из 87 фельетонов писателя, опубликованных в “Гудке”, 40 имеют в заглавии или подзаглавии эпитеты или логические определения (что составляет приблизительно 46%).
Как видим, интенсивность использования определяющих компонентов в заглавиях гудковских фельетонов заметно снизилась. Возможно, это обусловлено не только тем, что
М. Булгаков отказывается от беллетризации реальных фактов, а тем, что увеличивается
число написанных фельетонов. В заглавиях заметным остается преобладание эпитетов
по сравнению с логическими определениями.
Заглавия, в составе
которых встречаются
эпитетные структуры

Заглавия, в составе которых
встречаются логические
определения

Подзаглавия, в составе
которых встречаются
эпитеты и логические
определения

29

4

6

Соотношение фельетонов, в заглавиях которых использованы эпитеты и логические
определения, составляет соответственно чуть больше семи к одному. Основной потенциал фельетонности произведений, печатавшихся в “Гудке”, М. Булгаков сосредотачи339

вал часто именно в названии, превращая его в “особый литературный способ указания
необычных ассоциаций” [7: 361]. “Электрическая лекция” (1924), “Брачная катастрофа”
(1924), “Сентиментальный водолей” (1925), “Пьяный паровоз” (1926) и другие заглавия заменяли прямое отражение темы намеком, иронией, неоднозначной ассоциацией.
Поэтому подчас трудно установить характер использованных М. Булгаковым означающих.
Заглавие одного из фельетонов (“Круглая печать”, 1925) кажется логическим определением. Однако ассоциативно-смысловое поле фельетона переводит логическое
определение в художественное. В круглой печати важна не столько ее форма, сколько административно-бюрократическая сила. Название наполняется символическим
смыслом, который далеко выходит за пределы буквальности, однозначности.
Эпитеты, используемые М. Булгаковым в заглавиях фельетонов, становятся также
средством остранения жизненного материала. Незатейливое повествование о собрании
железнодорожников выразительно оттеняется заглавием, в котором находится сложная
эпитетная структура “Музыкально-вокальная катастрофа” (1926). О факте сосуществования “школы и церкви в одном здании” М. Булгаков рассказывает в фельетоне с заглавием “Главполитбогослужение” (1924), создав словесное новообразование, которое соединяет эпитет и определяемое им слово. Ряд подобных примеров можно еще существенно
удлинить. Но и приведенных примеров вполне достаточно для выводов и обобщений,
как частного, так и типологического характера.
Художественная выразительность эпитетных структур, их учащение в заглавиях фельетонов становится особенно заметным при усилении авторской заинтересованности
материалом. В случаях, когда материал не был интересен М. Булгакову, и автор оставался к нему равнодушным, едва ли не единственным жанровым признаком фельетона
выступал характер заглавий фельетонов, в которых широко использовались логические
определения и эпитетные структуры. В заглавии и в тексте фельетонов М. Булгакова логические определения индивидуализировали предмет или понятие, а эпитетные структуры
усиливали выразительность авторского восприятия и отношения к изображаемому.
Эпитет и логическое определение в заглавиях фельетонов М. Булгакова разграничиваются функционально. Наличие эпитетных структур или логических определений
в заглавии не может рассматриваться как безусловное художественное преимущество
или бесспорный недостаток. Эпитет и логическое определение имеют собственные
функционально-семантические ниши, из которых вполне возможны взаимопереходы, что
определяется контекстом и общей природой образности того или другого текста. Тонкое
и мастерское создание симбиоза между эпитетными структурами и логическими определениями способно существенно повысить воздействие литературно-художественного
текста на реципиента.
Перенесение сложных и продуктивных взаимоотношений между эпитетом и логическим определением в заглавное поле произведения усиливает остраненность жизненного материала, обогащает ассоциативно-образные ходы, приводит в действие механизм
возвращения, благодаря которому яркое и запоминающееся название содействует повторному прочтению заглавия после знакомства реципиента с текстом всего произведения.
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РИТМІКО‑МЕТРИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОНЕТА
ІТАЛІЙСЬКОГО ТИПУ
(на матеріалі англомовних та україномовних
сонетів кінця XIX – початку XX ст.)
У статті розглядається метричний репертуар англомовних та україномовних сонетів кінця XIX – початку XX ст. Співставляються основні способи ритмічної організації,
головна увага приділяється ритмотворчим засобам, зокрема — цезуруванню та віршованому поділу мови.
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Ключові слова: вірш, енжамбеман, метр, ритм, сонет, цезура.
В статье рассматривается метрический репертуар англоязычных и украиноязычных
сонетов конца XIX – начала XX в. Сравниваются основные способы ритмической организации, главное внимание обращается на ритмообразующие средства — цезуру
и стихотворное деление речи.
Ключевые слова: стих, енжамбеман, метр, ритм, сонет, цезура.
Metrical devices of the English-spoken and the Ukrainian-spoken sonnets at the end of
XIX – the beginning of XX century are regarded in the article. The principal ways of rhythmic
organization are compared, the main attention is paid to the rhythmic-forming methods — caesura and verse division of speech.
Key words: verse, enjambement, meter, rhythm, sonnet, caesura.
Особливості метричного репертуару та основних ритмотворчих засобів особливим
чином виявляються в сонеті, строго канонізованій формі, що містить ряд вимог до ритмічної організації. Загальна специфіка метричної та ритмічної організації сонета розкрита в працях М. Гаспарова [1], Л. Гросмана [2], А. Добрянського [3], І. Качуровського
[4], Т. Кросленда [5], В. Шарпа [6] та ін. На думку А. Добрянського, „однією з найбільш
стійких особливостей сонета, котрі різко виділяють його з-поміж інших віршів, надаючи
йому цілісної викінченості і самобутності, є віршований розмір” [3: 59].
Найкращим відповідником сонетної форми дослідники визнають ямб. А. Добрянський, зокрема, стверджує: „Сонет — це продумана до найменших дрібниць і усталена
мова, в якій милозвучність слів цурається зверхньої пісенної мелодійності” [3: 60]. Тому,
трискладові розміри дослідник вважає для сонета непридатними.
Дослідниця метричного репертуару української поезії XX ст. Н. Костенко [7] переконана, що 5-стопний ямб має багатші ритміко-виразні можливості порівняно з 4-стопним
і 6-стопним ямбами, оскільки перший, як правило, не має цезури, а другий нею обмежений: на відміну від них український 5-стопний ямб може вільно оперувати і цезурним, і
безцезурним варіантами.
А. Добрянський вважає, що п’ятистопний ямб, „дозволяє ствердити в сонеті
специфічну звукову красу слова, надати віршеві особливої мелодійності, що не конкурує
ні з музикою, ні з піснею” [3: 61]. Визначаючи звучність як одну з найважливіших характеристик сонета, В. Шарп доводить необхідність написання сонета декасилабічним
віршем, оскільки цей метр, на думку дослідника, забезпечує більшу сонорність у
порівнянні з октосилабічним.
На невідповідності інших розмірів сонетній формі наголошував Г.����������������
Шенгелі, визнаючи, що „вірш написаний шестистопним ямбом ділиться на два тристопних піввірші
і тим самим порушує евфонічне звучання сонета” [8: 126]. Л. Гросман зазначав, що
„шестистопні ямбічні вірші надто наближують сонетну форму до александринів, які не
піддаються більш тонкій грі ритмів” [2: 129]. Так само і 4-стопний ямб є непридатним
для сонета, тому що він є занадто коротким (містить лише до 126 складів). А сонет повинен виражати в кожному віршеві якомога більше змісту, тому кількість складів, визначена каноном (150) є необхідною вимогою.
Віршований розмір є невіддільним від ритмічної впорядкованості сонета. Під ритмікою сонета розуміємо не лише ритміку чергування наголошених і ненаголошених складів
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(силабо-тонічний ритм), але й ритміку чергування клаузул (каталектичний ритм), окремих слів (лексичний ритм), пауз (паузальний ритм), співзвуч (інструментальний ритм),
рим (римовий ритм), граматичних конструкцій (граматичний ритм), образів і ситуацій
(семантичний ритм) та ін. Тому метою дослідження є виявлення, опис і співставлення
способів ритміко-метричної організації англомовних та україномовних сонетів кінця
XIX – початку XX ст. Період зламу двох віків відзначається особливим розмаїттям форм
і тематики сонетного жанру, а також дивовижним поєднанням архаїки та новаторства.
Об'єктом дослідження є тексти англомовних та україномовних сонетів, що належать до
зазначеного періоду.
Україномовні поети кінця XIX – початку XX ст. тяжіють до орієнтації на світову віршову культуру, проте в цілому ритміко-метричний репертуар їхніх сонетів витриманий
в межах класичного силабо-тонічного віршування. Натомість, англомовні поети експериментують з формою сонета, вводять нетрадиційні для сонета віршовані розміри, свідомо
порушують передбачувану ритмічну впорядкованість. Все ж, попри різноманітні варіації
метру і ритму, більшість сонетів в обох національних літературах написані ямбом, проте
різними його розмірами. У проаналізованих сонетах домінує 5‑стопний ямб, що складає
близько 80% від загальної кількості розглянутих сонетів.
Метрично сильними в 5-стопному ямбі є перша, третя, п’ята стопи; слабкими — друга і четверта; поєднання слабких і сильних місць у зазначених позиціях утворює панівний альтернуючий ритм. Проте, в сонетах спостерігаються два види порушень альтернуючого ритму: 1) висхідний (французький) ритм, при якому слабка друга стопа є такою ж,
як і перша, або сильнішою за неї і 2) спадний (англійський) ритм, при якому слабка друга
стопа є такою ж, як і третя, або сильнішою за неї.
Проведений аналіз основних ритмічних варіацій 5-стопного ямба в англомовних та
україномовних сонетах дозволив виявити наступні співвідношення ритмічних форм.
Повнонаголошена: (U)–U–U–U–U–(U); з пірихієм на першій стопі: (U)UU–U–U–U–(U);
з пірихієм на четвертій стопі: (U)–U–U–UUU–(U). Більшості україномовних сонетів
властива тенденція до повнонаголошеності. Проте, характерною прикметою сонетів
І. Франка, В. Cамійленка та У. Кравченко є вживання 5-стопника з акцентним посиленням першої половини вірша (перша і особливо друга стопа) і послабленням другої його
половини (третя і четверта стопа). На думку Н. Костенко, „стійка наголошеність початку рядка в ямбічному вірші І. Франка передає неповторне енергійне, вольове звучання
його ритмів, відтворює, як він сам писав, „п’ятистопний ямб, мов з міді литий” [7: 169].
Цикл „Тюремних сонетів” І. Франка з майже 100% наголошеністю першої та другої стоп
виражає складний, багатогранний світ переживань поета; кожний сонет циклу набуває
особливого смислу, увиразнюється образ ліричного героя.
5-стопний ямб в деяких україномовних сонетах вирізняється тенденцією до цезурування. Цей прийом, що є характерним для сонетів Лесі Українки, певною мірою забезпечує мелодійність, наспівність її лірики.
Показовою рисою англомовних та україномовних сонетів кінця XIX – початку XX ст.
є поєднання віршів 5-стопного і 6-стопного ямба в межах одного сонета. Ця тенденція
простежується в творчості Лесі Українки та Едни Сент-Вінсент Міллей. Досліджуючи
ритміко-метричну організацію ліричного твору, Н. Костенко зазначає, що 5-стопний ямб
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вживався переважно як несамостійний розмір, один з компонентів різностопних ямбічних структур, у яких 5-стопник нерідко чергувався з 6-стопником. Аналізуючи зв'язок
5-стопного ямба із шестистопним в поезії Лесі Українки, дослідниця стверджує: „Спорадичне впровадження рядків 6-стопного ямба з цезурою породжує ефект контрастного
їх зіставлення з рядками нецезурованого 5-стопного ямба, що увиразнює ритм; з іншого боку, цезурованість 6-стопника стимулює і підтримує цезурованість окремих рядків
5-стопного ямба, що чергуються з нецезурованими; і це надає ще більшої динаміки ритму” [7: 169‑170].
Фантазіє! ти, сило чарівна,
Що збудувала світ в порожньому просторі,
Вложила почуття в байдужий промінь зорі,
Що будиш мертвих з вічного їх сна [9: 74].
В англомовних сонетах кінця XIX — початку XX ст. поєднання віршів 5‑стопного
ямба з 6-стопним є експресивним засобом у циклі Едни Сент-Вінсент Міллей „Сонети з
дикого дерева”, де останній вірш кожного сонета написаний олександрином. Додаткові
склади посилюють основну ідею сонетів, яка найчастіше міститься в сонетному замку —
двох останніх віршах. Поетеса видовжує останній вірш ще також з метою фонічної виразності. У другому сонеті циклу додаткові склади з алітераціями на „Д”, „Р, „М” імітують монотонність дощу, що тарабанить по даху: „Upon this roof the rain would drum as
it was drumming now” [10].
Крім традиційного 5-стопного ямба, україномовні поети, зокрема М. Рильський та
С. Чарнецький, звертаються і до 6-стопного ямба, проте частка його вживання у порівнянні з 5-стопним є незначною (14%). Звертання до 6-стопного ямба очевидно пов’язано
з орієнтацією поетів на західноєвропейські класичні традиції. Особливо відчутним є
вплив французької поезії, в якій популярною метричною формою був олександрійський
вірш з цезурою після третьої стопи. Значний вплив мала і традиція О. Пушкіна, який надавав превагу 6-стопному ямбу в сонетах. Строго процезурований 6-стопний ямб в сонетах М. Рильського та С. Чарнецького є експресивним засобом, що надає поезії повільної
урочистості, величності, задумливості. Крім того, 6-стопний ямб в поезії М. Рильського
є дієвим виразником медитативного начала.
Ритмічні форми 6-стопного цезурованого ямба класифікуються в залежності від особливостей цезурного членування на піввірші. М. Гаспаров виділяє два види ритму: двочленний і тричленний. Якщо склад перед цезурою є наголошеним (чоловіча цезура), то
опорними ритмічними точками є цей і останній наголос, і вірш ділиться на дві симетричні половини. Такий ритм характерний для сонетів М. Рильського, в яких впроваджується
6-стопник з чоловічою цезурою:
Засну́в Ендіміо́н // на мі́сячній поля́ні,
Де смо́льний ду́х трави́ // і со́сен престари́х.
До ми́лих у́ст його́, // роже́вих і пухки́х,
Боги́ня хи́литься // в нестри́мному бажа́нні [11: 19].
Якщо ж на складі перед цезурою пропущено наголос (дактилічна цезура), то опорними є наголоси на 2-й, 4-й і 6-й стопах, і вірш ділиться на три частини. Такий ритм з
дактилічною цезурою спостерігається лише в окремих віршах сонетів С. Чарнецького:
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Ти їдеш там, де млисте, зимне море
Мутни́ми хви́лями // змива́є береги́,
Де не́бо пі́вночі // студе́не, непрозо́ре
Спов'є всі думи мрякою нудьги…[12].
Зазначені метричні особливості невіддільні від ритму, оскільки естетичне сприйняття
сонета значною мірою залежить від інтонації, яка створюється в межах певного ритмічного малюнка за допомогою логічного наголосу, фігур поетичного синтаксису, засобів
звукопису, рими. Розвиток ритмічної впорядкованості англомовного та україномовного
сонета пов’язаний з поширенням енжамбемана — прийому, що полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений відсутністю
збігу ритмічної паузи зі смисловою. Міжрядкове перенесення репрезентоване в сонетах
чотирма основними видами:
1. Rejet (реже) — синтагма чи фраза розпочата в попередньому рядку, а завершена на
початку наступного.
2. Сontre-rejet (контр‑реже) — синтагма чи фраза розпочата в кінці попереднього рядка і завершена в наступному. Обидва прийоми характерні як для англомовного, так і для
україномовного сонета.
3. Double-rejet (дабл‑реже) — фраза починається в кінці попереднього рядка і
завершується на початку наступного. Спостерігаємо в сонетах М. Рильського:
Полуменіють сосни. Срібний пил
Бадилля сріблить. Міста профіль строгий [11: 52].
4. Складовий енжамбеман, суть його полягає в перенесенні за складами. Такий тип
перенесення властивий лише англомовній поезії, зокрема сонетам Дж.М. Хопкінса:
Then lull, then leave off. Fury had shrieked ‘No lі́ngerіng! Let me be fell: force I must be brі́ef [13: 508].
Міжрядкове перенесення є засобом експресії та служить для посилення значимості
зображуваного явища. На думку Г. Шенгелі, „паузи між рядками, розриваючи фрази, сприяють підкресленню їхніх головних смислових частин” [8: 35]. Оригінальною
ритмічною організацією відзначається сонет Дж.М. Хопкінса „Thou art indeed just, Lord,
if I contend”, в якому спостерігаємо поєднання двох видів енжамбемана. Прийом енжамбеману зустрічається у семи віршах сонета, проте в кожному з них він наділений різними
функціями. Сонет відображає драматичний монолог ліричного героя, який переймається
одвічною проблемою добра і зла у світі. Rejet, що об’єднує перших два вірші словом
contend (боротьба), посилює відчуття протистояння ліричного героя і Бога:
Thou art indeed just, Lord, if I contend
With thee; but, sir, so what I plead is just [13: 510].
Сontre-rejet між третім і четвертим віршем носить характер риторичного запитання
ліричного героя: „Чому шляхи грішників процвітають, а я приречений на страждання?”
Енжамбеман, що з’являється після слова must (повинен), посилює гнів ліричного героя
на Бога:
Why do sinners’ ways prosper? and why must
Disappointment all I endeavour end? [13: 510].
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Енжамбеман в сонеті Дж.М. Хопкінса підкреслює емоційне напруження ліричного
героя та створює нерівний, уривчастий ритм сонета-молитви.
Міжстрофічне перенесення є досить рідкісним явищем у сонеті, оскільки кожна
строфа сприймається як завершена одиниця, що виражає закінчену думку. Так Л. Гросман зауважує, що строфічна будова сонета тісно пов’язана з його композицією. У зв’язку
з цим дослідник стверджує, що катрени повинні бути чітко розмежовані змістом і синтаксисом, а терцети можуть бути тематично і синтаксично поєднані між собою. [2: 130].
Ці вимоги строфічної організації частково порушені в декількох сонетах М. Рильського
(„Мистецтво”, „До портрета Саксаганського”, „У теплі дні збирання винограду”):
І він спитав: — Яку б найти принаду,
Щоб привернуть тебе до рук моїх?
Вона ж йому: — Світи щодня лампаду
Кіпріді добрій. — Підняла батіг,
Гукнула свіжо й весело на мулів,
І чутно уші правий з них прищулив,
І знявся пил, немов рожевий дим [11: 24].
Поряд з активним вживанням 5-стопного і 6-стопного ямба в україномовній поезії
кінця XIX — початку ��������������������������������������������������������������
XX �����������������������������������������������������������
ст. знаходимо і декілька сонетів М. Рильського та цикл „Донецьких сонетів” М. Чернявського, написаних 4-стопним ямбом, що складає близько
6% від загальної кількості сонетів. Такий низький показник пов’язаний зі зміною типу
інтонації, оскільки 4-стопний ямб був переважно носієм ліричного начала. А в період
неокласичної традицій провідну роль відігравав характер оповідного, епічного вірша,
найкращим виразником якого слугував 5-стопний ямб.
Теоретиком і практиком в галузі англійської ритміки виступає поет Дж. Хопкінс,
якому належить визначення терміну „ламаний ритм”. Це поетичний ритм, при якому
перший склад стопи обов’язково наголошений при різноманітній кількості ненаголошених складів, що слідують за ним. Намагаючись усунути умовну межу між мовою поезії
і мовою прози, поет вводить додаткові стопи — прийом контрапункту, що порушує
регулярність декасилабічного вірша і наближує ритм вірша до природного ритму усного
мовлення і музикального ритму.
Серед метричних форм сонетів Дж.М. Хопкінса розрізняємо: традиційний 5-стопний
ямб, контрапунктований вільним ритмом; 5-стопний ямб з окремими віршами, написаними в „ламаному ритмі”; пеон, що характеризується низхідним „ламаним ритмом”.
Яскравий прояв нетрадиційного віршованого розміру втілено в сонеті Дж.М. Хопкінса „The Caged Skylark” („Жайворонок у клітці”), що є новою інтерпретацією традиційного мотиву ув’язненого духу. Проте, сонет є не просто варіацією на платонівську тему, але
алегорією особистого життя поета, який добровільно посвятив себе християнській аскезі. Сонет, що написаний в падаючому ритмі пеона І, репрезентує образ людського духу,
котрий ув’язнений в тілі наче птах в клітці. За допомогою нерегулярності наголосів, що
забезпечують „ламаний” ритм поезії, поет увиразнює нестримне бажання ліричного героя вирватися на свободу, яке супроводжується стражданням та болем. Таким чином,
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вільне розташування наголосів у сонеті, поєднання віршів у правильному ритмі з віршами в неправильному ритмі наближують форму ліричного твору до музичної композиції.
Отже, аналіз ритміко-метричних особливостей англомовних та україномовних сонетів кінця XIX – початку XX ст. дозволяє говорити про посилення тенденції до поєднання
канонізованих елементів у сонеті з такими, що мали експериментальний характер. Крім
панівного 5-стопного ямба, в сонетах спостерігаються формальні відхилення від канону.
Серед них — вживання 6-стопного та 4-стопного ямба в україномовних сонетах та вживання нетрадиційних метрів (пеон) в англомовних сонетах.
Безсумнівно, ритмотворчі засоби слід розглядати в єдності всіх формально-змістових
компонентів сонета, оскільки ритм відіграє інтегруючу роль у створенні цілісності ліричного твору. Ритмічні варіації помітні в англомовних сонетах, зокрема, це пов’язано з
обґрунтуванням Дж.М. Хопкінсом концепції поезії як словесної музики.
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СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКОГО РОМАНА
А. Ф. ПИСЕМСКОГО «В ВОДОВОРОТЕ»
Стаття присвячена аналізу особливостей сюжету та композиції антинігілістичного роману О. Ф. Писемського „У вирі”. Автор статті пропонує два основних шляхи
інтерпретації сюжету даного твору. Спираючись на теоретичний доробок М. М. Бахтіна та Н. Д. Тамарченка, Н.О. Грінченко розглядає сюжетну ситуацію роману
„У вирі” як ситуацію випробування. Крім того, наявність у тексті твору складної системи протиставлень персонажів дозволяє зробити висновок про те, що сюжет роману
О. Ф. Писемського „У вирі” базується на суперечностях.
Ключові слова: сюжет, фабула, прийом, антитеза, сюжет випробування, сюжет
протиріч.
Статья посвящена анализу особенностей сюжета и композиции антинигилистического романа А. Ф. Писемского «В водовороте». Автор статьи предлагает два
основных пути интерпретации сюжета данного произведения. Используя теоретическое наследие М. М. Бахтина и Н. Д. Тамарченко, Н. А. Гринченко рассматривает
сюжетную ситуацию романа «В водовороте» как ситуацию испытания. Кроме того,
наличие в тексте произведения сложной системы персонажных противопоставлений
позволяет сделать вывод о том, что сюжет романа А. Ф. Писемского «В водовороте»
основывается на противоречиях.
Ключевые слова: сюжет, фабула, приём, антитеза, сюжет испытания, сюжет
противоречия.
The article under consideration is dedicated to the analyses of the plot and composition’s
peculiarities of Pisemskiy’s antinihilistic novel “In the Whirl”. The author of the article proposes
two main ways of interpreting the novel’s plot. Using the theoretical heritage of M. Bakhtin and
N. Tamarchenko, N. Grinchenko interprets the plot of the novel “In the Whirl” as the plot of the
test. Besides, the existence of the complicated system of oppositions in the novel’s text gives all
grounds to state that the plot of Pisemskiy’s novel “In the Whirl” is based on contradictions.
Key words: plot, story, means, antithesis, plot of the test, plot of contradictions.
Понятия «сюжет» и «композиция» принадлежат к числу базовых терминов современного литературоведения и филологического анализа художественного текста. Однако, как
и большинство подобных терминов, они не имеют однозначного научного определения.
Композицию отождествляют с архитектоникой, структурой, организацией, системой образов и другими элементами художественной структуры произведения. Функционирование терминов «сюжет» и «фабула» в научном дискурсе связано с привлечением смежных понятий, которые в той или иной степени призваны дополнить их значение. Это
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ситуация, коллизия, эпизод, конфликт, событие, интрига. События, ситуации и эпизоды
формируют поле деятельности героев произведения, создают их «среду обитания». Они
не только наглядно демонстрируют поступки героев, но и обнажают их внутренний мир.
С другой стороны, сюжет как способ выявления жизненных противоречий неизменно
связан с понятиями «конфликт» и «коллизия».
М. М. Бахтин в книге «Формальный
���������������������������������������������������������
метод в литературоведении», анализируя основные понятия в концепции формалистов, приходит к выводу, что разделение понятий
«сюжет» и «фабула» является для них ключевым: «Фабула – это то событие, которое лежит в основе сюжета, событие жизненное, этическое, политическое, историческое <…>
Сюжет развертывается в реальном времени исполнения и восприятия» [1: 119]. Вместе
с тем, критикуя многие теоретические положения формальной школы, учёный отмечал,
что фабула приобретает единство не только в процессе разворачивания сюжета и не сводится к мотивировке сюжетных перипетий: «Фабула <…> характеризует жанр с точки
зрения его тематической ориентации в действительности. Сюжет характеризует то же
самое, но с точки зрения реальной действительности жанра в процессе его социального
осуществления» [1: 155]. М. М. Бахтин указывает, что понятия «фабула» и «сюжет» не
подлежат однозначному разделению и противопоставлению, поскольку являются едиными конструктивными элементами произведения.
В различных теоретических концепциях, связанных с понятиями «сюжет» и «фабула», вопрос о минимальной единице сюжета решается по-разному. Например, в концепции академика Веселовский такой единицей является мотив. Ю. М. Лотман в работе
«Структура художественного текста» мельчайшей единицей сюжетного построения
называет событие [6: 221-222]. Событие для него – это перемещение персонажа через
границу своего семантического поля, которое напрямую зависит от понятия «норма» в
рамках определённого культурного пространства [6: 224]. Исходным пунктом разворачивания сюжета становится факт установления каких-либо отношений (или их отсутствие)
между героем и семантической средой.
В. Е. Хализев, подобно Ю. М. Лотману, под «сюжетом» понимает «цепь событий»,
воссозданную в литературном произведении, «жизнь персонажей в ее пространственновременных изменениях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах»
[13: 214]. Исследователь считает, что именно события наряду с персонажами составляют
основу предметного мира сюжетного произведения.
Одной из основных черт поэтики антинигилистического романа является усиленная
событийность и наличие неожиданных, интригующих или даже авантюрных сюжетных
поворотов и ситуаций. Для антинигилистической прозы А. Ф. Писемского характерно
особенное отношение к подбору сюжетного материала для построения интриги. По мнению И. П. Видуэцкой, по сравнению с признанными классиками русской литературы
Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским, Писемского «больше интересует практическая,
бытовая сфера жизни» [3: 135]. Исследовательница поясняет, что даже традиционная
любовная интрига раскрывается в произведениях писателя в тесной зависимости от
всех остальных сфер жизни героя – прежде всего духовной и общественной. Именно
эта особенность писательской манеры Писемского выходит на первый план в его антинигилистическом романе «В водовороте», который был впервые опубликован в журнале
«Беседа» (январь-июнь 1871 года).
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Учитывая предыдущий негативный опыт критического восприятия своих произведений, А. Ф. Писемский в романе «В водовороте» максимально отошёл от принципов
жанрового синтеза и панорамности охвата действительности, которые были основополагающими в его первом антинигилистическом романе «Взбаламученное море» (1863).
Таким образом, писатель вернулся к привычной и намного более традиционной для него
сюжетной схеме. Неудивительно, что критики и исследователи творчества А. Ф. Писемского неоднократно отмечали, что отличительной чертой романа «В водовороте» является продуманная и до мельчайших подробностей выверенная композиция. В частности,
Н. С. Лесков высказал восторженные отзывы о романе в письме от 17 мая 1871 года:
«Благодарю Вас покорно, достоуважаемый Алексей Феофилактович, за Ваши строки,
<…> и всего усерднее благодарю Вас за высокое и превысокое наслаждение, доставляемое мне «Водоворотом». <…> Характеры поражают верностью и последовательностью
развития; <…> рисовка артистическая; <…> экономия соблюдена с такою строгостию,
что роман выходит совсем образцовый» [5: 320-321]. Подобные отзывы находим и у современных исследователей творчества писателя. Например, по мнению А. В. Тимофеева, роман «В водовороте» «отличается переплетением сквозных сюжетных построений,
связанных с каждым из действующих лиц с момента их появления и до развязки <…>,
завершение сюжетной линии – это и свершение судьбы, соответствующее месту, занимаемому персонажем в общей картине жизни, какой она сложилась в сознании автора»
[11: 226].
Между двумя антинигилистическими романами Писемского можно провести несколько параллелей на уровне сюжетного построения. Сюжетной основой указанных
произведений служит традиционная схема любовного треугольника, однако в романе
«Взбаламученное море» она используется лишь в отдельных его частях. Роман «В водовороте» фактически лишен черт жанрового синтеза, поэтому именно ситуация адюльтера
является здесь основополагающей и сюжетообразующей. Автор акцентирует внимание
на проблеме морального нигилизма, который разрушает традиционные семейные ценности. И в одном, так и в другом произведении подчёркивается как чисто внешний, так
и глубокий внутренний контраст между главными героинями. При этом в романе «Взбаламученное море» тема супружеской измены раскрывалась в основном с точки зрения
главного героя – Александра Бакланова, то в романе «В водовороте» проблема адюльтера даётся в восприятии всех трёх её участников – князя Григорова, княгини Елизаветы
Григоровой и Елены Жиглинской. При помощи второстепенных и эпизодических персонажей автору удается раскрыть негативный социальный резонанс, который был вызван
существованием подобных отношений.
Нигилизм в романе «В водовороте» лишен карикатурных черт, в нём нет той памфлетности, которой был насыщен роман «Взбаламученное море». В данном произведении Писемский не отказался от сатирических приёмов изображения действительности,
но применял их в основном для обрисовки второстепенных персонажей (Николя Оглоблин, мадам Петицкая, доктор Елпидифор Мартыныч и другие). Изображение нигилизма в романе «В водовороте» не сводится только к осуждению морального нигилизма, который и стал причиной самоубийства главного героя. В тексте произведения содержится
множество споров на различные темы: теория происхождения видов Чарльза Дарвина,
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роль женщины в обществе, необходимость религиозного воспитания, национальноосвободительное движение в Польше. Н. Н. Грузинская называет подобные эпизоды
«борьбой интеллектов». Благодаря тому, что действие романа разворачивается одновременно в нескольких направлениях, любовная и социально-политическая линия в нём
тесно переплетаются. Автор подчёркивает, что Елена и Григоров расходятся по причинам скорее идеологическим, нежели сугубо личным.
Романа А. Ф. Писемского «В водовороте» может служить классическим образцом
произведения с реалистичным многолинейным сюжетом. Вначале на первый план автор
выдвигает образ князя Григорова и ситуацию любовного треугольника, в которую он
вовлечён. Паралельно с основной сюжетной линией, в основе которой находится любовный треугольник «князь Григоров – Елена Жиглинская – княгиня Елизавета Григорова», разворачиваются несколько дополнительных. Традиционно такие дополнительные
линии связывают главных героев произведения с второстепенными персонажами. Некоторые из них вынесены в предысторию, например, история дружбы князя Григорова и
барона Мингера. В молодости они оба одновременно ухаживали за Елизаветой, которая
впоследствии стала женой князя. После формального разрыва отношений между князем
и княгиней барон Мингер предпринимает новую попытку завоевать благосклонность
княгини, и снова терпит неудачу. Однако в конце романа после самоубийства князя и
соблюдения траура барон и Елизавета сочетаются законным браком.
Развивая идеи М. М. Бахтина, Н. Д. Тамарченко в статье «Сюжет испытания: опыт
типологии» рассматривает основные модификации сюжета испытания, который в любом
из вариантов «предполагает <…> обнаружение или раскрытие уже данной, наличной,
хоть и не всегда видимой и постигаемой сущности героя и мира» [10]. Среди основных видов сюжета испытания исследователь выделяет испытание социума, испытание
героя и испытание идеи. Под «социумом» в данном случае понимается определённый
пространственный локус с фиксированным историческим временем, который «должен
быть <…> репрезентативным по отношению ко всему национально-историческому миру
<…>, который он замещает» [10]. Во второй модификации сюжета испытания наблюдаются следующие разновидности: испытание авантюрными обстоятельствами; испытание духовно ограниченного персонажа контактом с более свободным мировосприятием
и наоборот; испытание мировосприятия героя какого-либо рода катастрофой или же катастрофа героя может восприниматься как символ катастрофичности современной ему
жизни.
Можно сказать, что роман А. Ф. Писемского «В водовороте» сочетает в себе все
три основные модификации сюжета испытания. Писатель сталкивает в произведении
нигилистическую и патриархально-христианскую модели мира. Каждый из участников
любовного треугольника выступает в трёх основных ипостасях: представитель определённой модели мира, носитель идей, отражающих сущность данного мировосприятия и
собственно герой любовной истории. Елена является представителем нигилистической
парадигмы поведения, княгиня Елизавета воплощает христианские ценности, князь Григоров находится на границе этих двух миров. Этот персонаж отличается двойственным
мировоззрением, он не может ни полностью принять нигилизм, как Елена, ни жить в
патриархальном браке со своей женой, исповедуя социальные нормы своего круга. Про351

поведуя идеи «свободного брака» в теории, на практике князь не может справиться с
чувством собственничества по отношению к Елизавете. Подобная дихотомия в финале
произведения приводят Григорова к самоубийству.
Испытанию подвергаются и взгляды Елены Жиглинской, например, идея женской
эмансипации и желание «жить лишь свом трудом». Однако её желание реализуется на
практике достаточно сложно. После окончания училища Елена пыталась служить гувернанткой, но через месяц вынуждена была вернуться к матери. Затем она получает
место учительницы, используя связи князя, в частности по его ходатайству перед своей
кузиной Анной Юрьевной, а вскоре становиться и начальницей училища. Но после того
как её связь с князем, а затем и беременность получают огласку, Елена теряет работу.
Вторую попытку «жить своим трудом» героиня предпринимает после расставания с Григоровым, но ей снова приходится столкнуться с определёнными трудностями. Вначале
авантюрист Жуквич под видом помощи польским беженцам обкрадывает Елену и исчезает со всеми её сбережениями. Оставшись без средств к существованию, девушка
вновь пытается найти работу, чтобы прокормить себя и своего ребёнка. Пройдя через
унижения и испытания, Елена в результате оказывается не в состоянии противостоять
социальным предрассудкам, из-за которых лишается возможности зарабатывать достаточное количество денег. В результате она выходит замуж по расчету, «продает себя» Николя Оглоблину, что прямо противоречит её предыдущим высказыванием: «Поверьте вы
мне-с, – продолжала она милым, но в то же время несколько наставническим тоном, –
я знаю по собственному опыту, что единственное счастье человека на земле - это труд
и трудиться...» [7: 36]. Такие компромиссы являются одной из причин смерти героини.
Автор подчеркивает, что и в браке Елена не меняет своих убеждений: «в самый день
смерти пришли было арестовать ее: такую, говорят, с разными заграничными революционерами переписку завела, что страсть!» – говорит в заключение романа один из
второстепенных персонажей. [7: 451].
Княгиня Елизавета оказывается единственной, кто не отступает от первоначально заявленной позиции, несмотря на давление, как со стороны мужа, так и со стороны общества. Когда за княгиней начинает ухаживать Миклаков, князь решает воспользоваться
таким поворотом событий, чтобы снять с себя всякие обязательства перед женой. Он
уговаривает Елизавету уехать с Миклаковым за границу, гарантируя им полное денежное
обеспечение. Однако в ходе развития действия выясняется, что княгиня хранила верность мужу, несмотря на его измену. За это автор вознаграждает её счастливым вторым
браком с бароном Мингером. Таким образом, патриархальная модель женского поведения представлена в романе как некий морально-этический идеал, что, впрочем, не мешает автору в некоторых эпизодах подсмеиваться над своей героиней.
Сюжет испытания представлен в романе «В водовороте» и в социальном разрезе. Автор демонстрирует степень разложения современной ему общественной морали на примере второстепенных персонажей, за которыми формально закреплена функция «столпов
общества». К таким персонажам можно отнести Анну Юрьевну, семейство Оглоблиных,
мадам Петицкую, которые только делают вид, что придерживаются общепринятых норм
морали, но на самом деле уже давно отказались от них .
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П. Г. Пустовойт отмечает, что образ главной героини произведения, Елены Жиглинской, был создан писателем при помощи всей совокупности художественных средств, а
не их определённого набора, как это было с сатирическими образами нигилистов. Это
портрет, предыстория, внутренний монолог, диалоги, исповедь [8: 239]. Исследовательница творчества писателя Н. Н. Грузинская объясняет этот факт тем, что время, прошедшее с момента работы над романом «Взбаламученное море» Писемский «более досконально изучил своих противников, <…> отчасти проник в их духовный мир» [4: 8].
В то же время, по наблюдению Л. Н. Синяковой, Елена в романе выступает скорее, как
антагонист князя, а не формальный его союзник, поскольку «она философски отрицает традиционный (христианский) уклад социальной жизни» [9: 32]. Вообще, структура
сюжетных противопоставлений в романе «В водовороте» довольно сложна. Один и тот
же персонаж одновременно может выступать как в роли протагониста, так и быть чьимлибо оппонентом в зависимости от его отношения к другим героям. Принцип противопоставления, таким образом, становиться одним из основных композиционных принципов
в произведении. Фактически все главные герои образовывают пары на основе антитетичности: Григоров – Мингер, Григоров – Елена, Елена – княгиня Григорова, Мингер –
Миклаков. Это даёт все основания назвать сюжет романа «В водовороте» не только «сюжетом испытания», но и «сюжетом противоречий».
Композиционный приём противопоставления является одним из наиболее типических приёмов в поэтике А. Ф. Писемского. Эта особенность авторского стиля легко
прослеживается и в данном произведении. Так, у князя Григорова, помимо скрытого
антагониста в образе Елены, также есть и явный антагонист – его друг барон Мингер.
Антитетичность данных персонажей заявлена уже в самом начале произведения, при
обрисовке экспозиционного парного портрета. По мере развития основной сюжетной
линии, противопоставление усиливается. В случае барона автор делает основной акцент
на материальной стороне его жизни, на внешности и на его костюме: «Он (князь – Н. Г.)
увидел по крайней мере до сорока цветных штанов барона. - Зачем у вас такая пропасть этой дряни? - воскликнул он. - Цветных брюк надобно иметь или много, или ни
одних, а то они очень приглядываются!» [7: 73]
В данном контексте примечательна сцена посещения героями Оружейной палаты, в
которой при помощи нескольких реплик автор обнажает жизненные приоритеты барона:
«Но что привело его в неописанный восторг, так это бриллианты в шпаге, поднесенной
Парижем в 14-м году Остен-Сакену.- Восемь штук таких бриллиантов!.. Восемь штук! восклицал барон. - Какая грань, какая вода отличная! - продолжал он с каким-то даже
умилением» [7: 93]. Писемский не без иронии объясняет такую тягу барона к драгоценностям тем, что его дед был ювелиром.
Миклаков также может рассматриваться как антагонист барона Мингера как в плане
соперничества за благосклонность княгини Елизаветы, так и с точки зрения абсолютного
несовпадения их философских убеждений и моральных норм. Отношение персонажей к
своему внешнему виду абсолютно противоположное.
Таким образом, не смотря на внешнюю простоту, сюжетная ситуация антинигилистического романа А. Ф. Писемского «В водовороте» дает множество возможностей
для интерпретации. Руководствуясь теоретическими исследованиями М. М. Бахтина и
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Н. Д. Тамарченко, можно говорить о сюжете данном произведении как о сюжете испытания в трёх его основных модификациях: испытание героя, испытание идеи и испытание
социума. Кроме того, сложная структура персонажных противопоставлений превращает
сюжет в сюжет противоречий.
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МОВНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ,
ЕКСПЛІКОВАНІ ЖАНРОВИМ ПОЗНАЧЕННЯМ У ЗАГОЛОВКУ
(на матеріалі англомовної поезії ХХ – ХХІ ст.ст.)
У статті визначається зв’язок жанрових заголовків з мовно-композиційними особливостями англомовної поезії; з’ясовується, яким чином жанрові позначення в заголовках
детермінують спосіб прочитання поетичного тексту з урахуванням авторської інтенції.
Ключові слова: жанр, жанровий заголовок, жанрова форма, знак, іконічність,
мовно-композиційні особливості.
В статье определяется связь жанровых заголовков с лингво-композиционными особенностями англоязычной поэзии, выясняется, каким образом жанровые обозначения в
заголовке определяют способ прочитания поэтического текста с учетом авторского
замысла.
Ключевые слова: жанр, жанровый заголовок, жанровая форма, знак, иконичность,
лингво-композиционные особенности.
The article defines the connection of genre titles with linguo-compositional peculiarities of
English and American poetry; it elucidates the way a genre indication in titles can determine
the mode of reading a poetic text taking into account the author’s intention.
Key words: genre, genre title, genre form, sign, iconicity, linguo-compositional
peculiarities.
Цілісний аналіз поетичного тексту передбачає врахування його жанрових особливостей. Оскільки знак орієнтований на передачу певного конвенційного змісту, жанр
як історично усталений тип літературного твору виявляє семіотичні властивості. Він
виступає своєрідною семіотичною категорією, знаком особливого типу, який детермінує
вибір інших знаків у системі художнього цілого.
Спроби визначити сутність жанру робилися багатьма вченими. В.В.�������������
Кожинов, наприклад, слушно зауважує, що “кожний жанр є не випадкова сукупність рис, але просякнена достатньо визначеним і багатим художнім змістом система компонентів форми.
Це форма, яка вже “опредметнила” у своїй архітектоніці, фактурі, колориті більш чи
менш конкретний художній зміст” [1: 107]. Іншими словами, жанр – змістовна форма, наповнення якої залежатиме від автора та його інтенції. М.М. Бахтін наголошував
на необхідності розрізнення “жанрових різновидів” і “жанрово-експресивних форм”
[2: 232]. Вплив жанрового різновиду тексту та його обсягу на чіткість, конкретність і повноту формулювання заголовка вивчався В.М. Ронгінським [3]. С.Л. Козлов досліджував
жанрові та предметно-номінативні заголовки [4]. Проте проблема зв’язку жанрових
заголовків з мовно-композиційними особливостями поезії досі не потрапляла до кола
уваги лінгвістів, що й обгрунтовує актуальність нашого дослідження.
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Мета цієї наукової розвідки полягає у визначенні зв’язку жанрових заголовків з
мовно-композиційними особливостями англомовної поезії, що передбачає розв’язання
таких завдань: здійснити аналіз заголовків із жанровим позначенням і з’ясувати, яким чином вони детермінують спосіб прочитання поетичного тексту з урахуванням авторської
інтенції.
Укладачі літературознавчих словників наголошують на необхідності тлумачення
жанру як категорії форми чи категорії змісту. Визначаючи пріоритети, вчені керуються
основною семіотичною закономірністю – єдністю форми та змісту. При з’ясуванні сутності жанру домінантна роль відводиться плану змісту.
Діалогічність жанру виявляється в аспекті прагматики – у взаємодії автора і читача в
ході творчого процесу. Автор обирає жанрову настанову, орієнтуючись на художню традицію і читача. Жанр складається історично, утворюючи з часом певний усталений архетип із своєю системою кодів. Змістовна жанрова конструкція зазнає постійного впливу
з боку різноманітних чинників. Проте якщо абстрагуватися від своєрідного, індивідуального, яке характеризує жанр окремого тексту, можна стверджувати, що він є знаком
певної традиції. За Пірсовою тріадою знаків, жанр є індексом тих літературних творів,
які складають парадигму за схожими ознаками. Це ще раз доводить його семіотичну
природу.
Усталена жанрова форма функціонує як своєрідна матриця, в яку вливається зміст.
Тут можливе руйнування конвенцій з метою надання кожному окремому тексту жанрової
неповторності, своєрідності. У цьому й виявляється індивідуальний стиль поета. Оскільки навіть тверді жанрові форми (сонет, рондо тощо) підлягають модифікації, слушною
видається думка щодо необхідності розрізнення “жанрових різновидів” і “жанровоекспресивних форм” [2: 232].
Жанр як категорія поетики визначає особливості побудови тексту. Перебуваючи в
асоціативному зв’язку з віршовим розміром, жанр визначає тематичний репертуар тексту, його тональність тощо. До того ж, він детермінує й особливості певних конституентів твору, а саме заголовка.
У художньому творі на перший план висувається функція емоційного впливу. Доцільним буде припустити, що вибір лексичних одиниць заголовного виразу залежатиме
від жанрово-стилістичних характеристик твору. У зазначеному напрямку особливо цінні
для нас результати дослідження С.Л. Козлова, котрий визначає глибоку та усвідомлену
жанровість художнього мислення як домінантний чинник при виборі заголовка [4].
Аналіз заголовків англомовних поетичних творів показав, що їхньою характерною,
але не обов’язковою рисою є наявність у структурі заголовного виразу лексичних одиниць на позначення жанру твору. Така вказівка свідчить про встановлення міжтекстових
зв’язків, утворює парадигму текстів одного жанрового канону, детермінує спосіб прочитання поетичного тексту з урахуванням авторської інтенції. Жанрові характеристики стають у пригоді при розшифруванні художніх кодів поета. У змістовому плані такі заголовки здатні виражати змістово-фактуальну або концептуальну інформацію. Проте ступінь
відображення ними філософської, етичної та естетичної інформації тексту низький.
У нашому дослідженні спираємося на класифікацію заголовків, розроблену С.Л. Козловим, який розрізняє жанрові та предметно-номінативні заголовки. Обидва типи заго356

ловків прямо чи опосередковано вказують на зміст твору. Вони експліцитно чи імпліцитно пов’язані з його ідейно-тематичною основою. Хоча жанрова маркованість імпліцитно
присутня в предметно-номінативних заголовках, детально на їх аналізі ми зупинятися не
будемо, а спрямуємо увагу на суто жанрові заголовки та їх варіанти.
Жанрові заголовки функціонують не тільки як знаки-індекси, які вирізняють текст
серед інших текстів. На думку С.Л. Козлова, вони прилучають вірші до єдності творчості поета [4: 22]. За аналогією до традиційного розподілу жанрів у рамках літературних
родів на епічні, ліричні й драматичні, ми вважаємо доцільним провести аналіз жанрових
заголовків, які називають тексти епічного та ліричного характеру (драма як літературний
рід не характерна для поетичних творів малих розмірів). Оскільки більшість заголовків
пов’язана з ліричними жанрами, доцільним буде розпочати аналіз саме з них.
Жанр елегії якнайкраще здатний передати глибокі почуття ліричного героя, його
особисті переживання. Поети вдаються до елегійної лірики, коли відчувають гостру потребу зануритися в себе, пізнати своє “я”. Поряд з глибокою індивідуальністю, інтимністю
переживань ліричного героя розкривається сутність людини взагалі. У загальній вибірці
заголовків англомовної поезії трапилися такі, що експліцитно вказують на елегійний
жанр: “Elegy for Jane” (T. Roethke), “In the Elegy Season” (R. Wilbur), “Elegy, Written with
His Own Hand in the Tower Before His Execution” (C. Tichborne), “Elegy on Herakleitos”
(D. Fitts), “Elegy in a Country Churchyard” (G.K. Chesterton), “Elegy for Dylan Thomas”
(D. Abse). Проспективно такі заголовки здатні прогнозувати тему твору, його ритмікомелодійний малюнок.
Розглянемо зв’язок заголовка з жанром на прикладі поезії Ч. Тічборна “Elegy, Written
with His Own Hand in the Tower Before His Execution”. У перших рядках твору окреслюється загальна тематика вірша – самокритична оцінка життєвих досягнень, невдоволеність, приреченість. Указівка на час і місце написання елегії, винесена до заголовка, – in
the Tower before his execution – створює настрій суму, журби, меланхолії, що характерне для жанру елегії. Неочікувана зміна особового займенника третьої особи однини his
на присвійний займенник першої особи my у поєднанні з антитезою на тлі паралельної
конструкції, що пронизує весь текст, додає смутку до загального меланхолійного тону
твору:
My prime of youth is but a frost of cares,
My feast of joy is but a dish of pain,
My crop of corn is but a field of tares,
And all my good is but vain hope of gain:
The day is past, and yet I saw no sun,
And now I live, and now my life is done [5: 498].
Філософсько-медитативна спрямованість елегії відчувається в кожному рядку, де ліричний герой намагається зрозуміти парадоксальність свого життя, яке складається з
самих контрастів: prime of youth – a frost of cares; feast of joy – a dish of pain; crop of corn –
a field of tares; good – vain hope of gain; fruit is fall’n – leaves are green; thread is cut – it is
not spun; death – womb; life – a shade; glass is full – glass is run.
Повноті висловлення думки сприяє й метрико-ритмічна та строфічна побудова
вірша. Жанровий заголовок детермінує особливості форми знака вищого порядку. Проте
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замість елегійного дистиха, на що налаштовує заголовок поезії “Elegy, Written with His
Own Hand in the Tower Before His Execution”, Ч. Тічборн оформлює думку крупнішими
блоками – секстетами. Проте останні два рядки кожного секстету оформлені у двовірші
й актуалізують зв’язок із зазначеним у заголовку жанром елегії. Вирізняючись на фоні
великих блоків, фінальний дистих іконічно свідчить про особливу значущість думки, яка
лейтмотивом звучить у кінці кожного секстету: “And now I live, and now my life is done”
[ibid]. П’ятистопний ямб тут звучить меланхолійно, підкоряючись законам елегії.
У загальній вибірці заголовків є й такий, що вказує на жанр одичної лірики: “Ode
on a Grecian Urn” (J. Keats). На відміну від елегії, ода виражає усталені емоційні стани,
такі як гнів, радість, горе [6: 37]. Поява одичної лірики в ту чи іншу епоху пояснюється
суспільною необхідністю. “Це час підвищеної громадянської та національної активності,
коли люди стикаються з великими та незнаними змінами. Це кульмінації історії, коли
індивід неминуче тягнеться до маси в пориві знайти однодумців і соратників” [6: 33].
Специфіка одичної лірики полягає в тому, що вона має ідеологічну спрямованість
і пророчий характер. Жанр оди якнайкраще виражає настрої, ідеї, суспільну позицію
поета. У сучасній поезії найчастіше має місце метафоричне використання жанрового
позначення оди в заголовках. Вкладання нового змісту в усталену форму приводить до
зміни самої форми.
Заголовок поетичного твору Д. Кітса “Ode on a Grecian Urn” містить вказівку не
тільки на жанр, а й на адресата твору. Ода звучить як дифірамб, що підтримується в
текстовому просторі вживанням лексики високого стилістичного тону, а саме, поетизмів
і архаїчних форм: thou, unravished bride, canst, thy, ye, wilt, melodist, cloyed, lead’st, morn,
e’erdost, doth, say’st; а також апострофи: “Ah, happy, happy boughs! <…> O mysterious
priest <…> O Attic shape! Fair attitude! <…> Cold Pastoral! <…>”. Протягом усього твору поет витримує один емоційний тон. П’ятистопний ямб повторюється зі строфи в строфу. Проте це не робить твір монотонним. Тут виявляється закон накопичення [6: 41], властивий жанру, зазначеному в заголовку. Відбувається зростання напруги, що виливається
в підсилення пафосу. Поет замислюється над вічною філософською проблемою небуття
й безсмерття. Отже, заголовок із жанровим позначенням спрямовує рух думки читача в
напрямку адекватної інтерпретації тексту.
Пісня як синтетичне жанрове утворення покликана передати найтонші почуття, переживання людини за допомогою різноманітних стилістичних прийомів. Пісня як ліричний
вірш зазвичай виконується співом. Словесний текст у поєднанні з музикою здатен виразити багатшу палітру почуттів, ось чому поети досить часто вдаються до пісенного жанру у своїй творчості. Найбільша кількість розгляданого типу заголовків містить вказівку
саме на жанр пісні: “Song of War” (K. Awoonor), “The Love Song of J. Alfred Prufrock”
(T.S. Eliot), “Song” (C.D. Lewis), “Five Songs” (W.H. Auden), “Song” (J. Donne), “Dark
Song”, “Spinning Song” (E. Sitwell), “The Song Against Grocers” (J.K. Chesterton), “Song
at the Beginning of Autumn” (E. Jennings), “The Song of the Banjo” (R. Kipling), “Song
for Gwydon” (R.S. Thomas), “Summer Song II” (G. Baker), “Song of Myself” (W. Whitman).
Проте слід зазначити, що жанрова вказівка в заголовках творів не гарантує дотримання
авторами універсальних норм жанру пісні. За певних обставин поет може відходити від
заявлених канонів, варіювати форму і зміст семіотичної категорії жанру, зокрема пісні.
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Одна жанрова форма слугує таким типом знака, який детермінує різні особливості побудови поетичних текстів.
Укладачі літературознавчого словника-довідника Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та
інші визначають такі показники пісні як жанру лірики: “<…> строфічна будова,
повторюваність віршів строфи, розмежування заспіву та приспіву (рефрену), виразна
ритмізація, музичність звучання, синтаксичний паралелізм, проста синтаксична будова
<…>” [7: 550]. Так, жанровий заголовок вірша Д. Донна “Song”детермінує композиційні
особливості твору. Однак поет дотримується не всіх канонів жанру, зазначеного в заголовку. Тут немає чітких рефренів, які насамперед роблять твір піснею. Натомість останні
три рядки кожної строфи нагадують рефрен, оскільки виділені графічно в окремі блоки,
об’єднані римою й метрико-ритмічним малюнком:
And find
What wind
Serves to advance an honest mind [5: 570].
Д. Донн обмежується вживанням поетизмів і архаїчних форм (thou, be’st, thee,
return’st, wilt, ere) та повторами позиції рими (star – are, root – foot, singing – stinging,
sights – nights, see – thee, swear – nowhere та ін.). Звукові повтори, яскрава метафоричність та поліметричність твору – ось основні ознаки поезії Д. Донна “Song”, які надають
усталеній жанровій формі нового авторського наповнення.
На межі елегійної та одичної лірики перебуває жанр послання. Хоча, як зазначають
учені, тематичний репертуар послань дуже широкий – від інтимної лірики до суспільногромадянської тематики, – цей жанр тяжіє до оди, завдяки своїм ораторським та епістолярним ознакам. Формальною рисою послання є наявність адресата. Епістолярний
характер послання якнайкраще виявляється в зіставленні з близьким до нього жанром
листа. Лист, як і послання, орієнтований на конкретного чи умовного адресата і має широкий тематичний діапазон. Інтимність жанру дозволяє розкрити внутрішній світ поета,
досягти глибшого розуміння його поглядів.
У загальній вибірці заголовків трапився один, котрий експліцитно вказує на жанр
епістоли: “The River-Merchant’s Wife: A Letter” (E. Pound). Цікавим є те, що із вказівкою
на жанр до його складу входить і прямо виражений адресант. З третього рядка поетеса вводить позицію адресата за допомогою особового займенника you: “You came
by on bamboo stilts, playing horse <…>” [8: 288]. Лірична героїня пише листа своєму
чоловікові, де вона згадує їхнє перше побачення, весілля, спільне життя. Рядки з листа
звучать меланхолійно; вони сповнені ностальгії, туги за рідною людиною, яка змушена
була поїхати й тривалий час бути на чужині. У творі, як і передбачає жанр, зазначений
у заголовку, викладені думки ліричної героїні про спільні спогади, котрими вона хоче
поділитися з рідною людиною. Останні два рядки вірша, де лірична героїня закликає
чоловіка подати їй звістку, складний метрико-ритмічний малюнок, який наближує вірш
до прози, також відповідають канонам епістоли.
Близьким до жанру послання є присвята. Найчастіше трапляються варіанти жанрових заголовків, де сема жанру присутня імпліцитно, проте адресат виражений
експліцитно: „To Autumn” (J. Keats), “In Memory of My Dear Grand-child” (A. Bradstreet),
“To His Lady” (H. Howard), “To His Coy Mistress” (A. Marvell), “To an Athlete Dying Young”
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(A.B. Housman), “To the Stone-Cutters” (R. Jeffers) та інші. Заголовки з експліцитно вираженим адресатом не викликають особливих труднощів під час інтерпретації. Вони виконують своє комунікативне завдання вже в прециклі сприймання поетичного твору.
Імпліцитно виражений адресат у заголовках текстів біблійної тематики: “Little
Johnny’s Confession” (B. Patten), “The Love’s Litany” (R. Kipling). Біблійні ремінісценції
викликають і заголовки “A Hymn to God the Father” (J. Donne), “Anthem for Doomed
Youth” (W. Owen). Канонічним для жанрів біблійної тематики є звернення до Бога. Характерними рисами зазначених жанрів виступають різноманітні повтори та синтаксичні
паралелізми. Проте тут найчіткіше відчутне руйнування канонів жанру, коли конвенційну форму автор наповнює новим змістом. Зазнаючи внутрішньої модифікації згідно
з авторською інтенцією, такі твори все ж таки зберігають деякі жанрові особливості
релігійних текстів.
Так, жанровий заголовок твору Д. Донна “A Hymn to God the Father” прогнозує
жанрово-тематичні та метрико-ритмічні особливості тексту. Звернення до Бога шляхом
уживання архаїчної форми особового займенника другої особи однини з великої літери
(Thou) як вияв діаграматичної іконічності знака, чергування п’яти- й чотиристопного
ямба, синтаксичний паралелізм і наявність рефрену споріднюють жанр вірша Д. Донна
з хвалебними гімнами.
Жанрові заголовки “Puritan Sonnet” (E. Wylie), “Holly Sonnet” (J. Donne) проспективно визначають не тільки форму твору, але і його змістове наповнення, адже саме в сонеті
якнайкраще виражена змістовність форми. Висунення автором у заголовну позицію
жанрової позначки свідчить про надання жанру особливої значущості. Сонет як тверда віршова форма виступає знаком культурної традиції. Проте водночас з усталеністю
форми сонет відзначається індивідуальним змістом: “<…> неповторний зміст кожного
нового сонета немовби накладається на вже готовий змістовий каркас” [1: 107].
Приміром, заголовок твору Е. Вайлі “Puritan Sonnet” проспективно прогнозує
канони римування, строфіки, метрики та ритму. Вірш побудований за принципом
петрарківського сонету з точно за правилами витриманим римуванням (abbaabba cdecde)
і метрико-ритмічним малюнком (п’ятистопний ямб), на що експліцитно вказує епітет
puritan у заголовній сполуці слів. Традиційне символічне значення пір року розкривається в межах чотирнадцяти рядків, котрі точно відповідають канонам жанру, зазначеного
в заголовку.
Епічні мотиви відчуваються у заголовках, маркованих жанром напису: “Epitaph,
Intended for Sir Isaak Newton in Westminster Abbey” (A. Pope), “Epitaph on the Politician”
(H. Belloc), “Epitaph” (C. Logue). Малий віршовий літературний жанр напису призначений бути доповненням до статуї, картини, портрета [9: 259].
Напис може бути присвячений окремій людині до певної визначної життєвої події
або до річниці смерті. У цьому випадку в заголовку прямо вказується адресат, як у творі
“Epitaph, Intended for Sir Isaak Newton in Westminster Abbey” (A. Pope). Лапідарність жанру, зазначеного в заголовку, поєднується з глибокою змістовністю поетичної форми. У
двох рядках автор узагальнив значущість цієї постаті для світової науки:
Nature and Nature’s laws lay hid in night.
God said, Let Newton be! and all was light (курсив автора. – Т.К.) [5: 535].
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Незважаючи на величезне розмаїття жанрів, які вможливлюють вираження найтонших
почуттів поета, автори прагнуть вийти за їх рамки, звільнитися від традиційних канонів.
Результатом є оригінальні абстрактно-номінативні заголовки, які тяжіють до жанрових.
Тут ми маємо справу, на думку С.Л. Козлова, з “неологічними жанрами” [4: 25]: “Same in
Blues” (L. Hughes), “Memo:” (J. Jordan), “Motto for a Sun Dial” (J. V. Cunningham), “Good
Mornin’, Blues” (Anonymous), Postcard to D – “ (A. Ginsberg), “Résumé” (D. Parker),
“Rapsody on a Windy Night” (T.S. Eliot), “Report on Experience” (E. Blunden), “Requiem for
the Plantagenet Kings” (F. Hill), “Soliloquy in the Dark” (E. Lucie-Smith) та інші.
Окрім заголовків, які маркують жанр твору, трапляються й такі, що визначають його
віршову форму, композицію, метрико-ритмічну будову: “Haiku Ambulance” (R. Brautigan),
“Perfect Rhyme” (J.F. Nims), “Rondeau” (L. Hunt). Обираючи тверду строфічну форму,
поет підпорядковує їй зміст. В усталеній структурі криється можливість вираження точно й лапідарно сформульованої думки.
Приміром, у творі Л. Ганта “Rondeau” не всі особливості форми, закодовані в заголовку, точно витримані. Проте рамковий повтор на початку й у кінці твору (“Jenny
kissed me” [5: 589]) виступають своєрідним лейтмотивом, концептуальною домінантою
при змалюванні почуттів ліричного героя.
Отже, заголовок, маркований жанровими характеристиками твору, виступає індексальним знаком, який указує на спосіб прочитання поезії та багато в чому прогнозує
сюжетно-композиційні, метрико-ритмічні та мовно-експресивні особливості тексту,
що так необхідно для адекватного розуміння художнього цілого. Питання жанрових заголовків залишається не вичерпаним. У цьому напрямку дослідження цікавим було б
з’ясувати і роль підзаголовка, котрий містить указівку на жанр вірша, в процесі інтерпретації твору.
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СМИСЛОВА БАГАТОЗНАЧНІСТЬ “ВСТУПНОЇ НОВЕЛИ”
ТА “АРАБЕСОК” М. ХВИЛЬОВОГО: ЕКСПЛІКАЦІЯ КОМІЧНОГО
У статті проаналізовано твори “Вступна новела” та “Арабески” з точки зору
смислової багатозначності окремих назв, слів та виразів в поєднанні з оригінальним
тлумаченням автора статті спрямованого застосування Хвильовим —“приреченим
романтиком” — категорій комічного.
Ключові слова: смислова багатозначність, “приречений романтик”, іронія, комічне,
жартівливо-іронічна тональність, сміх, “запах слова”, європейськість літератури.
В статье дан анализ произведений “Вступительная новелла” и “Арабески” с точки
зрения смысловой многозначительности отдельных названий, терминов и выражений
вместе с оригинальным толкованием автора статьи направленного применения Хвылевым — “обреченным романтиком” — категорий комического.
Ключевые слова: смысловая многозначительность, “обреченный романтик”, ирония, комическое, шуточно-ироническая тональность, смех, “запах слова”, европейскость литературы.
Tthe article presents the analysis of such writings as “Foreword novel” and “Arabeskie”
from the viewpoint of semantic suggestiveness of particular names, terms and formulations.
The original explanation of direct application of comic categories by Khvylevoj —”fated
romantic” are offered.
Key words: semantic suggestiveness, “fated romantic”, irony, comic, diurnal-ironic,
tonality, laugh, “word’s flavour”, Europenty of literature.
Сучасне літературознавство виявляє значний інтерес до творчості Миколи Хвильового. Читачі та науковці ХХІ ст. мають змогу пересвідчитися в справжній майстерності
талановитого письменника, дальновидного стратега, який символізував прагнення української культури до європейськості та її мрії вирватися з трясовини провінційності.
Зусиллями критиків і літературознавців декількох поколінь (В. Агєєва, Ю. Безхутрий,
О. Білецький, Т. Гундорова, О. Дорошевич, М. Жулинський, С.Єфремов, В. Мельник,
Р. Мовчан, Ю. Лавріненко, О. Пахльовська та інші) запропоновані цікаві, плідні, хоча нерідко й суперечливі, інтерпретації багатьох творів письменника; здійснені доречні спроби з’ясувати реальне місце його своєрідної творчості в літературі першої третини ХХ ст.
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взагалі і в історії української літератури зокрема. Однак сучасні дослідження “хвильовізму” ще не склалися у всебічну, внутрішньо несуперечливу характеристику художньої
системи письменника у контексті наявних явищ і тенденцій розвитку літератури того
часу [1]. Щодо сміхового ракурсу мистецького надбання письменника, то ця тема залишається поки що малодослідженою. Та й взагалі в українському літературознавстві
категоріям комічного, з нашої точки зору, досі приділялося недостатньо уваги.
У М. Хвильового було особливо розвинене почуття смішного, що є однією з характерних рис національної вдачі українців, для яких сміх був своєрідним духовним засобом самозахисту в умовах боротьби з різними зовнішніми нападниками та внутрішніми
поневолювачами в часи гніту і лихоліть. Відомо, що критична функція сміху, як і утвердження ним позитиву, потенційно закладена у фольклорній сміховій традиції українського народу. Адже сміх володіє водночас руйнівним і відтворювальним зарядами. Сміх
же у М. Хвильового є виявом високого духу, життєвого оптимізму, критичного розуму й
тонкої спостережливості, та й взагалі – талановитості.
Що стосується “Вступної новели” та “Арабесок”, то в цих творах уперше відчувається настрій письменника як “приреченого романтика”, який вже починає втрачати надію
бути сприйнятим як більш широким колом колег-митців, так і партійних керманичів.
Чимало дослідників запропонувало цікаві інтерпретації прочитання письменника,
наголошуючи на “зашифрованості”, “закодованості” та неоднозначності його текстів.
Дійсно, смислова багатозначність, що наявна майже в усіх творах митця, є невипадковим явищем в його творчості, а вміло “вимайструваним” письменницьким “почерком”засобом проти зла. Лише авторська смислова багатозначність могла хоча б на мить
наштовхнути людей на певні роздуми, своєрідно “примусивши” уважно подивитися
навкруги. А міцний щит такої багатозначності міг врятувати (хоча б на короткий час!)
життя талановитого життєлюба.
“Вступна новела” та оповідання “Арабески” посідають особливе місце в творчості М. Хвильового. Це підтверджується тим, що, по-перше, як “Вступна новела”, так і
“Арабески” написані спеціально для першого тому видань творів письменника. Якщо
“Вступною новелою” розпочинається, то “Арабесками” завершується зазначене видання. Отже, “Вступну новелу” можна розглядати як вступ чи то передмову, а «Арабески» –
як висновки, підсумок роботи автора. По-друге, оскільки ухвалено рішення щодо друку
творів М. Хвильового в 3-х томах (мова про 1927 рік – Н. К.), то від «Вступної новели»
та «Арабесок» слід очікувати надзвичайно цікавих узагальнень, світоглядних моментів,
що безпосередньо стосуються як самого письменника, так і його творчості. Йдеться про
літературну дискусію 1925–1928 рр. (1927-й рік – саме середина дискусійного періоду –
Н.К.), де чітко відслідковується (можна навіть наполягати на цьому – Н. В.) певний етап
в діяльності самого М. Хвильового як вже «приреченого романтика». По суті, настрій
приреченості досить відчутний у «Вступній новелі» та «Арабесках». Нарешті, по-третє,
М. Хвильовий своєрідно, по-новому презентує твір-передмову, який має назву вступної
новели, від якої читач може очікувати оригінальних попередніх пояснень. Щодо завершального твору – «Арабесок», то й тут замість певних підсумків автор несподівано
(зрозуміло, що не випадково) звертається до терміну «арабесок», з одного боку, як до
складного візерунка, орнаменту, а, з іншого, – як до твору з примхливим і невимушеним
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характером. Отож, в чому полягає ця примхливість та невимушеність також важливо
з’ясувати.
Спробуємо далі виявити та розглянути окремі смислові нюанси. З самого початку у
«Вступній новелі» задається своєрідний стереоефект, який сприяє не просто об’ємному
сприйняттю подій, а й створює враження гармонійної єдності часового і просторового (часу і простору). «Вчора в «Седі» безумствувала Ужвій і «Березіль» давав ілюзію
екзотичної зливи, – пише Микола Хвильовий, – а сьогодні над Харковом зупинились
табуни південних хмар і йде справжній тропічний дощ – густий, запашний і надзвичайно теплий» (курсив наш. – Н. К.) [3: 120]. Це, так би мовити, часові координати. Що ж
стосується просторових, то їх співставлено з розмірами Землі. Дощ завітав на Лопань
(тобто до української столиці – міста Харкова!), однак, він стосується і тропіка Козерога –
це тропічний дощ, про що люди можуть дізнатися лише з географії, як зазначає автор.
Окрім того, М. Хвильовий подає сигнали, що певною мірою характеризують і його
самого. По-перше, письменник, не зважаючи на шалену критику його поглядів, не
відмовляється від ідей «Синіх» етюдів і не втрачає вірних друзів-однодумців, зокрема,
Юліана Шпола [3: 120], який «…весь…як мокре курча, і – дивно! – з його капелюша тече
чомусь синя вода» (курсив наш. – Н. К.). Лагідна тональність письма натякає на те, що
автор залишається з тими, хто також мріє про «синю далечінь» загірної комуни (синій
колір – специфічний колір для Миколи Хвильового. – Н. К.). Про капелюха з синьою
водою він також повторює і в заключній частині «Вступної новели» [3: 124]. Окрім того,
письменник неодноразово згадує своє улюблене число 13.
По-друге, письменник в новелі певною мірою характеризує себе, висловлюючи
власні погляди. Зокрема він пише: «Я завжди забігаю вперед» [3: 120], – а це, вочевидь,
не завжди закінчується порозумінням. Він прагне привідкрити своє ставлення до світу,
до життя, до слова. Наприклад, згадує, що новели, які подаються в першому томі, є лише
відповідним кроком в майбутнє: «Я можу бути автором тільки одного твору, який хочу
написати через багато років і до якого я дійду… через етюди, то це вже буде рішуче все»
(курсив наш. – Н. К.) [3: 123]. Отож, для М. Хвильового усе написане до цього є лише
першим етапом, своєрідною підготовкою до написання більш вагомих творів, до яких
він себе готує.
У «Вступній новелі» перегукуються любов до рідного краю і віра в життя. «Я до безумства люблю небо, трави, зорі, задумливі вечори, ніжні осінні ранки, коли десь летять
огнянопері вальдшнепи, – наголошує автор, – все те, чим так пахне сумно-веселий край
нашого строкатого життя» (курсив наш. – Н. К.) [3: 123]. Ніщо не може викорчувати
з його свідомості «романтика». «Я вірю, – пише він, – в «загірну комуну» і вірю так
божевільно, що можна вмерти. Я – мрійник і з висоти свого незрівнянного нахабства
плюю на слинявий «скепсис» нашого скептичного віку» (курсив наш. – Н. К.). «Іще я
люблю, – зазначає митець, – до безумства наші українські степи, де промчалась синя
буря громадянської баталії, люблю вишневі садки… і знаю, як пахнуть майбутні городи
нашої миргородської країни» (курсив наш. – Н. К.) [3: 123].
Далі М. Хвильовий говорить про те, про що, як правило, традиційно йдеться в
передмові, зокрема: «А тепер про зміст. Свою наймолодшу збірку я написав на початку
тридцятих років нашого століття (в 1921–1922)» [3: 122]. Проте, він не може без жартів,
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у тому числі, й над собою. Виявляється, що усі «негаразди» від кімнати, де він працював,
адже в ній було страшенно тісно, жило багато народу, «…так що я міг сідати за стіл лише
вночі. Саме тому, мабуть, у моїх творах і мжичка» [3: 122].
Звичайно ж, навіть на тлі шаленої критики ніхто у ті часи не заперечував таланту
письменника-новатора. «Тепер про форму, – тут же пояснює М.Хвильовий, – Я, знаєте,
належу до того художнього напрямку, який сьогодні не в моді, … я…романтик!» (курсив наш. – Н. К.). Ну і саме від цього, від романтизму (це знову ж таки явний жарт! –
Н. К.) «…іде розхристаність і зворушливе шукання самого себе до ста двадцятьох років
(я думаю прожити сто п’ятдесят)» (курсив наш. – Н. К.) [3: 122].
Віджартовується автор і щодо впливів на його творчість. У своїх творах він не вбачає
«нічого оригінального», посилаючись на лабети «пільняковщини і інших серапіонових
братів». Певною мірою письменник жартує й стосовно авторської мови: «…мова моїх
творів надзвичайно кострубата», згадуючи при цьому критичну статтю М. Сулими
[3: 122-123].
М. Хвильовий, не зважаючи ні на що, залишається романтиком, але вже «приреченим романтиком». Він все ще вірить, що «попереду стелиться великий життєвий шлях».
І невипадково своє завтра він почне із відвідування могили комунара, автора «Ударів
молота і серця», наголошуючи, що «я понесу йому пучок синьооких фіалок і там згадаю
про свою загадкову смерть» (курсив наш. – Н. К.) [3: 123–124]. Чи не є «своя загадкова
смерть» духовною смертю «романтика-вітаїста», яким його ще можна було вважати
на той час?
Оригінально-інтригуюча назва передмови – “Вступна новела” – дозволяє авторові
нібито “ховатися” за жартівливо-іронічним стилем викладу свого вступу, адже як іще
можна зберегти свої погляди? Читач протягом всього твору з подивом спостерігає, як
жартує та іронізує автор. Зокрема, помітна повна несерйозність ще на початку “Вступної
новели”, коли вводиться образ професора Канашкіна, професора, що підходить до них з
усмішкою “ніби він допіру наївся карамелі” [3: 120]. Далі професор Канашкін розповідає щось про “критичну оглоблю” (це стосується кінського упряжу і критики, тобто чим
можна “вдарити” і від чого дуже важко оговтатися – Н. К.). Тут же висміюється “наукова
праця” професора Канашкіна під назвою: “Що таке липа, як так трапляється, що професорська кафедра раптом стає липова, що таке, нарешті, липовий професор”. В такій
жартівливій тональності говориться і “про соціальне коріння богемських ухилів серед
наших іспанських письменників” [3: 120]. Герої новели називають “вченого” генієм сучасної критики не без іронії, чого не розуміє професор Канашкін, відповідаючи: “Дякую,
дуже дякую!”. Показовою є й згадка про автора “Трьох мушкетерів” Ринальдо Ринальдіні. Не розуміючи “пастки”, професор запевняє, що цей твір не належить перу письменника Ринальдо Ринальдіні (насправді такого письменника ніколи не існувало), а належить
перу письменника Гофмана-молодшого, який писав під псевдонімом Дюма (батько). В
епізоді про горе-професора дотепно застосована автором кумедно-жартівлива інформація від Олеся Досвітнього, який “допіру скінчив свій новий твір” “Собор Паризької
Богоматері” [3: 121]. Немає сумніву, що за яскравими жартівливо-іронічними мотивами
М. Хвильовий “приховує” своє власне відчуття “приреченого романтика”.
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Відомий панфутурист Михайль Семенко, якого зустрічають герої твору, “…починає
ображати мене лише дотепами, – пише М. Хвильовий від імені автора, – й лаяти за французькі фрази, що я їх вживав в своїх памфлетах”, називаючи це “французьким парикмахерством”. І тут знову напівжартівливо стверджує про свідоме вживання французьких
слів, щоб “помститися” М.Семенку за несвідоме вживання ним (вживання заради моди)
латинських слів, називаючи його творіння “латинським парикмахерством”.
Кумедно-глузливою є реакція головного героя на повідомлення С.Пилипенка про те,
що прізвище М. Хвильового в держвидавівському календарі цього року не буде зустрічатися. Автор робить вигляд, що дуже засмучений, сідає до столу, “щоб трохи поплакати”,
при цьому виймає з кишені жменю підсмаженого насіння, вибирає гарбузові кабачки й
зі смаком лузає їх. Тут обрано автором насмішкувато-іронічний стиль: з одного боку, начебто він вражений, а з іншого, – так розстроївся, що аж кабачки лузає [3: 122].
Таким чином, “Вступна новела”, що не має ознак класичного варіанту вступу, дозволяє письменникові впевнено використовувати смислову багатозначність тексту в
жартівливо-іронічній тональності задля відстоювання своїх власних поглядів, писати
про серйозне нібито несерйозно. Свідченням того є кінцівка: дощ, “злива – густа, запашна і надзвичайно тепла” і життя у описі письменника – поряд. “…Хай живе життя! Хай
живе безсмертне слово! Хай живе тропічна злива…” [3: 123]. Після подібної зливи усе
розквітає, завжди приходить нове життя.
Смислова багатозначність наскрізь пронизує й оповідання “Арабески”, яке складається з трьох своєрідних, але пов’язаних між собою новел, що підводять підсумки, тобто
складають заключну частину, післямову до першого тому творів М. Хвильового. Причому, досить своєрідно багатозначність прихована навіть у назвах окремих частин (новел):
перша називається “IX слово”, друга – “XIV слово”, третя ж просто позначена римською
цифрою II, як зазвичай традиційно виокремлюються частини будь-якого твору. Зрозуміло, що назва “слово” стосується чогось біблійного, релігійного. Вже на початку “ІХ
слова” зустрічаємо нібито спогади про “далекий огонь, що горить на костьолі”, причому,
саме цей вогонь, на думку письменника, здатен “творити поему” реального життя.
Чому “костьол”, а не церква, що було б більш логічним для України?
Вірогідно, М. Хвильовий хоче підкреслити, що він не відмовляється від європейського майбуття української літератури. Але не про це мова.
Перші рядки “Арабесок” викликають в уяві і образ Марії – Матері Божої, що разом
з Марією (європейське Маріам [3: 318]) – “співрозмовницею” Nicolasа – зустрічається в
новелі не один раз.
Проте, справжні підказки для розшифровки назв “ІХ слово” та “XIV слово” М. Хвильовий дає не відразу, а лише в кінці “XIV слова”, підсумовуючи семирічний розвиток
країни після “городянської революції”. Отже, йшло “літо тисяча дев’ятсот двадцять четвертого року, – пише він. – Головний лікар читав сьогодні лекцію про душу”. Усе відбувалося честь по честі. Й на питання “із народу”, що з’явилося раніш: мисль чи слово, –
лектор, хоч і “проковтнув слово”, але “кинув: – Я думаю – мисль”. Відповідь насторожує:
марксист говорив би про первинність матерії, а віруючий у Бога – про першість слова. І
відповідь лектора, що була ні тим, ні сим, пов’язується з відповідною мораллю: “…раніш
появилось не слово і не мисль, а гнила риба (курсив наш. – Н. К.), бо лекцію про душу
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було розраховано спеціально на заспокоєння нервів, які розтривожено було вищезазначеною твариною” [3: 314–315].
Що означає оце слово “IX слово” з нашої точки зору? Це і є один із моральних принципів, запропонований Біблією (суто Біблійне!) в Дев’ятій заповіді, який застерігає не
свідчити неправдиво на свого ближнього. Можна наполягати на тому, що в “IX слові”
М. Хвильовий виставляє себе під промені правди й обіцяє не кривдити оточуючих його
людей. Саме тут стає зрозумілим, чому йдеться про Дев’яту заповідь із Біблії: не свідчити ні про себе, ні про свого ближнього неправдиво. Щодо другої назви – “XIV слово”, то
тут також неважко знайти пояснення, якщо мати на увазі те, що Бог творив світ протягом
семи днів. Якщо до цього додати сім років творення радянською владою так званого
“соціалістичного” світу, насправді, “світу гнилої риби”, то це вже буде інше слово, не
співзвучне Божому – “XIV слово”. Таким чином і творилося воно набагато довше, і не те
“натворили” за сім років, натворили – непотріб.
“Арабески” написано в іронічному дусі, в своєрідно-специфічному хвильовівському іронічному стилі. В цьому творі, як і в інших, серед оповіді “розсипані” орнаменти оксюморону: “мовчазний концерт цвіркунів”, “безшумні шуми строкатих аналогій і
асоціацій”, “темрява буденщини”, “огнецвіт фантазії”. І якщо спробувати мислити за
аналогією своєрідних авторських висловлювань, то в цілому можна прийти до “несерйозної серйозності”. Насправді ж, певною мірою жартівлива тональність, що задана
письменником в тексті “Арабесок”, не може “збити з пантелику” вдумливого читача,
адже в творі йдеться про абсолютно серйозні речі.
М. Хвильовий з теплотою відзивається про місто, в якому живе: “Я безумно люблю
гóрод”. Ці відверті почуття проходять лейтмотивом крізь всю новелу: “Я люблю, коли далеко на дальніх міських левадах рипить трамвай: щось неможливе нагадує цей рип, щоб
постали переді мною теплі образи, як хрустальні дороги, як прозоро-фантастичні ліденці
(коники), що я їх уже ніколи, ніколи не побачу на базарі. Тоді я люблю Іспанію”. Немає
сумніву, що любов’ю до Іспанії письменник хоче засвідчити прагнення до європейськості в літературі. Адже для нього “гóрод”, який він любить, – “це Сервантес СааведраМігуель”, а іспанські новели – радість, що дарує “маленьку музику”, як оркестр людської
душі [3: 300–301].
М. Хвильовий безумно любить свою чумацьку країну, де “співають наші дівчата
біля шведських могил, коли пісня з буряків, як сіроока жура, як геніальний Леонтович у
бур’янах мого степового краю? Чи розкажу тобі, як повільною ходою бредуть круторогі
воли з молочної ферми? Чи сплету тобі вінок із польових дзвоників…”. Образ України
автор пов’язує з “духмяною романтикою” та “голубою Савойєю” [3: 301–302].
“IX слово” “Арабесок” наповнене духом романтики. Але це вже не є тією “романтикою вітаїзму”, яку ми спостерігаємо в “Силуетах”, “Колоніях, віллах…”, “Чумацькій
комуні”, “Лілюлі” тощо. Немає “упевненого” гумору та жартів, що стосувалися “політлікбезу” чи “правди революції”, їдкої сатири, як це було з міщанством чи “партсовбарством”. З’являється “тиха журба” по любові, “мелодії слів”, “запаху слова”, “ледінцях
(кониках)”, “голубих метеликах”, “польових дзвониках”; страждуща задумливість в картинах міської суєти, “далекої Іспанії”, “європейської голоти”, “голубої Савойї”, рідної
“чумацької країни” [3: 300–304]. У настроях письменника ледь вловимо відчувається
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навіть відчай та ностальгія за втраченими можливостями в суспільних перетвореннях.
Сміх, іронія “приреченого романтика” набувають присмаку гіркоти.
Звичайно, М. Хвильовий залишається собою. Інколи письменник переводить оповідь
на певні курйози, які не можуть не викликати сміху, наприклад він згадує Діккенса, де в
“Записках Піквікського клубу” “герой скрикнув: “– Їхать – так – їхать, як говорив папуга,
коли кішка потягла його за хвіст”. Зрозуміло, що це жарт, можливо, з розряду “чорного
гумору”. Або розповідь про трагікомічну сцену “правди життя”, коли “така собі самочка” “грузна баба” “…кожної суботи тягла студента до себе на кухню, напоювала його
там жовтим, (якась примісь) самогоном, і, коли студент часто починав хилити голову
набік, то… брала енергійним жестом свою жертву за плече, роздягала її догола й клала
на своє ліжко” [3: 308–309].
У “IX слові” шість разів зустрічаються окремі короткі речення, що складають дивовижну єдність, нагадуючи словосполучення, а саме: “Марія. Ніч. Міст. Весна.” Це
слова-символи, в яких затаїлася певна смислова багатозначність, що дозволяє оповідачеві влучно висловити свої думки. Не випадково дане “словосполучення” вживається
в різних варіаціях. Проте “весна” завершується несподівано. “…А сьогодні, – з сумом
сповіщає автор, – вітри насідають з півночі. Цілий день шаленіє хуртовина, і ростуть
на дорозі замети. Іде грудень…” [3: 304]. Тобто настала така “Весна” для України, що й
“Зима” ще не скінчилася.
Отже, в тексті твору ще неодноразово можна переконатися, що таке кохання, що таке
Європа і “Міст”, який не лише з’єднує два береги, а й розділяє їх. “Гримить повінь. – [Це
під мостом – Н. К.]. Над рікою – важкі весняні хмари”. Проте лише на одному березі “…
Марія дивиться на далекий огонь, що горить на костьолі, і творить поему” (курсив наш. –
Н. К.). Саме на костьолі вона бачить циферблат годинника, помічає казковий вогонь. Чи
не натяк це на те, що свій час треба звіряти з костьолом, з Європою [3: 301–302]. Але
не вийшло б так, як дістався землі “літун” у “Записках Піквікського клубу” Ч. Діккенса:
“– А от і я!– сказав хтось, падаючи з десятиповерхового будинку”. Чому так може вийти? Тому що настав час вибору і сподівань, тому що можливі невірні кроки, тому що
“гримить повінь. І тікають мутні води в невідому даль” (курсив наш – Н. К.). На цьому
тричі акцентує увагу письменник усього на двох сторінках. Не випадково нібито “навесні” “приречений романтик”, який має “романтичне серце” (серце одне, його не зміниш),
думає про осінь [3: 308–310].
З образом строкатої “Весни” М. Хвильовий пов’язує не лише прихід епохи великого
Ренесансу, а й Великодня. З Весною все розпочинається, навесні все прокидається, розцвітає [3: 319]. Разом з тим, від гротескної сцени, що виникає нібито уві сні Nicolasа,
перехоплює дух. Йому сниться сон, що “з-під канапи вискочив звичайний пацюк з перебитим задом”. І скільки б він не бив молотком цього пацюка, той не знищувався, не
зникав, а, навпаки, лише збільшувався: “Але диво: пацюк знову виріс і став розміром з
фокстер’єра. Пацюк з перебитим задом іде на задніх лапках. В кімнаті тихо, за вікном
тихо, і тільки на костьолі горить циферблат. Я мовчу” (курсив наш. – Н. К.) [3: 310–311].
Сумний висновок напрошується сам по собі: скільки не бий зло, та воно не зменшується,
а, навпаки, зростає і нема цьому кінця і краю. А що ж костьол, чи допоможе, чи врятує
він? Відповідь відсутня, “IХ слово” скінчилось.
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Завершуються “Арабески” образом ходи: “…Іду. Синій вечірній город. Азія. Б’є годинник. Іду”.
У цілому, смислова багатозначність “Вступної новели” та “Арабесок” сприяє, на
наш погляд, створенню інтелектуальної літератури, яка кличе до власного осмислення
людського існування. Вміле використання автором сміхових інтенцій дозволяє оживити
описане в уяві читача, створивши “стереофонічну” картину прочитаного. На противагу
нудно-солодкому, ідеалізуючому дійсність соцреалізмові, М. Хвильовий надає читачеві
можливість реально помислити над різнобарвністю справжнього світу людського буття.
Такі багатосмислові тексти вочевидь можна вважати дійсною “філософією життя”.
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Безхутрий Ю. М. Хвильовий: проблеми інтерпретації / Юрій Миколайович Безхутрий. – Харків: Фоліо, 2003. – 495 с.
Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового / Юрій Миколайович Безхутрий. – Харків, 2005. – 332 с.
Рюмина М. Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность����������������
/ Марина Телеухановна Рюмина. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 320с.
Хвильовий М. Твори: У 2 т. Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / Микола
Григорович Фітільов. – К.: Дніпро, 1990. – 650 с.

УДК 821.161.1: Гоголь
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ
В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ “ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО”
Стаття присвячена мовним засобам вираження нечистої сили в повісті М. В. Гоголя “Зачароване місце”. Під час дослідження було проаналізовано просторово-земний
розлам (прірву) як атрибут нечисті, а також було простежено мовне втілення антитези бог – нечиста сила.
Ключові слова: Гоголь, нечиста сила, бог, сатана, чорт, прірва.
Статья посвящена языковым средствам изображения нечистой силы в повести Н. В. Гоголя “Заколдованное место”. В ходе исследования был проанализирован
пространственно-земной разлом (пропасть) как атрибут нечисти, а также было прослежено языковое воплощение антитезы бог – нечистая сила.
Ключевые слова: Гоголь, нечистая сила, бог, сатана, чёрт, пропасть (бездна).
The article is devoted to the linguistic means of evil spirits’ depicting in the Gogol’s story
“Charmed place”. During the investigation spatial and earthly breaking (abyss) was analysed
as attribute of scum a linguistic embodiment of antithesis “God – Devil” was also tracked
down.
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Тема статьи была выбрана нами, исходя из проблематичности изображения добра и
зла в творчестве писателя.
Актуальность выбранной темы оправдана современной проблемой языковых средств
изображения, служащих выражением языковой картины мира. Отношение Гоголя к нечистой силе, его видение этого вопроса интересовали многих исследователей. В частности, об этом писали Д. Мережковский, П. Филиппович, Н. Рыбина и другие.
Цель исследования – описать языковые средства изображения нечистой силы в повести Н. В. Гоголя “Заколдованное место”.
Особенностью данного филологического исследования является работа с текстом,
вышедшим вторым изданием “Вечеров” в 1836 году [1], что даёт возможность максимально приблизиться к “настоящему” Гоголю, избегая вмешательства последующих редакций его произведения. Впоследствии было сделано сопоставление текста исследуемой
повести с текстом-оригиналом недавно опубликованной книги М. Гоголь “Всі повісті”,
К.: Либідь, 2008 с.198-203. В результате сравнения были обнаружены незначительные
различия, состоящие в написании с заглавной буквы слова “Бог” в тексте-оригинале и с
малой во втором издании сборника. Таким образом, существенных изменений текст повести второго издания, к счастью, не получил.
Изображение нечистой силы реализуется разнообразными путями:
*посредством пространственно-земного разлома – пропасти
Обратившись к словарю С. И. Ожегова, определим семантику слова “пропасть”. Итак,
“Пропасть – крутой и глубокий обрыв, бездна” [2, 502]. Здесь важно обратить внимание
на то, что ад – вместилище нечистой силы также принято ассоциировать с бездной, то
есть с пропастью. Поэтому можно предположить, что пространственный разлом – пропасть – является результатом действия нечисти.
Впервые пропасть упоминается стариком, когда ему не дается пляска: “…не
подымаются ноги, да и только! Что за пропасть!” [1, 86]; когда же ещё одна попытка
оказывается напрасной, герой начинает связывать происходящее с нечистым духом:
“Вишь дьявольское место! Вишь сатанинское наваждение!..” [1, 86]. Итак, пропасть
подсознательно ассоциируется стариком с проявлением нечистого духа. Повторное, более резкое упоминание нечистой силы оборачивается для старика печально: он проваливается в эту самую пропасть, увиденную ранее, но не осознаваемую им до конца (“…не
подымаются ноги, да и только! Что за пропасть!” [1, 86]. Провал в пропасть представляет пространственное и временное (хронотопическое) перемещение героя: “Оглянулся:
ни баштану, ни чумаков, ничего; позади, впереди, по сторонам гладкое поле” [1, 86].
Оказавшись в незнакомом месте, старик начинает осматриваться вокруг себя. При
этом он продолжает интуитивно ощущать пропасть: “..сбоку лес, из-за леса торчал
какой-то шест и виделся прочь – далеко в небе. Что за пропасть: да это голубятня,
что у попа в огороде!” [1, 86]. Как видим, пропасть у героя подсознательно связана с
бедой.
“Пропасть” можно рассматривать, как имя существительное, а можно и как глагол,
то есть это омоформы. Пропасть – исчезнуть, потеряться, оказаться в пропасти. Являясь
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земной впадиной, пропасть (провал) приближает упавшего к пеклу, которое, в сознании
людей, находится под землёй. Таким образом, пропасть – это собственность нечисти, и
случаи пропажи справедливо приписывать ей. Поэтому старик опять вспоминает сатану,
сбитый с правильного пути, потеряв пространственные ориентиры: “Побежал снова к
гумну – голубятня пропала; к голубятне – гумно пропало. “А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!” [1, 86].
Решающим моментом восприятия пропасти для старика становится раскапывание
могилы, что приводит к появлению зверей. Они по очереди пугают героя как голосовыми,
так и зрительными образами самих себя: “Со страхом оборотился он: боже ты мой,
какая ночь! Ни звёзд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами куча без дна; над головою
свесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него!” [1, 87]. Напомним,
что старик разрывал могилу, нарушая тем самым дух умершего. Герой раскапывал землю
– раскапывал яму, что тоже в свою очередь является провалом, пропастью. И старик попадает в эту самую пропасть – попадает на нескольких уровнях осмысления: во-первых,
“вокруг провалы” можно воспринимать буквально – то есть, вырытые стариком углубления в земле; во-вторых, провалы также возможно понимать как потерю правильности
восприятия, поскольку старику многое из увиденного попросту мерещится. Выражение
“куча без дна” прямой ассоциацией выходит на преисподнюю. Интересным является восприятие пространственно-вертикальной пропасти, нависающей над стариком, как неизбежность: “над головою свесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на
него!” Гора, летящая вниз, на самого старика, как заполнение созданной им пропасти –
раскопанной могилы умершего.
* посредством воссоздания родовой иерархии
В исследуемом тексте нечистая сила представлена не каким-либо одним образом, а
самыми разнообразными, что даёт возможность проследить весь спектр народного мировосприятия путём детального прочтения повести. Все представители нечистой силы
связаны родственно, что достигается проецированием семейного устройства на представителей нечисти.
Собирая все действующие образы повести воедино, выстраиваем родовую иерархию
нечистой силы. Итак, из слов старика мы узнаём, что родоначальником в ней выступает
сатана: “А чтобы ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!” [1, 86]. Также чётко герой прорисовывает семейство черта, у которого имеются дед и отец: “Нет, не
любит видно чорт табаку!” (…) «Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его
не доводилось нюхать” [1, 87].
* посредством описания природы
Мифологические энциклопедии славянских культур и философские энциклопедии
[6; 7; 8; 4] прослеживают связь нечисти и природы. Анализируемая повесть также отражает эту взаимосвязь.
а) солярные предвестники нечистой силы;
Появлению нечисти предшествуют особые знаки. Вспоминая случай со стариком,
рассказчик интуитивно в свой текст повествования вводит образ вечернего солнца, садящегося за горизонт: “Раз, ну вот, как будто теперь случилось, солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днём,
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чтоб не попеклись на солнце” [1, 85]. Итак, дневное солнце однозначно ассоциируется с
огненной преисподней, а садящееся солнце неумолимо свидетельствует о наступлении
темноты, а соответственно – о возможности появления тёмных сил.
б) лунарные предвестники нечистой силы;
Отсутствие дневного светила создаёт тьму, которая сохраняет свою целостность.
Тьма, в свою очередь, является атрибутом нечистой силы (тьма – темная сила – нечистая
сила) [5; 2; 3; 7]. Всевластие мрака достигается беспомощностью месяца: “Вот куда затащила нечистая сила! (…) Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь
тучу” [1, 86]. Старик видит в этом предзнаменование бури (ночное светило воплощает
мистику нечистой силы): “Быть завтра большому ветру!” подумал дед” [1, 86]. А всякая буря несёт в себе разрушение, которое выводит нас на очередной “постулат” нечисти,
то есть на очередное её проявление.
в) слияние лунарного и пространственного;
Проявление нечистой силы посредством иных образов наиболее эмоционально воздействует на героя в своём единстве. Когда старик роет могилу, происходит взаимное
слияние лунарного и пространственного: “Со страхом оборотился он [старик]: боже
ты мой, какая ночь! ни звёзд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами куча без дна…” [1, 87].
* посредством противопоставления: бог – нечистая сила
Прежде всего Гоголь фокусирует внимание читателя на том, что нечистая сила способна властвовать над человеком. И нет у человека оружия воспротивиться ей, вступить с
ней в противоборство: “Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей богу,
обморочит!” [1, 85]. Следует обратить внимание на то, что для убедительности своих
слов рассказчик употребляет междометие “ей богу”. Таким образом, для подтверждения
наличия дьявола вводится противопоставление – бог, в существовании которого, по мнению рассказчика, у слушателя не возникает сомнений. Следует отметить, что высшая
сила представлена исключительно образом бога (господом Христом) – текст лишён каких бы ни было ангелов, святого духа, апостолов и т.д.
Уравнивание бог – дьявол происходит и на синтаксическом уровне, за счёт последовательного употребления антонимичных образов: “Дед прищурил глаза: “А! здорово,
здорово! Откуда бог несёт? И Болячка здесь здорово, здорово, брат! Что за дьявол! Да
тут все…” [1, 86]. Таким образом, дьявол и бог появляются в рядом стоящих предложениях, что передаёт крайнюю степень удивлённости героя. Итак, противопоставленные
друг другу бог и дьявол попадают под переосмысление писателя, становятся в один
текстовый ряд, при этом взаимоусиливаясь.
Однако следует отметить существенное их различие, проявляющееся в восприятии
главного героя. Обратясь к тексту, в частности, выделив те синтаксические конструкции,
в которых фигурируют данные образы, мы находим, что образ бога более абстрактен.
Бог в сознании главного героя выполняет роль некой сверхсилы, влияющей на судьбу. Но
это его влияние совершается на обширной дистанции, которая сохраняется между ним и
человеком. Бог отдалён от человека – невидим, неслышен, практически неощутим. Он
а) “ведёт”: “Здорово, Максим! Вот привёл бог где увидеться!” [1, 86].
б) “несёт”: “Дед прищурил глаза: “А! здорово! здорово! откуда бог несёт?” [1, 86] .
в) “знает”: “Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми, деда всякий
372

уж знал (…) вспомянут, бог знает когдашнее” [1, 85]. Также семантическое значение
“знает” реализуется опосредственно, то есть через выражение “ей богу”, что равносильно чистой правде, которую подтвердит сам бог: “Ей богу, уже надоело рассказывать!”
[1, 85].
В то же время образы, в которых реализует себя нечистая сила, конкретизированы.
Образ чёрта в повести наиболее заземлён, он непосредственно вступает в контакт с
человеком, осмеливается играть с ним, подшучивать: “…как вдруг над головою его [старика] “чихи!” чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало всё лицо.
Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть! Проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся, никого нет. “Нет, не любит видно чорт табаку!” продолжал он…”
[1, 87]. Таким образом, Гоголь наделяет чёрта чиханьем, что является защитной реакцией
живого организма на внешние раздражители. Реакция чиханья свойственна человеку, что
заметно сближает его с чёртом.
Финал повести отмечен заменой лексем: нечистая сила упоминается через название
бога, словно бы старик боится лишний раз её произносить: “И не думайте!” говорил
он часто нам: “всё, что ни скажет враг господа Христа, всё солжёт, собачий сын!”
[1, 88]. Необъяснимые события, происшедшие со стариком, всецело нашли объяснение в
его сознании, приписавшись к проявлениям нечисти.
Таким образом, повесть
�������������������������������������������������������������
Н.В. Гоголя “Заколдованное место” имеет богатый синонимический ряд нечистой силы. Нечисть называется: нечистый дух, дьявольская сила,
дьявол, Ирод, враг рода человеческого, шельмовский сатана, собачий сын, проклятый сатана, чорт, сатана, враг господа Христа, собственно нечистая сила. От абстрагированных
наименований нечистой силы (дьявол, сатана) старик переходит всё к более очеловеченным формам (Ирод, враг рода человеческого), а завершает свои ругательства животным
наименованием – собачий сын.
Все представители нечистой силы в повести связаны родственно, что достигается
проецированием семейного устройства на представителей нечисти. Родоначальником у
нечисти выступает сатана. Чётко прорисовывается Гоголем и семейство черта, у которого имеются дед и отец. Итак, нечисть представлена образами сатаны, сатанинских детей,
чёрта, чёртового отца и деда. Таким образом, все представители нечистой силы реализуются исключительно в мужском начале, полностью исключая её женское проявление.
Изображение нечистой силы реализуется разнообразными путями:
*посредством пространственно-земного разлома – пропасти
При рассмотрении образа пропасти как проявления нечистой силы были выявлены
следующие особенности:
а) хронотопичность образа;
б) подсознательность его восприятия главным героем;
в) ���������������������������������������������������������������������������
интуитивное сохранение понимания “пропасти” главным героем как атрибутивного проявления нечистой силы:
* посредством воссоздания родовой иерархии
* посредством описания природы:
- солярные предвестники нечистой силы;
373

- лунарные предвестники нечистой силы;
- слияние лунарного и пространственного;
* посредством противопоставления: бог – нечистая сила
Высшая сила представлена в “Заколдованном месте” исключительно образом бога
(господом Христом) – текст лишён каких бы ни было ангелов, святого духа, апостолов и
т.д. Уравнивание бог – дьявол происходит на синтаксическом уровне, за счёт последовательного употребления антонимичных образов.
Образ чёрта в повести наиболее заземлён и непосредственно вступает в контакт с человеком, осмеливается играть с ним, подшучивать. Поэтому образ чёрта воспринимается
героем менее абстрактно, чем образ бога.
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LA FEMME NIKITA ПРОТИ JAMES BOND: ГЕНДЕРНІ КОЛІЗІЇ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОПУЛЯРНІЙ БЕЛЕТРИСТИЦІ
У статті розглянуто репрезентацію брендових образів сучасного кінематографу
в українській популярній белетристиці. Аналізується варіація образу Джеймса Бонда
в романі Василя Шкляра «Елементал» та варіація образу суперагента Нікіти в романі
Алли Сєрової «Правила гри». Акцентуються гендерні колізії в обох творах.
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Ключові слова: популярна белетристика, гендерний стереотип, супергерой, супержінка, спецагент, масова культура, кінематограф.
В статье рассматривается репрезентация брендовых образов современного кинематографа в украинской популярной беллетристике. Анализируется вариация образа
Джеймса Бонда в романе Василия Шкляра «Элементал» и вариация образа суперагента
Никиты в романе Аллы Серовой «Правила игры». Акцентируются гендерные коллизии
в обоих произведениях.
Ключевые слова: популярная беллетристика, гендерный стереотип, супергерой, суперженщина, спецагент, массовая культура, кинематограф.
The article deals with the representation of brand images of modern cinema in Ukrainian
popular fiction. The variation of the James Bond image in the novel “Elemental” by Vasyl
Shklyar and the variation of the superagent Nikita in the novel “The Rules of the Game”
by Alla Serova are analyzed. The article is focused on the gender collisions in both literary
works.
Key words: popular fiction, gender stereotype, superhero, superwoman, secret agent, mass
culture, cinema.
Глобалізаційні процеси призводять до уніфікації культурного середовища. Певні артмоделі стають популярними одночасно в багатьох країнах світу, що особливо відчутно
в середовищі масової культури, яку сучасні вчені проголошують космополітичною. На
думку С. Зенкіна, вона орієнтується на «транснаціональний код «маскультурних» знаків,
що впізнаються і споживаються у світі» [3]. Серед них – образи кінематографу, що набули статусу брендів: Джеймс Бонд, Термінатор, Супермен, Бетмен, Кінг-Конг, Тарзан,
Жінка-кішка, Міцний Горішок, Індіана Джонс, спецагент Нікіта та інші.
Українська популярна белетристика, що почала бурхливо розвиватися із 90‑х років
ХХ століття, переносить на вітчизняний ґрунт і «локалізує» жанри, формули, мотиви,
образи зарубіжного, переважно американського та європейського, масового мистецтва.
Впливу сучасного кінематографу при цьому уникнути просто неможливо, зважаючи на
його популярність у світі, видовищність, загальну доступність і зрозумілість. Тому не
дивно, що українські літератори звертаються до добре апробованих моделей, вільно послуговуючись арсеналом маскультівських брендів. Загалом же, повторюваність, тиражування успішної моделі – один із законів масової культури.
Нашу увагу привернули романи, в яких створено образи «національного супермена» – «Елементал» Василя Шкляра і «української супервумен» – «Правила гри» Алли
Сєрової. Герої цих творів типологічно споріднені: це суперчоловік (супержінка), за родом занять спецагенти, які борються з численними супротивниками заради виконання
шляхетної місії і перемагають у фіналі. Вважаємо, що кожен із них є варіацією на тему
певного кінообразу. Елементал в однойменному романі Василя Шкляра є українською
версією суперагента 007 Джеймса Бонда, тоді як Юлія-Керстін у творі Алли Сєрової
втілює популярний образ суперагента Нікіти.
Подібні твердження й раніше звучали в українській критиці. Так, зокрема, про сліди
«бондіани» в «Елементалі» розлого писав Я. Голобородько: «…роман «Елементал» гранично наближений до жанру так популярної вже не одне десятиліття «бондіани» <…>
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В «Елементалі» розтиражоване й розрекламоване кіноверсіями амплуа Джеймса Бонда
перебирає на себе сам «елементал» – такий собі українець-супермен, або надгерой поукраїнськи, який, услід за своїм образом-архетипом, може і вміє геть усе…» [1: 106].
Схожість образів героїні «Правил гри» й суперагента Нікіти підмітила Є. Кононенко. Говорячи про яскравий образ жінки-супермена в романі, критик міркувала про кореляцію
активності героїні із загальним художнім рівнем твору і пов’язала це із популярністю
нового жіночого типу в сучасній масовій культурі: замість «подружки Бонда» поширюється тип «спецагента Нікіти» [4: 9].
Обидва твори українських письменників цікаві гендерними колізіями. Персонаж
роману Василя Шкляра як супергерой втілює тип гранично маскулінний, позначений,
за словами Я. Голобородька, «достеменною чоловічістю» [1: 100]. Натомість у «Правилах гри» образ головної героїні схиляє до роздумів над сумісністю жінки й насильства,
агресії, над можливістю поєднати жіночу природу із професійним життям спецагента.
Доречним є протиставлення цих образів за гендерною опозицією, як супермена / супержінки.
Аналізуючи образ чоловіка-елементала в романі В. Шкляра, Я. Голобородько наголошує на його неоригінальності: мовляв, письменник «…вирішив не йти далі канонічного
Джеймса Бонда – а лише підійти до нього. Зі своєї, точніше, з нашої – української відстані. Й цим обмежитися <…> Якщо існує образ-канон, то мають бути й образи, що своїм
існуванням цей канон утверджують. Або підпирають» [1: 106]. Критик відзначив, що
провідним текстовим чинником є інтрига, професійно побудована літератором. Їй підкорені і мотив спецзавдання, і ретро-сюжет, і видовищні батальні сцени. Тому жанровою
домінантою роману вважають action, бойовик [2: 311]. Я. Голобородько слушно характеризує жанр «Елементала» як синтез різних компонентів: детективу, документальної
стилізації, психологічного, пригодницького, шпигунського і навіть еротичного роману,
позаяк «бондіана» неможлива без змалювання секс-подвигів агента 007 [1: 108-109].
Сучасний письменник послідовно «локалізує» архетипний образ. Герой роману
В. Шкляра виявляється представником утраченого покоління 1990‑х, чия молодість
прийшлася на час розпаду радянської супердержави. Його вміння, здібності не знаходять застосування в буденному житті, що видається молодому українцю надто прісним.
Участь у «парамілітарному» формуванні в студентські роки – «вовчий білет» на вильоті
з університету – бездумна армійська муштра – повернення до рідної Миронівки і праця
вантажником – так накреслюється життєвий шлях центрального персонажа: «Та я не
думав і не гадав, що ще більша нудота напосяде на мене разом із дембелем, що вже через
тиждень-другий розкошувань тією волею у рідному містечку Миронівці мені все так
остогидне, що готовий буду тікати на край світу. / Я знав, що життя тепер паскудне, але
все-таки думав, що воно тече й змінюється, і раптом побачив, що ні – це суцільне болото
без просвітку й звуку…» [7: 30]. Доля приводить українського парубка до французького
Іноземного легіону, де він стає бійцем спецсекціону «Жаби».
У тексті роману реалізована смислова зв’язка «маскулінність – війна», перебування
на війні надає смислу життю: «…я чоловік і люблю воювати, бо це справжня чоловіча
робота, за яку, крім усього, непогано платять. Це єдине місце, де я потрібний. Там я був
ніким» (курсив наш. – С.Ф.) [7: 81]. Головного героя роману наділено суперздібностями:
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йому притаманні не тільки фізична сила, сміливість, винахідливість, розвинена інтуїція,
але й також надлюдське вміння довго перебувати під водою. Він пишається своїм талантом: «…неперевершений плавець… найкрутіший плавець спецсекціону «Жаби», якому
на воді і під водою підвладне все…» [7: 10]. Герой вважає себе справжнім козацьким
нащадком: «…на воді і під водою тоді все було підвладне лише козакам, які з однаковим хистом користувалися що підводними човнами, що очеретяними дудочками в роті»
[7: 65].
«Водяна» стихія, з якою пов’язаний образ головного героя, є знаком іншого світу, царства смерті. Тому «елементал» має риси іносвітнього міфологічного героя. Відомо, що
символіка води як хтонічного світу багато представлена в «бондіані», де спецагент 007,
щоб виконати місію, мусить потрапити, приміром, до затопленого корабля, субмарини,
підводної резиденції злодія, яхти, вілли з басейном; вода часто є перешкодою на шляху
героя [див.: 5]. Аквасимволіка використана і в романі В. Шкляра: до будинку, де ховають
жінку, яку мусить відшукати і врятувати герой-елементал, він потрапляє вплав, через
водоймище: «…моє ти любе озерце, я тільки знімаю мешти і заходжу в тебе, не роздягаючись, бо на мені вже давно немає сухого рубця, ти приймаєш мене в своє лоно, як
любляча жінка, я дістаю твого дна і пливу п р я м о, п р я м о, мені лиш кілька разів доведеться виринути на поверхню, щоб набрати повітря й окинути оком, що там попереду»
(виділено в тексті. – С.Ф.) [7: 113]. Як бачимо, вода наділяється символікою жіночності,
еротизму, що в романі репрезентується у двох площинах: як бажана (Хеда) і небезпечна,
смертоносна (Ася).
Загалом, надздібності українського легіонера наближають його до типу кінематографічного, коміксового чи комп’ютерного супергероя, на кшталт Супермена, Бетмена
чи Спайдермена, які наділяються здатністю літати, пересуватися із супершвидкістю,
перекидатися на інші істоти, стріляти «розрядами енергії», самозцілюватися, користуватися телепатією чи телекінезом. (До речі, існує різновид супергероїв, що його називають «елементисти», тобто персонажі, яким підвладні певні стихії чи природні явищі: вогонь, магнетизм, блискавки, рослинність, погода, крига тощо, наприклад Гроза, Магніт,
Людина-смолоскип, Тор [див.: 10]).
Фізична природа героя пояснена містичним чином: він є не цілком людиною, але
«елементалом»: це «…істота, яка живиться стихіями …елементали …стоять не нижче за
людину і відрізняються від неї лише тим, що в них не одна душа, а кілька. …той, хто навчиться підкоряти собі всі стихії, хто зуміє живитися ними, як жаба живиться комахами,
той зможе все» [7: 10-11]. Завдяки таким рефлексіям образ героя набуває міфологічного
виміру, а постійні алюзії на «Котигорошка» роблять його ще й казковим.
У прототексті роману герой невіддільний від своєї місії, адже спецзавдання –
обов’язковий сюжетний елемент «бондіани». Таємний агент 007 віддано служить Її
Величності, охороняючи інтереси Британської імперії. В українській версії завдання також присутнє: герою пропонують вивезти із Чечні доньку Дудаєва Хеду, за якою полюють
російські спецслужби. Спонукою до діяльності легіонера виступає не патріотизм, як у
британського агента, а неймовірна винагорода в півмільйона франків, яку обіцяють йому
за виконання бойової операції. І все ж, завдання постає перед героєм як виклик, воно є
авантюрним і вкрай ризикованим: недаремно винагорода дорівнює сумі відшкодування
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за смерть бійця. За словами В. Даниленка, «війна для нього – не тільки гроші, а найбільше
захоплення і смисл життя <…> Справжній воїн щасливий, коли воює, бо тільки на війні
почуває себе чоловіком» [2: 312].
У романах і фільмах про Джеймса Бонда простір, як і в казці, ділиться на «свій» і
«чужий», причому останній мусить бути якомога екзотичнішим: Ямайка, Турція, Японія,
Єгипет, Індія, Росія тощо. «Іншим світом», «ворожим простором» у романі «Елементал»
постає Чечня. Вона вабить героя як країна, де й досі точаться бойові дії, ведеться партизанська боротьба. Як зазначає В. Даниленко, «читач проникає в атмосферу суворого
Кавказу, що дихав війною» [2: 311]. Чечня – це простір авантюри, простір романтики:
перша подорож туди, описана в ретро-сюжеті, була здійснена героєм заради пошуків
утраченої коханої Асі.
Зрештою, Чечня – це і місце міфічної загибелі героя, якого всі вважають убитим під
час бойової операції. Мотив удаваної смерті також характерний для сюжету «бондіани»,
спецагент часто використовує її задля посилення інтриги і виграшу в часі, в міфологічному
плані – це відголосок ініціації, під час якої герой символічно помирає і відроджується
[див.: 5]. Один із лейтмотивів роману – загадкова фраза Дудаєва: «…найцікавіше настане
тоді, коли мертві почнуть вертатися з того світу» [7: 42]. Цей мотив розкривається через
образи національних героїв: Імама Шаміля, Джохара Дудаєва, Богдана Хмельницького,
чиї тіла відсутні в могилах, так, начебто самі вони розчинилися у вічності і всесвіті,
перейшли в духовну іпостась. «Воскреслим» героєм стає й український легіонер, щоразу
з’являючись під новим іменем – Анрі Дюшан, Гренуй, Скотєлов, міняючи документи й
маски.
Із «бондіани» до роману В. Шкляра перекочував мотив суперництва героя із жінкоюсуперагентом, грізною представницею ворожої сили (вона може бути агентом КДБ, ЦРУ,
китайської розвідки тощо). Драматичність ситуації українського супермена полягає в
тому, що його супротивником стає колишня кохана Ася, яка колись загубилася в Чечні,
поїхавши туди вслід за красенем-бандитом Бісланом. В епізоді викрадання Хеди із бази
біля озера під Москвою «елементал» упізнає Асю в охоронці-«командос», який володіє
карате й бездоганно, граційно, неначе пума, рухається під час сутички. Бійця в масці
легіонер визнає за справжнього професіонала: «…воно витривале й живуче, як пес, ніби
вже народилося псом війни…» [7: 122], «Він справді знав карате, і в його діях відчувалася
не лише добра школа, а й виняткова краса» [7: 123]; дівчина б’ється із якоюсь «тваринною люттю» [7: 123]. Герой прикро вражений своїм відкриттям: «Сестра-жалібниця
Холодного Яру стала агентом московських спецслужб» [7: 131]. Осередок української
боротьби проти більшовицького режиму згаданий недаремно: по-перше, так звалося
«парамілітарне» угруповання, до якого в юні роки належали герой та його кохана; подруге, в роман уплетено стислу розповідь про причини загибелі ватажка холодноярців
Василя Чучупаки: через кобилу Зірку, яка побігла за жеребцями з ворожої кінноти (цей
сюжет ляже в основу пізнішого твору В. Шкляра «Чорний ворон» / «Залишенець»). Отже,
чуттєвість, сексуальність вимальовується в романі як згубна для чоловіка. Легіонер
почуває провину за метаморфозу колишньої коханої, яка зрадила і його, і Батьківщину:
колись він сам виростив із дівчини «амазонку», прищепивши їй смак до війни [7: 33].
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Мотив суперництва із жінкою-суперагентом двічі повторений у сюжеті: легіонер
перемагає Асю в поєдинку, але програє інтелектуальний двобій своїй колезі – бійцю
французького Іноземного легіону (ним виявилася «чеченка Хеда»). Герой не спромігся
розгадати заплутаний план із вивезення дочки Дудаєва з Чечні, в якому були задіяні
двійники дівчини: «Ніякої Хеди нема. Це наша людина. …Вона такий же наш командос,
як і ти. Елементал» [7: 193]. Захопившись вродливою беззахисною панянкою, вважаючи
себе її рятівником, легіонер потрапив у полон романтичної ілюзії. Йому як чоловіку досадно почуватися обдуреним жінкою, до того ж, шляхетна місія раптово втратила смисл,
як і людські жертви, які були на рахунку героя. Тому в образі жінки-«елементалки» йому
ввижаються риси змії, що символізує ворога: вона «красивенна гадина», а також «Кобра!
Гюрза! Самиця скажена!», у неї «маленька стрижена гадючина голівка» [7: 196]. Проте
втіха від отриманих грошей, очікування довгої відпустки і сексуальний потяг до красуні
переважають чоловічу образу, тому саме з нею герой повертається на Україну у фіналі.
У романі Алли Сєрової «Правила гри» репрезентовано образ супержінки – таємного
агента Керстін Бартон. Тип героїні-шпигунки, суперагента, бійця є надзвичайно поширеним у сучасному маскульті, будучи втіленням архетипу амазонки, діви-воїна. Принцесавоїн Ксена, винищувачка вампірів Баффі, археолог-авантюристка Лара Крофт, агентеси
зі стрічок «Янголи Чарлі», «Шпигунки», «Містер і місіс Сміт», «Міс Конгеніальність»,
«Полювання на Попелюшку» і, звісно ж, суперагент Нікіта із однойменних фільму Люка
Бессона й канадського серіалу «La Femme Nikita» – це варіації одного й того ж образу, із
яким асоціюється парадоксальне сполучення вишуканості, елегантності з ризиком, небезпекою; власне, репрезентація абсолютної жіночності в чоловічій агресивній ролі. Як
зазначив Ріке Шубарт (Rikke Schubart), «сьогодні молода-жінка-підготовлена-урядом-якагент стала звичним архетипом у кіно й на телебаченні» [9: 195].
Сучасна українська письменниця поєднала актуальний тип жінки-спецагента із
поширеним сюжетним ходом – втратою пам’яті. Керстін стала об’єктом моторошного
експерименту над людиною: її пам’ять стерто тортурами, натомість на мозок «записали» особистість української жінки-модельєра Юлії Ясінської. На героїню розпочалося
справжнє полювання, після аварії в неї настає глибока амнезія і згодом «проявляється»
особистість спецагента. Як і в сюжеті фільму «Ії звали Нікіта», у романі є мотив
удаваної смерті: Керстін зникає безвісті в Лондоні, її особистість знищена, а тіло стало
вмістилищем душі іншої особи. Переживши символічну смерть, вона відроджується начебто нізвідки.
Як і суперагент Нікіта, героїня «Правил гри» поставлена на грань, тому для неї
залишається єдиний вибір: убивати чи бути вбитою. Це накладає відбиток на її етичні
уявлення. Вважаючи себе «надлюдиною», Юлія-Керстін ставить себе за межу добра і
зла, власне, наділяє себе правом убивати заради вищої мети: «Я відчуваю, що маю право
бути поза законами, бо колись хтось поставив мене у безвихідь» [6: 82]. Така мораль
кореспондується із правилами гри, прийнятими у світі спецслужб: «Коли на тебе нападають, ти повинна захищатися, адже іншого життя в тебе нема» [6: 143].
Певна річ, вражає сама асоціація «жінка – насильство», «жінка – убивство». Лаура
Нг (Laura Ng), яка дослідила образ суперагента Нікіти з гендерного погляду, закономірно
запитує: «Чи може жінка бути заразом жінкою і воїном, чи одна роль заперечує іншу? …
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Як орієнтується жінка на цьому традиційно патріархальному полі? Які зміни вона привносить до цієї ролі? Які труднощі й перешкоди мусить подолати?» [8: 105]. Вчена говорить про те, що чоловіки-воїни мають ліцензію на насильство, видану суспільством:
«Рідко хто може звинуватити Рембо у вбивствах покидьків, які гасають екраном» [8: 106].
Отже, в цьому випадку насильство здається природним, виправданим. Інша справа, коли
агресивною зображено жінку: тоді обов’язково постають питання про етичний аспект
справи, про право на застосування сили. Тому, напевно, героїня «Правил гри» змушена
раз у раз пояснювати свої моральні принципи, доводити право на вбивство заради самозахисту.
Головна героїня роману є досконалим спецагентом, її неперевершені здібності виявилися й розвинулися в дитинстві під час перебування на базі таємних служб. Керстін влучно стріляє, кидає ножі, вміє оборонятися навіть від екзотичної удавки-гароти. Агентеса
холоднокровна й витривала, фізично розвинена, «небезпечна, розумна і надзвичайно живуча» [6: 113]. Вона тонкий психолог, вміло маніпулює оточуючими, бачить їх наскрізь.
Унікальний талант зумовлений спадковістю: Керстін – дочка найкращих спецагентів, що
представляли дві супердержави – США та СРСР; саме її народження оповите легендами
про кохання і втечу представників двох ворожих «контор».
Ріке Шубарт розглянув образ суперагента Нікіти як репрезентацію архетипу «дочки»,
адже в сюжеті фільму й серіалу значну увагу приділено моментам підготовки дівчини до
складної роботи. Причому це навчання ведуть чоловіки-«батьки» [9: 195-197]. У романі
«Правила гри» авторка також зробила акцент на лінії «батько – дочка», щоправда, в дещо
іншому сенсі. «Контора», на яку працює Керстін, прагне зробити її своєю абсолютною
власністю, позбавити сімейних чи особистих зв’язків. Таємна служба неначе вдочеряє
дівчину, знищивши перед тим її близьких та привнісши конфлікт у стосунки з рідним
батьком. Архетиповим «батьком» стає «дядечко Макс», який опікується Керстін, однак,
як пізніше виявляється, із прагнення повністю підкорити її особистість.
Місія, яку виконує героїня роману, – це насамперед помста за вбивство близьких
людей, матері й малого братика, помста за фізичний і психічний ґвалт над собою. Існує
й друга складова завдання: знешкодити злочинну корпорацію вчених і спецслужб, що
веде експерименти над живими людьми. Сліди цієї організації ведуть до ісламських
фундаменталістів, Валіда Аль-Фаруха, які прагнуть використати Україну як дослідний
майданчик. Як супергерой, Керстін-Юлія рятує історичну батьківщину й усе людство, а
паралельно – відновлює суспільну справедливість, зачищає світ від злочинців, зрадників,
корумпованих правоохоронців. Беручи на себе функцію судді й ката, героїня висновує:
«Покидьків …треба знищувати, як скажених псів» [6: 105].
Ведучи боротьбу за виживання, Юлія-Керстін відчуває, що протистоїть чоловічому
світу. «Правила гри» в назві твору – це правила гри в чоловічому світі, де жінці належить упокорення, роль жертви. Раз у раз вороги спецагента Бартон гинуть тільки тому,
що недооцінюють її, жінку, як суперника. Лише будучи переможеними, вони визнають
її винятком із загальної маси жінок. Героїня роману доводить, що здатна бути самостійною і встановлювати свої «правила гри». У романі виразно звучать феміністичні ідеї,
стверджується право жінки на самостійність, на агресію і навіть на насильство заради
самозахисту чи помсти.
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Обидва твори популярної белетристики відбили актуальні тенденції сучасної масової
психології: ностальгію за справжньою мужністю (образ чоловіка-супермена у В. Шкляра) і гендерне експериментування із жінкою, яка діє на чоловічому полі й чоловічими
методами, виходячи у фіналі переможницею, стаючи «культурним героєм»-рятівником
(супервумен у А. Сєрової). Романи засвідчили сприйнятливість української масової літератури до вже апробованих і популярних моделей, її прагнення органічно влитися в
простір космополітичного мистецтва для мас.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ МОДЕЛІ СВІТОСПРИЙМАННЯ
У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ВОРОНОГО
У статті прослідковано особливості вияву релігійної моделі сприйняття світу
у творчості українського поета Миколи Вороного, визначено головні чинники формування його релігійного світогляду та виділено коло відповідних мотивів та образів.
Ключові слова: релігійність, світогляд, песимізм, смерть, душа, серце, пантеїзм,
краса.
Статья рассматривает особенности проявления религиозной модели восприятия
мира в творчестве украинского поэта Николая Вороного, определяет главные факторы
формирования его религиозного мировоззрения и выделяет ряд соответственных мотивов и образов.
Ключевые слова: религиозность, мировоззрение, пессимизм, смерть, душа, сердце,
пантеизм, красота.
The article considers features of display of religious model of perception of the world in
creativity of Ukrainian poet M. Voronyy, defines primary factors of formation of its religious
outlook and allocates respective motives and images.
Key-words: religiousness, outlook, pessimism, death, soul, heart, panteizm, beauty.
Традиційною рисою християнства у М. Вороного є його релігійність, те “релігійне почуття” чи релігійне сприйняття світу, про яке говорить сам поет, наголошуючи на
протистоянні йому гордої надлюдини Ф. Ніцше, песимістичної філософії Шопенгауера і Гартмана. Внутрішня релігійність М.Вороного має свої витоки у традиційному вихованні в українській сім’ї, де прищеплювався християнський ідеал моралі й водночас
передбачалося обов’язкове дотримання релігійних норм. Сам поет зазначає: “… поезія
молитви своєї власної, не так у церкві, як із самим собою, уночі, в ліжку…” [1: 35]. Так
формується світоглядна основа, образ світу як “царства Божого” з прозоро-ізумрудними
садами і співами серафимів, який не так-то легко змінити під впливом зовнішніх
чинників. Тому, якщо зауважити, що над людиною тяжіє відчуття сили, яка нею керує,
а з іншого боку, треба цю силу відкинути, то світогляд набуває пантеїстичних рис, коли
сила ця розчиняється у довкіллі. Сам М. Вороний вважає свій пантеїзм не зовсім вдалим.
Попри те, саме пантеїстичні мотиви наповнюють його світогляд. Особливо цей світогляд
виявляється у пейзажній ліриці та в астральних мотивах.
Поєднання чорної меланхолії, крику душі, що народили у дитячій пам’яті поета
“поезію молитви,” і шопенгауерівської зневіри відчувається в “Елегіях”, зокрема у вірші
“Memento mori!” [2: 45].
Подібні настрої зневіри є навіяними філософією Шопенгауера, який твердив, що все,
пізнане людиною в земному щасті, відносне, а ілюзія щастя, тяжіння до жалю, до зневі© Шевель Т.О., 2010
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реної надії може розраховувати тільки на естетику страждання. Особливо яскравим підтвердженням є підцикл “Осокорі”. Зелені осокорі у майбутньому бачаться пожовклими і
нещасними, гідними жалю (“Осокорі” [2: 38])
Перша частина поезії М. Вороного “Осокорі” зіставна інтонаційно з “Вечором” Г.
Чупринки. У ній своєрідно представлені осокорі та їх роль у поетичній свідомості автора. Очевидно, у цій поезії М.Вороний абсолютизує подвійний песимізм, побудований
на антагоністичних поглядах поета-ліричного героя. Це, з одного боку, сум за життям
осокорів і паралельно за власною долею, а з іншого боку, це нудьга за осокорами, що
досягається засобом психологічного паралелізму.
Показовими щодо одностороннього засвоєння філософського набутку німецького
ідеаліста Шопенгауера є поезії підциклу “Весняні елегії”. Автор обирає найжиттєдайнішу
пору року – весну, яка у світовій поезії представлена як пора розквіту, пробудження.
Однак вона стає у М. Вороного засобом опису психолого-песимістичного забарвлення дійсності. Проте перебуває під впливом Шопенгауера, який вважає за необхідне
піддавати забуттю все найкраще. Природа ж свідчить, що ні смерть, ні життя людини
нічого не важить.
Крайній песимізм і непомірне страждання має вихід лише у смерть. Адже сам М.
Вороний наголошує на ряді поезій, що позначені трагічним пафосом песимізму, який
був навіяний Шопенгауером. “Скрайній песимізм” почав доводити поета до розпачу і
чорної меланхолії:
Я випив чашу муки і страждання,
Велику чашу, сповнену ущерть,
І вже тепер нема мені вагання:
Життя чи смерть!..
“Нудьга гнітить” [2: 46]
Заклик до смерті – складне питання творчості філософа: “Смерть – це божевілля, яке
підтримує суттєвість кожного (“есенція”) в його тяжінні до буття (“екзистенція”), це –
відкрите протиріччя, яке закладене в будь-якому індивідуальному бутті” [3: 124]. Однак
він, на відміну від Гартмана, не закликає до самогубства, але ірраціональне самоозначення песимістичної філософії Шопенгауера ставить питання про розлучення із волею до
життя; і цим він близький М. Вороному. Філософ стверджує: “Так все живе лише одну
миттєвість і поспішає на зустріч смерті” [3: 124].
М. Вороний, услід за ним, зосереджувався на внутрішньому стані людини, на її духовному всесвіті. Найпершим об’єктом душевного споглядання стає власне “я” поета, його
внутрішній світ. Це гіркий песимізм, щоб показати непотрібність як людського, так далі
і вселенського буття.
У своїй світоглядній еволюції поет, у ретроспективному погляді, оцінюючи власне
світобачення, засуджує саме песимізм, вважаючи його наслідком знищення релігійного
світогляду. При цьому поет лишався вірним Христовій моралі. Однак відірваність від
Бога та Всесвіту спричиняє відчуття себе малесенького, порошинкою у цьому світі,
беззахисною перед поривами вітру життєвих бур. Так з’являється сумнів розумності
існування у світі людини. Такі думки діставали живлення ще й під впливом зовнішніх
факторів. Серед них сам М. Вороний називає “…перебування на сцені, акторський роз383

гойданий побут, ненормальний триб життя (з компромісами Бахусу)” [1: 35], що до краю
розстроїло нерви, навіть призводило до галюцинацій. Такі видіння сам поет пояснював
власною “ілюзіоністичною” здатністю, що допомагала входити у певний настрій шляхом
асоціацій, виявом акторської натури. Таким чином, є змога зазирнути у найпотаємніші
куточки поетової творчої лабораторії, констатувати надзвичайну щирість його поезій.
Звертаючись услід за гаслами модерного мистецтва до життя душі, до найтонших
настроєвих та почуттєвих порухів, поет тим самим відсвіжує вже знане в український
літературі явище, так звану “філософію серця”, яка, на думку Д. Чижевського, займала
центральне місце в розвитку філософської думки в Україні. Осмислювали це питання
Г. Сковорода, П. Юркевич, П. Куліш. На думку Г. Сковороди, відкриття природознавчих
наук не мають жодного стосунку до людського щастя. М. Вороний ніби чує крізь роки
заклик свого предка: “Кинь коперниківські сфери, глянь в сердечнії печери”:
А в шибі дощик січе дрібненько,
А в серці туга… О, моя ненько!
І плаче серце моє недуже –
Йому так тяжко…
“Тіні” [2: 35]
Як можна спостерігати, серце стає символом найпотаємніших і найбурхливіших
переживань, а отже, є відповідником внутрішнього світу людини. Недарма улюбленою
книгою Г. Сковороди була Біблія, у якій поняття серця рівнозначне поняттю душі. Ототожнення серця з душею ґрунтується на поверхневих спостереженнях про конечність діючого серця для життя. Серце – це сума активностей живої душі. У біблейному розумінні душа – це не один компонент людини, а радше увесь комплекс наявних і прихованих
прикмет, що вирізняють дану особу. “Душа охоплює і її зовнішній вигляд, голос, і запах,
її вчинки, звички, і рід, і навіть її майно” [4: 130].
Слід зауважити, що “філософія серця” сягає своїм корінням відфольклорної традиції,
де серцю приписувалися приблизно ті ж самі властивості. При цьому часто воно фігурувало як жива істота, що існує ніби окремо від людини, а насправді це і є внутрішнє
життя людини, її почуття і переживання. Подібний художній прийом зустрічається і у М.
Вороного, коли серце може плакати (“Тіні”), радіти, сумувати.
Відокремлення серця від тіла означає не тільки біологічну смерть, а й символічну
смерть певних почуттів. У М. Вороного експресія щодо бажання знищити згубне кохання передається через пропонований вихід: вирвати кохання разом із серцем:
Вирви з серця геть кохання!
А коли сього
Не захоче серце, разом
Вирви і його.
“Чи не досить?..” [2: 30]
Використовує також автор і відфольклорний сюжет виривання сином серця матері на
доказ вірності коханій (“Легенда”). Окремі поезії побудовані у формі звернення до серця,
що є спробою діалогу автора із власним внутрішнім світом. Зрештою, серце кровоточить.
Цим виражається надзвичайний ступінь страждань ліричного героя від безнадійного
зневаженого кохання (“Рубіни” [2: 138]).
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Образ серця фігурує і у громадянській ліриці. Хоча саме наповнення образу дещо
трансформоване. Тепер внутрішнім рушієм стає переважно не страждання, а гнів, викликаний картинами тяжкого життя (“За Україну” [2: 141]):
Серце наповнюється бажанням помсти, відплати. Цікаво, що у староєврейській мові
бракувало слова на позначення волі, а тому вольові акти часто називаються в Біблії серцем. “Серце – це душа як рушійна сила” [5: 131]. За спостереженнями П. Юркевича
воля як спонукання до дії є передумовою моральних вчинків. У контексті творчості М.
Вороного таким моральним вчинком є патріотична відданість Україні і прагнення їй допомогти у годину скрути.
Отже, кордоцентричний ідеалізм поета, маючи відфольклорний джерельний струмінь,
через романтичну традицію засвоюється ним на ґрунті власної світоглядної концепції.
При цьому бачення М. Вороним внутрішнього світу людини передається через життя
почуттів, яке уособлює в собі серце. Життя серця ліричного героя сповнене переважно
стражданнями, спричиненими внутрішнім неспокоєм, породженим то інтимними переживаннями, то вболіваннями за долю народу. А частіше це страждання від неможливості
узгодити різноголосся власного світосприймання, внутрішній душевний розлад, породжений, з одного боку, впливом традиційної християнської ідеології з її святістю,
піднесеністю, а з іншого – модерністське бажання відкинути будь-які традиції, і перш за
все релігійні. Так виникає уже згадуваний компроміс – пантеїстична світоглядна модель.
І хоч сам М. Вороний пізніше оцінив такі світоглядні основи як хибні і тимчасові, однак
не можна оминути їх увагою хоча б з огляду на те, що вони мали місце у світоглядній
еволюції поета, знаходячи відбиток у його поетичній творчості. Як зауважує сам
М.Вороний:”… пантеїзм, хоч і не широко відбитий в надрукованих поезіях, все-таки
бринить у мене досить потужно…” [1: 38]. Крім поодиноких поезій, що репрезентують
саме пантеїстичні світоглядні концепції (“Зорі-очі”, “Огні”, “Чи зумієш ти кохати…” та
ін. ), найпотужніший струмінь пантеїстичного світобачення наповнює цикл “Ad astra”, у
якому богом стає не просто земна природа, а всесильний таємничий Космос. Принагідно
варто закцентувати увагу саме на загальній світоглядній орієнтації автора, яка цементує
увесь цикл. Поет довів можливість поєднання духовної сфери та явищ природи, Космосу. Саме у природі – недосяжному космічному Всесвіті – він шукає втілення своєї сфери
духу, намагається знайти духовні джерела як власної особистості, так і духовні витоки
українського народу.
Небо постає втіленням чистоти як антитеза до бруду земного життя:
Яка величність
І неосяжність –
Ця безліч зоряних світів!
А тут – безличність,
А тут – продажність
Людей, двоногих плазунів…
“В сяйві мрій” [2: 61]
Оскільки згадано людську масу, можна говорити про, можливо, півдсвідому реалізацію
культивованої ще романтиками ідеї протиставлення поета і юрби, яка не здатна зрозуміти
генія. Поет у М. Вороного постає утаємниченим у житті Космосу (“Зоряне небо” [2: 63]).
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Поетове слово звертається до вибраних, здатних його зрозуміти і побачити, відчути
те ж саме (“Вогні”). Уже романтична поезія високо піднесла роль поета як суб’єкта і
співтворця дійсності. У романтиків виникло протиставлення нікчемної, низької дійсності
та високого, таємничого світу душі, було поставлене питання про велике значення поезії
як інтуїтивного способу пізнання. Звідси виростає погляд на поета як на Пророка, а
поезія бачиться як релігія. Загалом мистецтво є істинним і вічним. Модерністська поезія,
звертаючись до вічних істин, наближається до релігії. Адже це релігія бачить своє завдання у тому, щоб вказати людині “шлях життя”. Для цього вона пропонує їй звернутися
до внутрішнього світу, стверджуючи, що саме тут, у глибині душі, може бути знайдений
безперервний контакт із першоосновою буття, з головним принципом життєвої побудови. Є.Маланюк наводить слова скульптора О. Архипенка: “Тема – мистецтво – така ж
складна як і тема “Бог”. І далі уточнює: “Безперечно для тих, кому мистецтво – релігія.
А для дійсного артиста мистецтво завжди і перш за все — релігія” [5: 60]. Справді, адже
спочатку було Слово, воно і є знаряддям та зброєю поета і Пророка-Спасителя, який проголошував свою проповідь. Для поета це поетичне слово.
“Хатяни” вважали культуру метафізичною сутністю, близькою до релігії. Її розгортання пов’язане з проблематикою сутності людського буття. Релігійність виступає
внутрішньо притаманною кожній людській душі. “Нова поезія покликана передавати і
виражати цю релігійність. Дуже вдалою видається у цьому контексті думка Г. Чупринки:
“Але ж людина живе не тільки матеріально, вона живе ще й духовно, релігійно, думки
її шугають в таємничих безмежних мирах” [6: 401]. Тут він суголосний із символістом
Жаком Руайєром: “Ця поезія релігійна, вона завжди розповідає про історії чиєїсь душі і
завжди жадає споглядати таємницю...” [7: 50]. Витвореним у цьому контексті видається
і ототожнення поезії з молитвою у М. Вороного, його “псалми Верлена”, і ,нарешті, молитва власна:
Думками скоряюсь, душею молюся,
Співаю величний псалом…
“До моря” [2: 70]
Тут поет перегукується із Г. Чупринкою, який теж порівнює пісню та молитву.
Отже, якщо християнська молитва виходить лише з людських уст, то світогляд поета
дозволяє чути цей божественний голос у всьому довкіллі. Спів херувимів лине з небесної
глибини:
Лине з надхмарних країв
Повний краси, раювання
Божеський спів.
“Spharenmusik” [2: 62]
Наділення поета божественною силою породжується ще і потребою відкривати таємниці світових зв’язків. Бодлер, подібно до містика Сведенберга, вважає, що всеохопні та
всюдесущі відповідності існують у “засвітах”, у надреальному бутті, до якого має ключ
тільки чарівнича уява поета, яка володіє, як нагородою, особливими спіритуалістичними
силами… “Поет-чарівник, “поет-маг” - це вже не романтичний пророк, а таки справжній
медіум, який “викликає” відповідності парапсихологічним зусиллям… “ [8:
���������������
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рове бачення поета як мага слова підхопив А.Рембо, який є автором відомого вислову
“алхімія слова”.
У поезії “Мавзолей” ліричний герой постає служителем храму краси, який відправляє
там молебен. Поет відчуває себе вільним від будь яких умовностей. Його душа
порівнюється то з вільним морем (“До моря”), то з вільними хмарами (“Хмари-сестри”).
Ці поезії, як, зрештою, увесь цикл “Сонячні хвилини”, сповнені оптимістичними настроями, пов’язаними із осягненням Краси через волю, свободу, політ до сонця. Загалом
сама назва циклу зіставна із “Сонячними кларнетами” П.Тичини. Сонячні хвилини – це
миттєвості життя, пов’язані із спогляданням природи, світу, себе у цьому світі, осяяні
відчуттям Краси.
Вірш “Мавзолей” є одним із провідних у згаданому циклі. Він допомагає зрозуміти
не лише поняття краси, загалом світосприймання та світобачення поета. Класичне питання будь-якого митця про сутність та завдання поезії М. Вороний вирішує для себе так:
“В цей мій храм – Один вхожу, І там служу я сам”. Тобто це усамітнення, відособлення
у спогляданні Краси із обсерваторії Храму власної Поезії. З іншого боку, у цей час (1908 р.)
пошук і сприймання краси у М. Вороного йде інтуїтивно, несвідомо. Поет відчував
необхідність Краси для розуміння поезії. Один із однодумців С. Черкасенко висловлював таке розуміння поезії: “Поезія – се натхненний порив, захват, піднесення, але не
панібратство, не фамільярність… Поезія для нього – храм…”[9: 13].
За допомогою мистецтва душа осягає власні глибини і позбавляється від будь-яких
кайданів заради осягнення себе і світу. У цьому полягає метафізична суть будь-якої
творчості. Однак таке вивільнення душі є свідченням порушення світового порядку. Наше життя скуте обов’язками і умовностями суспільства. Тому самозаглиблення
усвідомлюється як винятковість, а отже, той, хто повернувся до втраченої природності,
приречений на самотність. Така самотність у поезіях М. Вороного проступає дуже часто,
породжуючи відчай, смуток, тугу, розпач:
Я самотній стою. Наді мною реве хуртовина;
Зграя гарпій проклятих, що звуться “навіщо”, “куди”,
Мою душу жеруть…
“Vae victis” [2: 47]
Однак, як стверджує Шарль Моріс, саме така самотність необхідна душі, щоб “чути
Господа”. Три одвічні доброчинності, на його думку, дають людині відчуття, що можливості її безмежні: Воля, співмірність і самотність. Вони дають людині відчуття безмежності власних можливостей.
Традиція вершинного ідеалу Краси, як можна бачити, здійснюється за допомогою
християнської обрядової символіки. Храм постає уособленням чистоти і величі, недосяжності, а водночас непорушної святості. Можливо, звернення до такої символіки
пов’язане з думкою, яку висловлював символіст Сен-Поль-Ру: “Краса – це форма Бога.
Прагнути до неї – означає прагнути до Бога, показати її – означає показати Бога” [7: 452].
На його думку, головним призначенням поета є виявлення Бога. Звичайно, такі твердження слід розуміти більше як обожествлення краси, піднесення її до рівня святині. Це
можна спостерігати також у розглядуваній поезії, де “Поет нагадує нам, що не землею
обмежуються усі наші змагання – є ще високо над нами неосяжна блакить неба, є сяйво
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зірок, є високі ідеали, які не дають нам жити єдиним клопотом землі, а кличуть весь час
свого життя шукати краси – вищого ідеалу” [9: 13].
У результаті виявлення наукового інтересу до світоглядних і загалом панівних
ідейних домінант творчості М. Вороного, вдалося з’ясувати, що зіткнення традиційного
світогляду, орієнтованого на християнське світосприймання, на розуміння Бога як вищої
сили, та модерністського заперечення авторитетів, породжує компромісову модель
специфічно засвоєного оригінального пантеїстичного світогляду, який зрілим поетом
оцінюється досить критично. Елементи християнського світогляду проявляються на багатьох рівнях, творячи образність, слугуючи засобом підтвердження величі, авторитету
певного явища.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

УДК 811.111

Швачко С.О.
(Суми, Україна)
ОНТОЛОГІЧНЕ БУТТЯ КВАНТИТАТИВНИХ
ІМЕННИКІВ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена осмисленню природи іменникових конструювань, їх квантитативним «сплескам», таксономії та семантичному бутті. Фокусується увага на
кореляції іменникових конструювань із числівниками.
Ключові слова: квантитативні іменники, лінгвокогнітивні аспекти, семантична
девіація, числівники, діахронія.
Статья посвящена изучению онтологии квантитативных единиц, их таксономии
и семантическому наполнению. Фокусируется внимание на корреляции квантитативных слов и числительных.
Ключевые слова: квантитативные существительные, лингвокогнитивные аспекты, семантическая девиация, числительные, диахрония.
The article in question deals with the onthology of the quantitative nouns, their classification
and semantic charge. Attention is being focused upon their correlation with numerals.
Key words: quantitative nouns, linguocognitive aspects, numerals, semantic deviation,
diachrony.
Лексикографічні джерела препарують цінний матеріал для розуміння онтологічної
сутності квантитативних одиниць (КО) та статусу іменникових конструювань сучасної
англійської мови. Ceред іменників [1] що представляють корпус КО виокремлюються
наступні групи: 1) 89 – лічильних слів; 2) 93 – слів міри і ваги; 3) 143 – димензіональних слів; 4) 64 – номінацій контейнерів аморфних речовин; 5) 134– назви тотальних
та пaртитивних величин; 6) 119 – групових множин; 7) 77 – темпоральних іменників;
8) 65– номінацій сукцесивностей. Наприклад, 1) dozen, score, pair; 2) pound, dram;
3) length, size, depth; 4) bowl, barrel, sаck; 5) share, myriad, lit; 6) group, team, crew;
7) lifetime, month, year; 8) December, Friday, today.
У зазначеному словнику [1] КО представлені 934 позиціями із 15279 кластерів, із
яких 820 – квантитативні іменники [2]. Останні позначені специфічними діахронічними
тенденціями, семантичними «сплесками», кореляцією із іншими КО, особливо – із числівниками. Центральне місце числівників ЛСПК (лексико-семантичне поле кількості)
об’єктивується їх ригористичною співвіднесеністю з натуральним рядом чисел, заміщенням лічильних слів, широким вживанням, використанням у прямій та непрямій лічбі,
актуалізації точної, приблизної та невизначеної кількості – числових множин. Об‘єктами
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лічби слугували еталони, які з часом виокремилися в окрему парадигму КО на позначення числових ознак. Серед назв еталонів числа особливе місце посіли соматизми (пальці
на руках, ногах, тулубі, голові).
Об’єктом статті є англійські, іменникові конструювання, предметом – лінгвокогнітивні аспекти їх квантитативного буття.
Актуальність теми зумовлена тенденціями сучасної лінгвістики до вивчення
системно-функціональної ідентифікації мовних та мовленнєвих одиниць, їх адаптивності до потреб сьогодення. Мета дослідження полягає в осмисленні закономірностей
квантитативних іменникових конструювань, їх співставленні з числовими номінаціями.
Гіпотетичним є припущення, що словам з квантитативною семантикою притаманні ізоморфні риси та спільні тенденції.
В англійській мові виокремлюється група лічильних слів (ЛС), які функціонально
наближаються до числівників та їх паралельних позначень [3]. На відміну від числівників ЛС селективно номінують ознаки референтів. Наприклад, англ. dozen - 12, score 20, threescore -60, fourscore -80, pair, couple, brace – 2 [3]. ЛС уступають числівникам у
повсякденному вжитку та у ригористичній представленості. Як і числівники, ЛС корелюють з дискретними позначуваними, підвладні уніфікації (відсутність форм множини,
наявність у лексеми dozen суфікса –th). Пор.: англ. five score eggs, three pair people, the
dozenth time [3]. Монофлективні ЛС співвідносяться з числівниками: Colloquial numbers
dozen score half- a-score are on a par with numerals when they stand without partitive of
[4:1229]. Як і числівники ЛС утворюють синтаксичні дихотомії: англ. about three score
years :: scores of years, nearly three million people :: millions of people, a hundred miles ::
hundreds of miles. Контекстуальне оточення ЛС верифікує їх спроможність до позначення точної, приблизної та невизначеної кількості. ЛС зберігають етимологічну пам’ять
предметності, що об’єктивується їх пізнім утворенням. Пор.: англ. brace, span, couple,
yoke, pair. Поліфункціональність зазначених слів проявляється у семантизації числових
та димензіональних параметрів. Пор.: англ. a brace of brothers, a brace of pistols, a yoke
of oxen, a span of horses, a pair of shoes, a couple of dollars, a span of length (nine inches),
twenty brace of harеs, a yoke of land (50-60 acres) etc.
В англійській мові виокремлюється група конкретизаторів множин, які «нагадують»
про минулий когнітивний досвід, про пошуки еталонів рахунку та вимірювання. Пор.:
англ. a school of fish, a pride of lions, a trip of goats, a passel of children , a flight of doves,
a drift of pigs, a colony of bees, a flock of sheep, a heard of cows, a piece of news, a lamp of
sugar, a slice of cheese, a bar of chocolate, a chunk of wood. Позначуваними є як дискретні
(pigs, bees, sheep), так і недискретні предмети (cheese, chocol ate, wood). В обох випадках ословлюється характер позначуваних референтів. Синтаксична детермінація носить
опосередкований характер. Пор.: англ.

Two pieces of news, two bars of chocolate, three colonies of bees.
Лексичне
препозитивне
наповнення
подібних
словосполучень
є вельми
вагомим.
Ʌɟɤɫɢɱɧɟ
ɩɪɟɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ
ɽ ɜɟɥɶɦɢ
Пор.: англ. about (only) three score of years. У мовній картині світу іменники не стоять
ɜɚɝɨɦɢɦ. ɉɨɪ.: ɚɧɝɥ. about (only) three score of years. ɍ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ
осторонь квантифікації. Вони або виступають позначуваними, або самі слугують мірою
ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɧɟ ɫɬɨɹɬɶ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɤɜɚɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɚɛɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
390 ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦɢ, ɚɛɨ ɫɚɦɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɦɿɪɨɸ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ

ɞɿɸɱɢɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɽ ɹɤ Ʌɋ, ɬɚɤ ɿ ɫɥɨɜɚ ɦɿɪɢ ɿ ɜɚɝɢ (ɋɆȼ). ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɝɪɭɩɿ
(Ʌɋ) ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ: 1) ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɠɢɜɢɯ ɿɫɬɨɬ; 2) ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɬɚ

кількості. В останньому випадку діючими, активними є як ЛС, так і слова міри і ваги
(СМВ). У першій групі (ЛС) виокремлюються: 1) номінації живих істот; 2) природних
об’єктів та артефактів; 3) процесів, явищ, понять; 4) числових та димензіональних одиниць. Наприклад: англ.1) three birds, six lions, four drivers,2) two eggs, three cigars, four
medals, 3) two ideas, two directions, one answer, 4) two dozens, three score, four yards, five
ounces, hogshead. Пор.: англ. hogshead is a large barrel, or cask. It is also a seldom used
measure or volume. It varies in size, depending on where it is used and what it contains. In the
United States it varies from 63 to 140 gallons (238 to 530 liters) [3]. У художньому дискурсі
іменники перших трьох груп представлені багатою палітрою номінацій. Словосполучення 4 групи свідчать про атракцію КО, інтеграцію ЛС та СМВ, які частотно представлені
в економічних та спортивних дискурсах, текстах, що позначені лаконічністю, точністю
та діловитістю.
Маркери how many? та how much? свідчать про характер позначуваних референтів
(дискретних та недискретних). Згадана діада маркерів збільшується за рахунок
екстеріоризаторів little :: few, much ::many, little ::small.
Таким чином, іменники посідають чинне місце як КО у ЛСПК. Без іменників не
буває квантитативних словосполучень із одноіменною функцією. Остання діахронічно генерувала нумеративну функцію числівників (абсолютне вживання останніх у математичних процесах). Подібна послідовність функцій свідчить про шлях когніції: від
конкретного до абстрактного, від предметного до кількісного, від невизначеного до визначеного. Еволюція числівників починалася з предметного етапу, у процесі відіменникової деривації [5]. Іменники започаткували парадигму КО, поряд з числівниками вони
номінують різноаспектне квантитативне буття оточуючого світу. Спільними для КО є не
тільки витоки, але також і семантичні тенденції. Так, числівникові та іменникові конструювання відкриті процесам квантифікації та деквантифікації. Верифікація першого
процесу прослідковується у семантичній еволюції числівників, які пройшли шлях від
назв предметів до позначення числових ознак (точних, приблизних, невизначених) [5].
Спустошене значення числівників виявилось на останньому циклі їх діахронного колообороту [5]. Іменники не тільки конвертувалися у числівники, але й самі стали КО, про
що свідчить наявність квантитативних сем числа або мезуративів у лексикографічній
паспортизації відповідних назв.
Процес деквантифікації числівників є прозорим у феномені їх спустошеного узусу.
Пор.: англ. as cross as two (dogs) over (one) stone, a thousand(a hundred) pardons, the nine
worthies, to look two (nine) ways, to have forty (fifty) winks, a four – tie, etc [5]. Або: the five
wits, a cousin seven times removed, the seven deadly sins, a cat of nine tails, to know as one’s
ten fingers, to talk nineteen to the dozen.
Взаємовиключаючі процеси (квантифікації та деквантифікації) притаманні також
іменниковим конструюванням N1 of N2 . Пор.: ells of sleep, a span of life, a brace of two,
an inch of love, a barrel of fun, a ton of pirates. При детермінологізації ЛС та СМВ «забувають» свою квантитативну ригористичність, виходять на простори розмитої невизначеної кількості. Таким чином семантична девіація пронизує зазначені процеси на колообороті їх постійних, закодованих іманентною системою, зрушень. Деякі іменники (ЛС,
СМВ) родичаються з числівниками, проявляють числові ознаки, інші – дистанціюють
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від числівників, позначають множини та величини – тотально, партитивно, розмито. Це
не є показовим для власне числівників, скоріше – для їх денумеративів. Серед останніх
виокремлюються одиниці, що позначають квантитативність по-різному: прозоро (five,
fifth, tenner), розмито (between, lonely, alone) та спустошено (when only, when alone) [5].
Семантична девіація числівників [5] відлунюється в їх секондарних утвореннях. «Сплески» квантитативності носять діахронічний характер, тобто то появляються, то зникають.
Семантичні зсуви СМВ, що обіймають висхідні (предметні), низхідні (термінологічні) та
детермінологічні значення, назви інструментів для вимірювання, вимірювані об’єкти –
все це об’єктивує дієвість інтегративних, когнітивних процесів квантифікації, направлених на пізнання оточуючого світу.
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Специфіка перекладу корпоративних термінів
у спеціальному дискурсі
Стаття присвячена вивченню специфіки перекладу корпоративних термінів. Вивчаються особливості функціонування та пов’язані з цим труднощі перекладу вказаних
одиниць у корпоративному дискурсі.
Ключові слова: переклад, спеціальний (корпоративний) дискурс, корпоративний
термін.
В данном исследовании изучается специфика перевода корпоративных терминов.
Рассматриваются особенности и трудности перевода указанных единиц в корпоративном дискурсе.
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Ключевые слова: перевод, специальный (корпоративный) дискурс, корпоративный
термин.
The article focuses on the translation of corporative terms. The work analyses the functional
usage and translational problems of corporative terms. The research tries to classify this kind
of vocabulary in the translational view.
Key words: translation, special (corporative) discourse, corporative term.
У наш час корпоративний дискурс є новим і за своєю сутністю дискусійним
явищем. Суперечливість обумовлена набором його специфічних ознак, які впливають
на функціонування лексичних та фразеологічних одиниць. Так, основними ознаками
корпоративного дискурсу ми вважаємо співвідношення його одиниць з поняттям
«корпорація», семантику «домінування/субординації», «партнерства/конкуренції», повну зрозумілість інформації тільки для членів корпорації/«напівпрозорість» (часткову
зрозумілість) для широкої аудиторії, етноспецифічність/хроноспецифічність (мовну та
позамовну), групову символічну маркованість (до рівня групової сакральності) [1: 247–248].
Мета статті – визначити специфіку перекладу корпоративних термінів у спеціальному
(корпоративному) дискурсі. Для її досягнення необхідно вирішити наступні завдання:
1) уточнити поняття «корпоративний термін» з позиції перекладознавства; 2) систематизувати класифікації корпоративних термінів релевантних для перекладознавчого
аналізу; 3) виявити особливості та труднощі перекладу вказаних одиниць у корпоративному
дискурсі. Об’єктом дослідження є корпоративні терміни, предметом – особливості їх
перекладу у корпоративному дискурсі. Основними методиками перекладознавчого
аналізу слугували тезаурусна і дефінітивна методики, додатково застосовувались
методики етимологічного, лексико-семантичного та лексико-стилістичного аналізу. Через
відсутність на поточний момент перекладних словників власне корпоративної лексики,
як матеріал дослідження використовувались словники ділової (бізнес) та економічної
лексики, а також словники загальної лексики, в яких зафіксовано досліджувані одиниці
[2; 3; 4; 5].
Актуальність проблеми перекладу корпоративних термінів обумовлена 1) специфікою їх функціонування, 2) своєрідністю цих одиниць з позиції перекладознавства,
3) відсутністю чітко та системно обґрунтованих стратегій їх перекладу. Наявність
функціональних та перекладацьких особливостей корпоративних термінів пов’язана
з домінуванням у корпоративному дискурсі не інформативної (у чому відмінність від
економічного дискурсу), а комунікативної функції.
Функціонуванню та перекладу термінів у спеціальних дискурсах присвячено велику
кількість як вітчизняних, так і зарубіжних праць. До характерних рис терміну відносять
спеціалізованість, точність позначення, прагнення до максимальної однозначності.
Відповідно, перекладати термін слід за вимогами, що виходять з його тяжіння до
інформативності, відсутності синонімів і т.д. (В.В. Алімов, С. Влахов, С. Флорин,
Т.Р. Кияк, М.О. Новикова, А.В. Паршин та ін.). Існує також думка про те, що терміни можуть бути полісемантичними, мати тенденцію до детермінологізації, розмовності, що також слід враховувати при їх перекладі (С. Влахов, С. Флорин, М.Г. Зеленцова, В.І. Карабан, А.В. Федоров та ін.). Таким чином, спираючись на результати перелічених розвідок
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терміну як такого, а також заявлені вище характерні особливості лексики корпоративного дискурсу, пропонується висунути гіпотезу про властиву корпоративним термінам
подвійну природу та специфіку їх перекладу, яка з цього випливає.
Корпоративні терміни можуть поєднувати характеристики, притаманні різним
групам слів, що належать відмінним за типом класифікаціям. Виходячи з виявлених
особливостей, корпоративні терміни можна розглядати за допомогою структурної,
етимологічної, тематичної, семантичної, лексико-стилістичної класифікацій. Враховуючи лексико-стилістичні особливості цих одиниць і пов’язані з ними особливості їх перекладу, корпоративні терміни можна класифікувати на такі групи.
1. Спеціальні корпоративні терміни. Ця група представлена термінами в їх
традиційному розумінні, що перекладаються за вже встановленими способами їх перекладу (еквівалентний та варіантний відповідники; калька, описовий переклад): “company
sales” – обсяг продажу компанії; “Z-score” – модель «Зед-скор» (математична модель
прогнозу банкрутства) [2]. Складністю перекладу цих одиниць може бути розбіжність
відповідників у спеціалізованих словниках і в словниках загальної лексики, що може
стати причиною неадекватного перекладу. Так, у тлумачному словнику термін “duopoly”
трактується як an oligopoly limited to two sellers, де “oligopoly” – a market situation in
which each of a few producers affects but does not control the market [6]. У спеціальних
перекладних словниках значення “duopoly” збережено повністю за допомогою кальки
та описового перекладу: дуополія (ринок, на якому є тільки два виробники чи продавці
певного товару або послуги і велика кількість покупців) [2]; эк. дуополия (вариант олигополии, при котором на рынке действует только два продавца) [5]. Тоді як у словнику
загальної лексики надається спрощене трактування “duopoly” – эк. монополия двух конкурирующих компаний [4] (описовий переклад).
На теперішній час спостерігається тенденція до використання у спеціальних корпоративних термінах імен, прізвищ широко відомих осіб (кіноакторів, персонажів,
суспільних діячів і т.д.): “Angelina Jolie Stock Index”, “Eva Longoria Stock Index”, “Lindsay Lohan Stock Index”, “Paris Hilton Stock Index”, “Harry Potter Stock Index” [7], де “stock
index” – фондовый индекс, индекс цен акций (составной взвешенный показатель курсов
акций из определенного набора; дает представление о деятельности фондового рынка в целом; может использоваться в качестве базового актива срочных контактов)
[5]. Наприклад: “The Harry Potter Stock Index includes such firms as Scholastic (SCHL),
who publishes the Harry Potter books, and Time Warner (TWX), the series movie producer” [7]. – Фондовий індекс серії книг про Гаррі Поттера охоплює наступні компанії:
видавництво Схоластик, що публікує романи про Г. Поттера, та кінопродюсер ТаймУорнер (експериментальний переклад).
Однак при перекладі важливо не сплутати ці одиниці з корпоративним сленгом,
оскільки це може спричинити зміну перекладацької тактики: “Clinton Bond” – a bond
that is said to have no principal, no interest and no maturity. (Named after former President
Bill Clinton and his well-documented “extravagances”. Also known as a Quayle Bond, named
after former Vice-President Dan Quayle. This rarely seen buzzword is more often used to make
a point, than to actually represent a market stock); “(J.Lo) Jennifer Lopez” – a slang technical
analysis term referring to a rounding bottom in a stock’s price pattern. This term got its name
394

from Jennifer Lopez’s curvy figure <...>. (Traders like the rounding bottom in a stock pattern
because it can be an indication of a positive market reversal, meaning expectations are gradually shifting from bearish to bullish) [7]. У залежності від контексту такі одиниці можуть
бути перекладені по-різному. Так, у жарті “Clinton Jokes: Treasury Bonds. For those of you
who are thinking of buying bonds, the US Treasury Department recently announced it will sell
three types of new bonds: 1) The Al Gore Bond, which has no interest. 2) The Monica Lewinsky Bond, which has no maturity. 3) The Bill Clinton Bond, which has no principle” [8], “the
Bill Clinton Bond” може бути перекладений як Блінтон облігації, Блин-Клин облигации.
А також: “I wouldn’t mind seeing a little more Jennifer Lopez on the GMGMQ [9]” – Було б
чудово побачити ціну підтримки на компанію Дженерал Моторс або Я не проти того,
щоб ціна Дженерал Моторс була на рівні п’ятої точки (або на рівні Дженіфер Попес)
(експериментальний переклад).
2. Корпоративні терміни-жаргонізми. Ця група корпоративних термінів відображає специфічні особливості корпоративного дискурсу і, на нашу думку, може представляти інтерес з перекладацької точки зору. Досліджувані одиниці мають як інтегральні, так і диференціальні ознаки з одиницями розмовного шару лексики. У зв’язку
з цим, на цей час залишається дискусійним питання про безперечне віднесення їх
або до групи корпоративних термінів, або до інших шарів лексики корпоративного
дискурсу: корпоративним професіоналізмам, корпоративному жаргону (Т.Р. Ананко),
корпоративному сленгу. Їх відмітною рисою є здібність поєднувати характеристики, за
своєю природою суперечні одна іншій. Так, з одного боку, вони мають загальновідомі
ознаки, притаманні будь-якій термінології (див. вище). З іншого боку, вони вміщують низку властивостей, нехарактерних для термінів у традиційному розумінні, але характерних для корпоративного дискурсу, тобто тенденцію до розмовності, метафоричності,
замкненості, оцінності, а також семантику приналежності до корпорації у відношенні
частини до цілого (відчуття зв’язку з нею), семантику «домінування/субординації»,
«партнерства/конкуренції» та ін. (див. вище).
Спробуємо виявити кореляцію корпоративних термінів-жаргонізмів з однойменним
дискурсом, а також з жаргоном. Як було зазначено раніше, серед характерних ознак
корпоративного дискурсу – повна зрозумілість його інформації тільки для членів
корпорації, тобто «напівпрозорість» (часткова зрозумілість) для широкої аудиторії. Звідси
і прихований поділ на «своїх/несвоїх». Зв’язок корпоративної і жаргонної лексики полягає
у тому, що обидві групи являють собою так звану «мову для посвячених». Їх спільним
критерієм є замкненість, незрозумілість; мета використання – закодувати інформацію,
приховати від непосвячених. У той же час корпоративна лексика відрізняється
від жаргону. Так, члени корпорацій, вживаючи лексику корпоративного дискурсу,
намагаються продемонструвати свою приналежність до певної системи, підкреслити
відокремленість, несхожість, але водночас згуртованість і зверхність над іншими
[10: 187–188]. Яскравими прикладами інтеграції корпоративних термінів і жаргонізмів
є: “headhunting” – полювання за головами (пошук висококваліфікованого персоналу вищого рівня); “(corporate/market) cannibalism” – самоїдство (спричинення шкоди збуту наявних товарів новинкою фірми); “poison pill” – отруйна пігулка (стратегія, що використовується компанією, яка є об’єктом поглинання, для того, щоб зробити свої акції менш
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привабливими для покупця); “dawn raid” – рейд на світанку (швидке скуповування великого пакету акцій з метою підготовки поглинання); “to go to the wall” – розоритися [2].
Перекладач може зіткнутися з проблемою, як саме перекладати терміни-жаргонізми:
як терміни або як жаргонізми (оскільки їх можна віднести як до перших, так і до других).
Складність у тому, що одиниці термінології, як відомо, перекладаються за допомогою
готового відповідника і калькування, а одиниці жаргону у більшості випадків – функціональними аналогами (С. Влахов, С. Флорин). Відповідно, цю особливість важливо
враховувати і при перекладі одиниць, що розглядаються.
Знання такої особливості корпоративних термінів-жаргонізмів полегшить перекладачу процес їх знаходження і розуміння на етапі аналізу тексту оригінала та їх подальший адекватний переклад. Більшості корпоративних термінів-жаргонізмів властива
тенденція до порівняння, уподібнення, іносказання, гіперболізації предметів та явищ
корпоративного середовища. Це може бути пояснено такою імпліцитно вираженою рисою корпоративного дискурсу, як відношення до корпорації як до якоїсь живої істоти.
Корпорація уявляється єдиним організмом, тілом: “corporation” – persons united in a body
for some purpose, legally authorized entity [11]; від corporare < corporatio < corporare <
corpor-, corpus “body” [12] (тіло). Звідси тенденція до метафоризації. У зв’язку з цим,
в основі корпоративних термінів можуть лежати метафори, літературні й фольклорні
алюзії, стерті реалії, символи: “sleeping beauty” – спляча красуня (компанія, потенційно
приваблива для поглинання; “crown jewels” – коштовності корони (найпривабливіші
підрозділи корпорації під час поглинання); “bluebird” – синій птах (несподівано легкий і
надзвичайно прибутковий продаж); “elephant/white elephant” – слон/білий слон (про дуже
велику компанію, яка не створює нових робочих місць); “bear hug” – ведмежі обійми
(пропозиція про поглинання компанії така приваблива, що керівництво цієї компанії
змушене її схвалити); “suitor” – залицяльник (компанія, що здійснює поглинання). Слід
зазначити, що ці одиниці можуть фіксуватися у неспеціальних словниках вже втрачаючи
статус терміну. Так, наприклад, �������������������������������������������������������
термін “to moonlight” у спеціальному словнику має переклад працювати на другій роботі (звичайно таємно, без сплати податків) [2]. Тоді як
у неспеціальному словнику “to moonlight” – сленг подрабатывать, халтурить, шабашить [3].
Спробуємо прослідкувати, як сема «тіло» відображається у корпоративних термінахжаргонізмах, класифікованих за антропоцентричним принципом. Так, при створенні цих
одиниць доволі часто вдаються до:
1) зіставлення з частинами тіла/з організмом у цілому: “dead hand provisions” – стан
мертвої руки (захід проти захоплення, що надає право скасувати отруйну пігулку);
“facelift” – ліфтинг (заміна продукту, послуг та ін., яка здійснюється, щоб зробити їх
більш привабливими для клієнта); “footfall” – хода (кількість людей, які відвідують магазин за певний час);
2) зіставленню з рисами характеру, станом людини, персоніфікації: “masculinity” –
маскулінність (культурна орієнтація на досягнення, героїзм, самоствердження, високі
результати й успіх); “consumer ethnocentrism” – етноцентризм споживача (переконаність у тому, що купівля продуктів іноземного виробництва недоречна і навіть аморальна); “dormant/sleeping/silent partner” – сплячий, мовчазний партнер (партнер, який
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не бере участі в керівництві бізнесом); “blind trust” – сліпий траст (фонд, у якому бенефіціар не знає про склад активів); “smart card” – смарт-картка («розумна» картка з
мікропроцесором) [2]. Можливі випадки розбіжностей значень компонентів одиниць у
різних лінгвокультурах: “corporate anorexia” – корпоративная депрессия (апатия) (болезненное состояние компании, возникшее в результате реализации программы сокращения издержек, в ходе которой была уволена большая часть творческого персонала;
выражается в неспособности компании на протяжении длительного периода времени
разрабатывать новую продукцию, творчески решать сложные проблемы и т.п.) [5].
Також зв’язок корпоративних термінів-жаргонізмів з людським організмом і/або способом життя можна класифікувати за тематичним принципом:
1) їжа: “macaroni defence” – макаронний захист (захисна тактика компанії в разі
спроби ворожого поглинання); “milking strategy” – стратегія видоювання ринку; “������
powerlunch” – обід, за яким обговорюються справи або укладаються угоди; “pie chart” – кругова діаграма; “skimming strategy” – стратегія збирання вершків;
2) елементи побуту, меблів і домашньої обстановки: “fall out of bed” – різке падіння
ціни акцій; “glass ceiling” – скляна стеля (невидимий бар’єр, що відокремлює жінок та
представників меншин від вищих керівних посад); “bamboo ceiling” – бамбукова стеля
(бар’єр у просуванні в кар’єрі); “price floor” – граничне зниження цін; “overhaul” – капітальний ремонт (суттєві зміни в компанії, реорганізація);
3) сім’я: “family brand” – торгова марка сімейства товарів; “problem children” – проблемні діти (товари, що потребують значних коштів на підтримку їхнього зростання);
“fund family” – сім’я фондів (група взаємних інвестиційних фондів під керівництвом однієї компанії); “mom-and-pop store” – сімейний магазин;
4) громадські організації, інституції, об’єднання: “quality circle” – гурток якості
(група людей, які збираються для вирішення питань якості роботи); “baseball-team
culture” – культура бейсбольної команди (характерна для динамічних компаній, де ухвалення рішень пов’язане з великим ризиком); “club culture” – культура клубу (культурне
середовище, для якого характерна відданість та орієнтація на команду);
5) військова, шпигунська, гангстерська тематика: “price war” – цінова війна; “guerilla
marketing” – партизанський маркетинг (тип маркетингу, що використовує незвичайні
методи для досягнення найбільшого ефекту за мінімальні кошти); “fighter brand” – маркавинищувач; “fill-or-kill order” – наказ «виконати або вбити» (наказ клієнта біржовому
маклерові, який повинен бути негайно виконаний, інакше анулюється); “snooping and
spying” – розвідка конкурентів; “big gun advertiser” – значний рекламодавець; “category
killers” – вбивці товарних категорій (роздрібні торговці, які продають товари за дуже
низькими цінами, виштовхуючи конкурентів); “cut-throat competition” – жорстока конкуренція; “rip-off strategy” – стратегія цінового пограбування; “pirating” – переманювання персоналу;
6) конкуренція, дух змагання, спортивна тематика: “market leader” – компанія-лідер
(компанія, що має найбільшу частку ринку); “consumer sweepstakes” – лотерея для споживачів; “market challenger” – компанія/фірма, що виборює право ввійти до числа лідерів; “national champion” – потужна національна компанія [2].
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Окрім зазначеного, у корпоративних термінах-жаргонізмах можна спостерігати вкраплення елементів середньовічної культури, поетизмів (чим підтверджується прагнення
корпорації підкреслити свою відокремленість, перевагу, бажання продемонструвати свій
статус). Напр.: “white knight” – білий лицар (дружня компанія-покупець, яку намагається
залучити компанія, що є об’єктом ворожого поглинання); “white squire” – білий сквайр/
лицар (брокер, що купує акцій менше ніж у контрольному пакеті компанії); “fortress
culture” – культура фортеці (культура, що виникає в ситуаціях, критичних для існування
компанії і не гарантує стабільності праці); “corporate warrior” – корпоративний воїн
(провідний співробітник). Іноді переклад досліджуваних одиниць ускладнюється
коментарем корпоративного терміну-жаргонізму через інший корпоративний термінжаргонізм, що може потребувати додаткового часу і зусиль перекладача. Напр.: “lady
Macbeth strategy” – стратегія леді Макбет (тактика поглинання компанії, коли третя
особа вдає з себе білого лицаря, а потім приєднується до ворожого претендента на
придбання компанії) [2].
Крім антропоцентричної тематики доцільно відзначити високочастотність зооморфної
тематики у корпоративних термінах-жаргонізмах. Зіставлення предметів і явищ корпоративного середовища з тваринами можна аргументувати наступним чином. Як було зазначено вище, корпоративні діячі імпліцитно актуалізують семантику «тіло» (“body” –
тело человека или животного, “entity” – существо, организм [4]), але у той самий час
намагаються закодувати свою інформацію: “gazelle” – газель (про компанію, яка швидко
зростає); “mouse” – миша (про дуже маленьку компанію, яка не може створювати робочі місця); “watchdog” – сторожовий пес (людина або установа, відповідальні за те,
щоб компанії не робили нічого незаконного); “cash cow” – дійна корова (високоприбутковий товар, який, однак, не має майбутнього); “dead-cat bounce” – стрибок здохлої кішки
(тимчасовий підйом на фондовій біржі, спричинений закриттям коротких позицій, що
не означає перелому тенденції до зниження цін); “shark watcher” – спостерігач за акулами (компанія, що спеціалізується на ранньому виявленні спроб поглинання); “killer bees” –
бджоли-убивці (фахівці, які допомагають компанії уникнути ворожого поглинання) [2].
У зв’язку з вищесказаним, можна узагальнити найбільш актуальні проблеми перекладу корпоративних термінів, обумовлених їх специфікою функціонування. До труднощів
відтворення корпоративних термінів у характерному для них дискурсі можна віднести 1)
проблеми перекладу, властиві будь-яким лексичним і фразеологічним одиницям корпоративного дискурсу, та 2) ускладнення, пов’язані безпосередньо з специфічною особливістю корпоративних термінів, а саме можливістю поєднання у них суперечних ознак.
До першої групи труднощів можна віднести їх недостатню вивченість, відсутність двомовних корпоративних словників, складність розпізнання у тексті, наявність не завжди
адекватних словникових відповідників, можливість омонімії. Друга група заснована на
необхідності збереження у тексті перекладу, з одного боку, їх термінологічних ознак, а
з другого – тенденції до розмовності. На вимоги до перекладу термінів нашаровуються
вимоги до перекладу жаргону, професіоналізмів (професіональна спрямованість корпоративних термінів), а також метафор, алюзій, реалій, символів, що лежать в основі
корпоративних термінів-жаргонізмів. Можливі випадки розбіжностей словникових відповідників у різних словниках, а також випадки, коли готовий відповідник не прояснює
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семантику терміна. Крім того, існують труднощі, пов’язані з розбіжностями лексичних
значень у різних лінгвокультурах і трактуванням корпоративного терміну-жаргонізму
через іншу одиницю того ж статусу.
Трудністю ж при перекладі спеціальних корпоративних термінів можуть бути розбіжності відповідників у словниках загальної лексики і у спеціалізованих словниках, а
також можлива схожість цих одиниць з корпоративним сленгом.
Дане дослідження не є повним. У перспективі подальшої роботи вивчення 1) способів і стратегій перекладу корпоративних термінів, 2) зміни статусу корпоративних
одиниць при перекладі, 3) шляхів подолання труднощів їх перекладу. Також планується
простежити рівень відповідності заявлених класифікацій корпоративних термінів у мові
перекладу.
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Деякі актуальні проблеми перекладу термінів у галузі
інформатики та обчислювальної техніки
(на матеріалі французької, англійської, української та російської мов)
У статті йдеться про труднощі французько-українського перекладу сучасних
комп’ютерних термінів через нестачу відповідних словників. Пропонується тимчасовий
варіант вирішення проблеми перекладачем.
Ключові слова: комп’ютерний термін, запозичення, переклад.
В статье идет речь о трудностях французско-украинского перевода современных
компьютерных терминов, обусловленных нехваткой соответствующих словарей. Предлагается временный вариант решения проблемы переводчиком.
Ключевые слова: компьютерный термин, заимствование, перевод.
The article touches upon the problems of French-Ukrainian translation of modern computer
terms because of the shortage of appropriate dictionaries. The author suggests the temporary
solution of the problem.
Key words: computer term, borrowing, translation.
Становлення інформаційної епохи на межі ХХ-ХХІ ст., стрімкий розвиток новітніх
технологій, необхідність забезпечити належну циркуляцію інформації у науковій сфері
задля своєчасного ознайомлення з найновішими надбаннями та відкриттями привертають особливу увагу до науково-технічного перекладу. Відповідно, для розвитку науки та
ефективного обміну науковим знанням вкрай необхідні упорядковані, стандартизовані та
уніфіковані термінологічні системи.
У зв’язку з цим нашу увагу привернула сфера інформаційних технологій, де дуже
швидко відбуваються зміни, формуються нові поняття, а оскільки новому поняттю –
нове найменування, то виникають нові терміни.
Стаття має на меті окреслити проблеми, з якими стикається сучасний перекладач
текстів у галузі інформаційних технологій українською з французької мови, та можливі
шляхи їх розв’язання.
Характерною рисою термінів як лексичних одиниць є те, що, по-перше, термінне значення встановлюється в процесі свідомо передбачуваної домовленості, яка є результатом
співпраці лінгвістів та фахівців з відповідної галузі і закріплюється держстандартами,
по-друге, термін набуває певного лексичного значення в терміносистемі, існування якої
залежить від розвитку науки, яку ця термінологія обслуговує [1: 25]. Саме тому стрімкий
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розвиток комп’ютерної сфери не може не привернути до себе увагу лінгвістів і дає змогу
детально дослідити процес формування нової терміносистеми.
У цій статті ми зосереджуємо увагу саме на двосторонньому французько-українському перекладі термінів комп’ютерної галузі та пов’язаних з ним проблемами. Увага до
англійської та російської мов пояснюється тим, що перша фактично виступає мовоюджерелом термінів комп’ютерної галузі, а через другу часто відбувається запозичення до
української термінологічної системи.
Відомо, що визначальними ознаками науково-технічного тексту є його інформативність, логічність (чіткі послідовність та зв’язок між основною ідеєю та деталями), точність і об’єктивність та, як наслідок, ясність і зрозумілість [2: 110]. При перекладі подібних текстів основним є передача денотативної інформації, а змістовне навантаження
лягає на термін – «слово чи словосполучення, мовний знак якого співвідноситься з одним
поняттям чи денотатом (або декількома однаковими об’єктами) у межах однієї галузі чи
техніки» [3: 154]. Термін має одне значення, не є емоційно забарвленим і не залежить від
контексту, що забезпечує належну передачу когнітивної інформації [4: 167] спеціалісту.
Але поряд з цією характеристикою термінів не менш важливою є їх систематизація та
упорядкованість у межах окремої галузі науки і техніки.
Сьогодні з метою гідної презентації нашої країни у науковому світі велика увага приділяється нормуванню української науково-технічної термінології. Г. В. Наконечна у своєму огляді історії та сучасного стану цього питання виділяє 5 основних
підходів. Перший підхід є формальним, суть якого полягає у найскорішому виданні
словника. Проте «поквапливість у термінологічній справі не приносить користі – це в
кращому випадку. У гіршому – розхитує терміносистему, подає неправильні орієнтири
для користувачів» [5]. Другий підхід – етнографічний – має в основі ідею відродження національної термінології шляхом повернення до наукового обігу більшості термінів першої половини 20 століття. Прихильники третього – консервативного підходу
прагнуть повернення науково-технічної термінології радянської доби, оскільки саме
ці мовні одиниці є дійсно вживаними у науково-технічному мовленні. Четвертий –
інтернаціональний підхід передбачає введення до української термінологічної системи значної кількості запозичень з англійської та інших західноєвропейських мов.
Нарешті, п’ятий – поміркований підхід «передбачає упорядкування української науковотехнічної термінології з урахуванням історичних, національних, політичних чинників і
вироблення її оптимального варіанту» [5].
Як засвідчує практика, найбільш плідною та активною є робота термінологічного
центру, що функціонує при національному університеті «Львівська політехніка». Це
Комітет науково-технічної термінології, який веде просвітницьку роботу, виконує державне замовлення на створення держстандартів, а також плідно працює в лексикографічному напрямі. Так, під егідою центру за останні десять років з’явилися такі словники: «Російсько-український електрорадіотехнічний словник» (за ред. В. С. Перхача),
«Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки» (Б. Рицар, К. Семенистий, І. Кочан); «Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля» (Т. Балабан) тощо. Крім того, Комітет організує міжнародні наукові конференції
«Проблеми української термінології СловоСвіт» і випускає вісник «Проблеми української термінології».
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Основною проблемою української термінографії є звичка калькувати нові одиниці з
іноземних мов (переважно російської та англійської), а також відсутність єдиного корегувального центру, що поклав би край стихійному розвитку терміносистем та дозволив органічне входження терміна в лексичну підсистему національної мови (дет. див. [1; 6-9]).
Сьогодні нам про це сигналізує в першу чергу сфера комп’ютерних технологій, де
потік проникнення англіцизмів є надзвичайно великим, виникають нові поняття, для
найменування яких нерідко використовуються жаргонізми саме англомовного походження, що пов’язане з домінуючою роллю американської компанії Microsoft у розробці
операційних систем.
Відомо, що більшу частину запозичень у мові становлять терміни [5]. Однак, для
формування цих лексичних одиниць існують й інші шляхи: створення неологізму шляхом
калькування структури, пошук еквіваленту у власній мові шляхом розширення значення
слова загального вжитку чи терміну іншої підсистеми тощо.
Останньому надали перевагу, наприклад, Литва і Франція. Лінгвісти цих країн роблять
особливий наголос на поділі комп’ютерної термінологічної лексики на два основні шари – відомої вузькому колу фахівців та широкому загалу. І саме в останній групі відсоток запозичень, адаптацій іншомовних слів повинен бути найнижчим (дет. див. [10])
У нашій країні в умовах відсутності єдиного корегувального центру комп’ютерна
лексика надходить до вжитку переважно шляхом прямого переносу термінів безпосередньо з англійської (так звані англіцизми), або через російську. Наприклад:
фр. ordinateur, m – англ. computer – рос. компьютер – укр. комп’ютер
фр. imprimante, f – англ. printer – рос. принтер – укр. принтер
фр. écran, m – англ. monitor – рос. монитор – укр. монітор; дисплей
фр. unité centrale, f / microprocesseur, m – англ. microprocessor – рос. микропроцессор –
укр. мiкропроцесор
фр. fichier, m – англ. file – рос. файл – укр. файл
фр. octet, m – англ. byte – рос. байт – укр. байт
фр. navigateur, m – англ. browser – рос. браузер – укр. браузер
Усі вищезазначені французькі терміни створені на національній основі, тоді як їх
відповідники в російській та українській мовах є запозиченнями з англійської (однак,
для поняття «процесор» у французів існує також менш уживаний запозичений варіант
microprocesseur).
Свій вибір саме на цих чотирьох мовах для порівняння ми зупинили недарма. Франція є важливим гравцем на ринку інформаційних послуг, до того ж ревно ставиться до
власної культури, чистоти національної мови (про що свідчить активна діяльність Французької Академії). А час від часу фахівцям доводиться мати справу (а за потреби й перекладати) з технічною документацією саме французькою мовою. Однак, українські перекладачі, а також спеціалісти, що мають за потребу ознайомитися з поданою інформацією,
зустрічають ряд перепон на своєму шляху. По-перше, відсутня єдина українська узвичаєна комп’ютерна термінологічна система, по-друге, переважна кількість досліджень у цій
сфері розглядає лише англо-український контакт мовних систем, по-третє, поповнення
української термінологічної системи йде переважно через російську мову, яка у свою
чергу прийняла велику кількість запозичень. Наведемо лише декілька прикладів:
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англ. user – рос. юзер/пользователь – укр. юзер/користувач; юзати
англ. Desktop – рос. робочий стол –укр. робочий стіл/стільниця
англ. smiles – рос. смайлик – укр. смайлик
англ. search engine – рос. поисковик – укр. пошуковик/ шукач/пошуковець/ пошукова
система
@ англ. at – рос. собачка – укр. собачка/песик/завиванець/равлик
англ. on-line – рос. онлайновый/ в режиме реального времени/ интерактивный – укр.
онлайновий/ інтерактивний [11–17].
Для виправлення ситуації, що склалася у терміносфері і найшвидшої стандартизації
останньої було залучено широкий загал: кожен відвідувач спеціалізованих форумів може
не тільки обговорити особливості комп’ютерних найменувань, запропонувати/вибрати
найкращий, але й прийняти участь у створенні словника новітніх термінів (за посиланнями див. [15–18]).
А що ж робити у цій ситуації перекладачеві? подвійний переклад через англійську
(чи може російську), використовуючи відповідні словники? Так, поки іншого вибору немає: на наш запит у Мережі не було надано жодного французько-українського глосарію
чи електронного словника з інформатики, за винятком [19], який однак потребує оновлення.
Все це означає, що відповідним спеціалістам необхідно якнайшвидше мобілізувати зусилля для створення надійних лексикографічних джерел. Але незважаючи на той
факт, що сьогодні стан української комп’ютерної терміносистеми далекий від бажаного,
активна діяльність відповідних компетентних органів у цій сфері дає надію на те, що
у найближчому майбутньому ми отримаємо низку якісних словників та україномовних
наукових текстів з комп’ютерної проблематики, що полегшить роботу не тільки перекладачів, але й інших спеціалістів у цій галузі.
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ОБРАЗ ЯК ПРОБЛЕМА ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ:
КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД

У статті запропоновано методику перекладознавчого дослідження поетичного образу на основі когнітивно-дискурсивного підходу. Образ розглядається як відображення
культурного концепту в поетичному дискурсі.
Ключові слова: образ, поетичний дискурс, культурний концепт, концептосистема,
вихідна культура, цільова культура, трансформація.
Статья предлагает методику переводоведческого исследования поэтического образа на основе когнитивно-дискурсивного подхода. Образ рассматривается как отражение культурного концепта в поэтическом дискурсе.
Ключевые слова: образ, поэтический дискурс, культурный концепт, концептосистема, исходящая культура, целевая культура, трансформация.
The article offers the methods of translation analysis of the poetic image on the basis of
cognitive and discursive approach. The image is defined as the reflection of a cultural concept
in the discourse of poetry.
Key words: image, discourse of poetry, cultural concept, system of concepts, source culture,
target culture, transformation.
Образ є засобом і формою пізнання зовнішнього і внутрішнього світу людини. Поезія є художнім відображенням образу певної культури. Втілений у поезії образ виражає
світосприймання народу, відбиває систему ціннісних домінант культури у формі ліричних
творів. При перекладі поетичних текстів відбувається зіткнення двох типів мислення,
двох картин світу, що складає проблему, яку щоразу вирішує поет-перекладач, прагнучи
гармонізації двох світів у відтворенні образу.
У різні часи науковці прагнули пояснити специфіку такого складного явища як відтворення образу. Зокрема, лінгвостилістичні проблеми відтворення образу в поетичному
перекладі зумовлюють два типи образів: автосемантичні (смислотворчі) образні мовні
одиниці, тобто мікрообрази або словесні образи, та синсемантичні (формотворчі), в основі яких композиційні, ритміко-інтонаційні та евфонічні чинники організації поетичного
мовлення [1: 7]. Асиметрія поетичної образності зумовлена наявністю етноспецифічних
(дивергентних) одиниць у національно-мовних картинах світу, що призводить до перекладацьких мовних трансформацій [2: 9]. Так, відмінності української та англійської образних систем зумовлені різними умовами й шляхами розвитку їхніх мовних систем.
Домінуюча раціоналістична лінія розвитку на Заході та екзистенційна на Сході зумовлюють різні типи мислення і, відповідно, образотворення.
Лінгвокогнітивне розуміння словесного образу і його функцій у поетичному
тексті передбачає розгляд образу як категорії свідомості, вербалізованого знання,
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об’єктивованого в тексті [3: 18]. Образ є засобом і формою втілення концепту, оскільки
образи виступають субстратом, через який передаються смисли, знання чи уявлення.
Концепт народжується як образ, але здатний у процесі абстрагування поступово перетворюватись із чуттєвого образу в мисленнєвий [4: 40]. С. Воркачов називає концепт
синтезуючим лінгвоментальним утворенням, що методологічно прийшло на зміну
уявленню (образу), поняттю і значенню й увібрало їх у себе в “знятому”, редукованому вигляді – свого роду гіперонім останніх. Успадкувавши ці семіотичні категорії,
лінгвоконцепт відзначається гетерогенністю й багатством ознак, оскільки бере від
поняття дискурсивність подання смислу, від образу – метафоричність і емотивність
цього подання, а від значення включення його імені в лексичну систему мови [5: 77].
Ю. Степанов тлумачить концепт, з одного боку, як “згусток культури у свідомості людини”, а з іншого, як засіб входження людини в культуру і впливу на неї [6: 43]. Концепт –
це багатогранне смислове утворення, в якому виділяються ціннісна, образна й понятійна
сторони [7: 109].
Спостерігається еволюція наукової думки від вчення О. Потебні про внутрішню форму слова до сучасного тлумачення концепту в когнітивній лінгвістиці. Поетичний образ,
отже, є культурним концептом точніше однією з форм його реалізації. Мета даної статті
полягає в тому, щоб дати теоретичне обґрунтування й окреслити методику перекладознавчого дослідження образу з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми.
Виділяють два різновекторних підходи дослідження концепту: лінгвокогнітивний
і лінгвокультурний. Лінгвокогнітивний здійснюється в напрямку від індивідуальної
свідомості до культури, тоді як лінгвокультурний – від культури до індивідуальної
свідомості [8: 32]. Лінгвокогнітивний підхід доцільно застосувати в перекладознавчому
аналізі образу світу певного автора, що дасть змогу виявити, як авторська концепція образу через індивідуальну свідомість перекладача об’єктивується в сприймаючій культурі.
Лінгвокультурний підхід є доречним у дослідженні концептуальних домінант культури, образно відображених у ліриці. Для цього потрібно визначити систему концептів
ліричного жанру. Концептосистема – це категорія дискурсу, тексту, жанру й ідіостилю,
що відображає сукупність концептів, належних саме даному дискурсу, і представляє
собою такий їх набір, якому так чи інакше віддається перевага в режимі спілкування.
[9: 100].
У картині світу кожної лінгвокультури взаємодіють загальнолюдське, національне й
особистісне. У ліриці всі загальнолюдські переживання набувають водночас національно
зумовленого й суб’єктивного особистісного звучання. Якщо керуватися цим принципом поділу, то концептосистема лірики включає три рівні: глибинний, або матричний,
який вербалізується у формі архетипових образів; етнокультурний, який об’єктивується
національними символами; індивідуально-особистісний, який нерозривно з двома
попередніми переживається, осмислюється й інтерпретується автором, потім перекладачем і далі читачем.
За тематичним принципом, який запропоновано В. Масловою, концепти в поетичному дискурсі утворюють образотвірну, емоційну й текстову концептосфери [4: 38]. До
образотвірних належать предметні образи об’єктивної реальності. Емоційну ланку концептосистеми складають емотивні концепти, що виражають ідеальні смислові утворення
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ментального та екзистенційного характеру, почуття і настрої. Текстова концептосфера
поетичного дискурсу може включати концепти віршових текстів, вербалізовані у формі
заголовків. Запропонована концептосистема може бути застосована в лінгвокультурному
аспекті перекладознавчого дослідження поетичного образу.
Однак, варто зауважити, що поділ на образотвірну й емоційну ланки є умовним,
оскільки у творенні образу задіяні як емоції, так і предмети об’єктивної реальності, які
ними переживаються, тобто перші й другі разом є образотвірними. Внутрішній світ людини моделюється за зразком світу зовнішнього й джерелом зображення ментального й
психічного життя людини є фізична лексика, яка використовується у вторинних (метафоричних) значеннях. Вибір предикатів для опису дій і станів внутрішнього світу людини
зазвичай продиктовано тим загальним образним рядом, на основі якого відтворюється
духовне життя нації [10: 37].
Обидва види концептосистем не існують ізольовано, а взаємодіють і перетинаються одна з одною. Застосування обох типів концептосистем у перекладознавчому
аналізі образу як об’єктивованого в ліриці культурного концепту або етноконцепту дозволить повніше дослідити особливості передачі змісту й виявити, як перекладацькі
трансформації впливають на асоціативне, семантичне й концептуальне поля образу
в контексті іншомовної культури, а також простежити, як трансформації художньої
вербальної форми образу впливають на ціннісну сторону концепту.
Лінгвокультурний аспект перекладознавчого дослідження образу має починатися з
визначення місця культурного концепту в мовних картинах світу вихідної та цільової
культур, що вимагає інформації довідникових джерел, а також залучення літературного,
філософського, історичного контекстів. Це дасть змогу зіставити тлумачення понятійної
сторони культурного концепту, виявити асоціативні зв’язки імені образу / концепту в
різномовних дискурсах, спрогнозувати можливі трансформації ціннісної сторони концепту, пояснити причини, які призводять до вербальних перекладацьких трансформацій
образної системи.
Далі доцільно говорити про символічну структуру образу, яка є відбитком духовного світу культури й відображена в поетичному дискурсі універсальними архетипами й
національними символами. Наділені властивостями предметності й багатозначності,
символи відіграють провідну роль в образотвірній ланці концептосистеми, виконуючи
ілюстративну, інформативну й естетичну функції. Більше того, символи є ціннісними
й світоглядними орієнтирами культури, складовими її етноконцепту, що в поезії набуває ознак міфу, а тому культурний концепт можна ідентифікувати ще як міфоконцепт
у поетичному дискурсі. Трансформації символів у перекладі загострюють міжмовну й
міжкультурну асиметрію, спричиняють зміни асоціативного й концептуального полів образу.
В аналізі емоційної ланки тематичної концептосистеми варто зважати на те, що
емоціям притаманна універсальність та ідіоетнічність. Ідіоетнічність зумовлена особливостями національного менталітету, світогляду й темпераменту. Мови відрізняються
за обсягом експресивно забарвленої, а отже й емоційно маркованої лексики. Розуміння
соціальної природи емоцій та їх лексичного вираження може бути ключем до розуміння
культур і суспільств [11: 343]. Відтворення емотивної експресії лірики – одна з умов
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передачі змісту втіленого в ній образу. Варто відзначити, що механізми емоційнообразного запам’ятовування й мислення використовуються сучасною людиною лише
частково, і мистецтво лишається єдиною пізнавальною галуззю, де вони продовжують
працювати з максимальним навантаженням [12: 214].
Аналіз текстової концептосистеми поетичного дискурсу має включати способи відтворення заголовків, які є вербалізованими концептами макрообразів, інакше кажучи,
виразниками ідейного змісту віршових текстів, які є одиницями поетичного перекладу.
Специфіка цієї концептосистеми полягає в тому, що вона в концентрованій формі відображає зміст двох попередніх.
Попри те, що завданням перекладу є передача змісту, синсемантична образність як
важливий засіб естетизації і буття образу, не може бути поза увагою. А тому лінгвокультурний аспект зіставного дослідження поетичного образу має також включати аналіз
формотворчих компонентів образу як виразників його етнокультурної специфіки, тобто
зіставне дослідження образу ліричного жанру, крім аналізу його тематичної концептосистеми, потребує аналізу формотворчих чинників, властивих певному літературному
періоду.
Лінгвокогнітивний аспект перекладознавчого аналізу поетичного образу спрямований на виявлення трансформацій образу індивідуальної авторської концептосистеми. У
даному напрямі концептосистему можна вивести з типологічної класифікації образів,
яка включає три рівні: об’єктний, суб’єктний і виражальний [13: 140]. Предметні ключові образи в авторському дискурсі визначаємо як концепти зовнішнього світу людини,
що утворюють об’єктний рівень образу і разом із суб’єктним (концепти внутрішнього
світу людини) і виражальним складають його трирівневу структуру. Лінгвокогнітивний
аспект аналізу демонструє варіативність образної актуалізації етноконцепту в різних авторських інтерпретаціях. Умовою відтворення образу в перекладі є розуміння концептосистеми автора, пошук і досягнення герменевтичної відповідності в інтерпретації образу
поетом-перекладачем.
Згідно з П. Флоренським, в акті знання ми розрізняємо його зміст і його форму, – що
знання і як знання, ці два моменти, як дві енергії – енергію пізнаваної реальності й енергію суб’єкта, що пізнає [14: 304]. Концептосистема, основана на структурній трирівневій класифікації образів, органічно відображає стильову домінанту лірики, акцентуючи
увагу на виражальному рівні суб’єктивного узагальнення світу, що конкретизується в
авторському дискурсі, тобто є свого роду сплавом тематичної концептосистеми образу
культури з домінантними властивостями ліричного жанру в індивідуалізованій формі.
Згідно з інтерпретативною теорією перекладу, перекладаються смисли, а не слова з
їхніми значеннями ���������������������������������������������������������������
[15]. З позицій когнітивно-дискурсивної парадигми перекладаються не слова, а концепти. Позбавлений цієї основи образ руйнується. Тільки збагачене
асоціативністю слово здатне лягти в основу образу, набути узуального чи оказіонального
символічного значення [16].
Відношення між паралельними дискурсами є гармонійними за умови збалансованої
асиміляції перекладу відносно одомашнення й очужинення компонентів образу джерельної культури, який в результаті стає амфісиметричним міжкультурним утворенням, що
втілює три елементи: спільне для обох культур, своє і чуже, тобто є результатом творчого
408

синтезу двох картин світу в аспекті міжкультурної художньої комунікації. Відтворення поетичного образу залежить від розуміння перекладачем концептуальних домінант
вихідної культури, зведених в етноконцепт, та вміння гармонізувати їх із домінантами
цільової культури.
У перекладі на перше місце виходить естетична цінність образу, що стимулює пізнавальну функцію індивіда в напрямку від сприйняття образу як мистецького явища до
осмислення його духовної цінності й засвоєння певних знань про відбитий об’єкт, тобто має місце когнітивний процес від образу до концепту. Перебуваючи в полі досвіду
сприймаючої культури й будучи віддаленим фізично й духовно від концептуального референта, етноконцепт в основі образу зазнає понятійної обмеженості й трансформацій
ціннісної сторони, що виявляється у звуженні й зміні його асоціативності, в екзотизації
і нейтралізації знаків культури, розгортанні або згортанні емотивності залежно від домінанти твору й концепції перекладача. Якщо сфокусувати увагу на глибинному рівні
образу, яким виступає позначений іменем етноконцепт, то виявляється нетотожність і
асиметричність між етноконцептом оригінального дискурсу і його відображенням в іншомовному.
Отже, поетичний образ як художня форма етноконцепту в іншомовному дискурсі не
є еквівалентним етноконцепту джерельної культури, оскільки разом із перекладацькими зазнає дискурсивних епістемічних трансформацій. Зміни ціннісної сторони етноконцепту зумовлюють трансформації образної як на мовному (лексичному) рівні, так і на
ментальному (уявному, смисловому). Дискурсивна епістемічна трансформація символів
виявляється в їх екзотизації і частковій десакралізації в концептосфері сприймаючої культури. При відтворенні емоційності спостерігаються тенденції розгортання і згортання
емотивної експресії. Так, епістемічна трансформація української емоції в англомовному
поетичному дискурсі є наслідком зіткнення українського ліризму й кордоцентризму з англомовним прагматизмом і раціоналізмом, що виявляється в інтенсифікації та одивненні
ліричного переживання світу в поетичному перекладі. Разом із тим, в силу аналітизму
мови перекладу спостерігається протилежна тенденція зниження емотивної експресії.
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Статья посвящена рассмотрению лексико-семантических и синтаксических особенностей перевода политических выступлений с учетом когнитивно-дискурсивной
специфики политической речи.
Ключевые слова: речь, коммуникативная функция, стилистические особенности,
лексический уровень, речевая тактика.
The article deals with lexico-semantic characteristics of translation of political speeches
with emphasis on their cognitive and discursive peculiarities.
Key words: speech, communicative function, stylistic peculiarities, lexical level speech
tactics.
В останні десятиліття найбільш перспективні наукові напрямки найчастіше виникають у зоні зіткнення різних областей знання. Одним з таких напрямків стала політична
лінгвістика, нова для вітчизняного наукового простору наука, що виникла на перетині
лінгвістики і політології, яка враховує також досягнення етнології, соціальної психології,
соціології та інших гуманітарних наук. Необхідність виникнення й розвитку нового наукового напрямку визначається зростаючим інтересом суспільства до умов і механізмів
політичної комунікації [1; 2; 3; 4].
Політична лінгвістика тісно пов’язана з іншими лінгвістичними напрямками – соціолінгвістикою, що займається проблемами взаємодії мови та суспільства, з функціональною стилістикою, зокрема з дослідженнями публіцистичного стилю, із класичною
та сучасною риторикою, з когнітивною лінгвістикою та лінгвістикою тексту.
Метою цієї статті є проведення порівняльного аналізу передвиборчих виступів кандидатів в президенти США Дж. Буша та Б. Обами з точки зору особливостей перекладу
цих виступів українською мовою. Матеріалом дослідження послужили тексти публічних виступів, що були взяті з персональних Інтернет сторінок кандидатів у президенти
США – Дж. Буша та Б. Обами. Переклади українською мовою є оригінальними перекладами автора статті.
Перед початком порівняльного аналізу перекладу промов Дж. Буша та Б. Обами
зауважимо, що розбіжність між двома політиками під час виборчих перегонів полягає не
стільки у різному сприйнятті ними реальності, скільки у спроможності використовувати
для її відображення різні вербальні засоби, досягаючи, таким чином, засвоєння аудиторією
логічних зв’язків та закономірностей, що їй пропонуються.
Сучасні лінгвісти говорять про існування трьох видів політичної вербальної діяльності, умовно визначаючи їх, як риторику державного діяча, демагога та харизматичного лідера [5, 43]. На найбільш увагу в ході розгляду вербальної діяльності
кандидатів в ході передвиборчої кампанії заслуговує риторика харизматичного лідера –
політика, який робить ставку на відчуття притаманні більшій кількості людей, які, з тих
чи інших причин не можуть, або не хочуть їх обнародувати.
Порівнюючи передвиборчі виступи двох кандидатів у президенти слід враховувати
факт існування певного зв’язку між типовими для будь-яких мовців граматичними
структурами, та їхніми психологічними типами. В ході дослідження ми виявили, що на
граматичному рівні обом політикам притаманне використання займенників Я та Ми, а
також вставних уточнень та протиставлень.
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На стилістичному рівні політичне мовлення також має свої особливості. Так,
М. Елдманом було виокремлено його чотири основні різновиди, які він формулює, як
мова умовлянь, мова закону, адміністративна мова та мова угод. Для дослідження
проблем перекладу передвиборчих виступів найбільш важливим буде розкрити сутність
мови умовлянь, яка використовується у разі необхідності домогтися масової підтримки і
до якої, окрім політичних промов, також відносять обговорення законопроектів та парламентські слухання. Цей тип стилістики вирізняється тим, що будується на оприлюдненні
передумов, висновків і причин, які до них призвели. Найбільш відомим елементом цього
типу мовлення є його загальний, неконкретний характер. Саме тут зустрічаються такі
туманні та багатозначні поняття, як «демократія», «свобода», «справедливість».
Розглянемо стилістичні особливості передвиборчих виступів Дж. Буша та Б. Обами
більш докладно. Найбільш типовим елементом виступів обох кандидатів є риторичне питання, але, якщо у Дж. Буша воно розпочинається з використання однотипних структур
“How can we…” та “How do we…”, таким чином представляючи поєднання риторичного
питання та анафори, то у риторичних питаннях Б. Обами схожим є лише тип речення –
запитання. Розглянемо це на прикладах:
Риторичні запитання з промов Дж. Буша
How can we rest…? – Як ми можемо відпочивати…?
How can we sleep…? – Як ми можемо спати…?
How can we be satisfied…? – Як ми можемо бути завдоволені…?
How can we shrug our shoulders…? – Як ми можемо знизувати плечима…?
How can we say everything is fine…? – Як ми можемо говорити, що все добре…?
How do we refuse to march…? – Як ми можемо відпочивати…?
How do we say that…? – Як ми можемо відпочивати…?
Риторичні запитання з промов Б. Обами
What do we do in order to…? – Що ми робимо для того, щоб…?
…what are we… doing to? – Що ми робимо для того, щоб…?
Are we doing every single thing…? – Чи робимо ми все можливе, щоб…?
Are we making sure we’re…? – Чи приймаємо ми міри, щоб…?
Слід зазначити, що фрази Дж. Буша “How can we …?” та “How do we …?” ми
переклали однаково, оскільки попри граматичну відмінність у мові оригіналу, вони
несуть однакову комунікативну функцію. Це також стосується таких фраз Б. Обами, як
“What do we do in order to…?” та “…what are we… doing to?”
Разом із тим, якщо окличні та питальні речення присутні в промовах обох кандидатів,
то еліптичні структури та інвертований порядок слів ми бачимо лише у виступах
Б. Обами:
Thinks it doesn’t have to make as many sacrifices. Thinks that the very height of ambition
is to make as much money as you can... Still not rebuilt. Sound familiar? And it’s because they
marched that the next generation hasn’t been bloodied so much. It’s because they marched
that we elected councilmen, congressmen. It is because they marched that we have Artur Davis and Keith Ellison. It is because they marched that I got the kind of education I got, a law
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degree, a seat in the Illinois senate and ultimately in the United States senate. It is because they
marched that I stand before you here today.
До того ж, у даному уривку можна спострегати комбінацію повтору та еліпсу, коли
повторюється еліптична структура “Thinks”. Також ми бачимо повний повтор структури
“It is because they marched that” - “Саме тому, що вони боролися”.
Досліджуючи стилістичні особливості виступів кандидатів на лексичному рівні
варто сказати, що як для Дж. Буша, так і для Б. Обами притаманне використання
дієслова та іменника “march”, яке належить до категорії слів, переклад яких залежить
від контексту:
промови Дж. Буша
Приклад 1
How do we refuse to march when we have our young men and women in uniform in harm’s
way, and whether they come back, their government does not take care of them the way they
deserve?
Як ми можемо змиритися з тим, що, наші молоді хлопці та дівчата в уніформі
перебувають у небезпеці, і, навіть тоді, коли їм все ж таки вдається повернутися
додому живими – уряд не піклується про них так, як вони на те заслуговують.
Приклад 2
The brave men and women of Bloody Sunday did not lose heart. We can do no less. We have
a march to finish. Let us join together and complete that march for freedom, justice, opportunity, and everything America should be...
Кривавої неділі сміливі чоловіки й жінки не впали у відчай і продовжували боротьбу –
ми теж не маємо права схибити! Перед нами також лежить важкий шлях, який
нам потрібно здолати! Тож об’єднаймося і здійснимо до кінця наш поступ до волі,
справедливості, нових можливостей і такої Америки, у якій ми мріємо жити!
промови Б. Обами
Приклад 1
When you see heads gashed open and eyes burning and children lying hurt on the side of
the road, ... how do you wake up Monday and keep on marching?
Коли бачиш розчавлені голови, палкі очі й поранених дітей, що лежать на узбіччі
дороги, як ми можемо - прокинутися в понеділок і просто продовжувати жити далі?
Приклад 2
It is because they marched that I got the kind of education I got, a law degree, a seat in
the Illinois senate and ultimately in the United States senate. It is because they marched that
I stand before you here today.
Саме тому, що вони боролися я спромігся здобути ту юридичну освіту, яку я маю
зараз та отримати місце у сенаті штату Іллінойс, а пізніше – і в Конгресі Сполучених
Штатів. Саме тому, що вони боролися я маю можливість стояти перед вами зараз.
В усіх наведених прикладах стосовно використання слова “march” ми бачимо, що в
контексті даних виступів воно має значення «важкий шлях, боротьба», або «боротися,
проходити важкий шлях, щось здобувати» і лише у Прикладі 1 виступу Б. Обами воно має
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значення «продовжувати жити». Ці переклади підтверджують тезу про те, що переклад
політичної промови не може бути здійснений без урахування мовно-комунікативних
тактик політичних лідерів.
Різниця у виборі мовних тактик претендентів на посаду є досить суттєвою. Якщо
для проникнення у свідомість адресата Дж. Буш віддає перевагу використанню таких
тактик, як приєднання та підстроювання, комплименту та похвали, співчуття з
переходом до потрібної теми, то Б. Обама вміло використовує тактику роздратування,
протиставлення себе як діючим представникам влади, так і виборцям.
Наведемо іще один приклад, у якому Б. Обама, користуючись тактикою протиставлення себе виборцям, використовує слово з коренем “march”, що яскраво демонструє
важливість урахування когнітивного аспекту під час перекладу політичних промов:
Take off уour bedroom slippers. Put on your marching shoes. ...be strong and have courage, for I am with you wherever you go...
То ж знімайте свої спальні капці і взувайте похідні туфлі! Дійте, будьте сильними
та сміливими, тому що я з вами, куди б ви не йшли!
Присутність слова “marching” демонструє активний заклик до боротьби, через що
ми ввели у переклад словосполучення «То ж», щоб відбити емоційність, та, навіть,
агресивність кінцівки цього виступу. Підкреслені у прикладах перекладу промов Дж.
Буша (приклади 1 і 2) слова і фрази, не є точним відповідником фраз з мови оригіналу,
або є введеними додатково – прийоми використані з метою приведення тексту перекладу
у відповідність до комунікативного значення висловлювань тексту оригіналу.
Використання займенника Я, який ми бачимо у виступах обох кандидатів свідчить,
(при помірному його використанні) про спроможність виступаючого діяти достатньо
автономно поряд із вмінням працювати у колективі [6] – лідерські якості, необхідні
президентові країни. Але, якщо Дж. Буш користується ним в ході тактик приєднання
й підстроювання, а також компліменту й похвали то Б. Обама послуговується ним
протиставляючи себе діючим представникам влади і виборцям. “I Can Be President” –
заявив Дж. Буш в одному зі своїх виступів (Я можу бути президентом). “I Will be President” (Я буду президентом) – наполягає Барак Обама.
Порівняльний аналіз публічних виступів Дж. Буша та Б. Обами показує, що при перекладі політичних виступів українською мовою перекладач має приділяти увагу особливостям лексико-семантичної та синтаксичної організації тієї чи іншої політичної промови в англійській та українській мовах. Однак більш важливим, на наш погляд, є те,
що перекладач повинен враховувати когнітивно-дискурсивні особливості політичного
мовлення, завдяки чому переклад буде найбільш адекватним чином відображати ідею,
яка виражається в мові оригіналу.
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КОДИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Стаття присвячена розгляду поняття «мовна норма», процеса стандартизації
і кодифікації медичної лексики, вимог до кодифікованої лексики.
Ключові слова: мовна норма; кодифікація; прагматичні вимоги до терміна; установи, відповідальні за створення міжнародних стандартів медичної термінології.
Статья посвящена рассмотрению понятия «языковая норма», процесса стандартизации и кодификации медицинской лексики, требований к кодифицируемой лексике.
Ключевые слова: языковая норма; кодификация; прагматические требования к термину; организации, ответственные за создание международных стандартов медицинской терминологии.
The article deals with the notion “language norm”, process of standardization and
codification of medical nomenclature, requirements to the nomenclature being codified.
Key words: language norm; codification; pragmatic requirements to terms; organizations
responsible for creation of global medical terms.
Исследования языка медицины как одного из разновидностей языка для
профессиональных или специальных целей (LSP — Language for Special Purposes) является приоритетным направлением в отечественной и зарубежной лингвистике на протяжении последних нескольких десятилетий. Проблемы, связанные с описанием языковых
подсистем, выделяемых по профессиональному признаку, привлекали внимание таких
известных ученых как С.Д. Береснев, М.Я. Цвиллинг, В.М. Лейчик, Н.К. Гарбовский,
И.М. Магидова, А.И.Комарова, Карпова, J.Palmer, P.Strevens, R.Quirk, и других.
Что касается кодификации языка медицины, по мнению А. Н. Васильевой, общей нормой всякого научного стиля «является высокая насыщенность высказывания предметнологическим содержанием» [1: 193].
Норма – единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка.
Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи. Различаются нормы:
© Шеремет Д.В., 2010
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орфоэпическая, орфографическая, словообразовательная, лексическая, морфологическая
и синтаксическая. Языковые нормы – явление историческое. Изменение литературных
норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в прошлом столетии и даже 15-20 лет назад, сегодня может стать отклонением от неё. Источники изменения норм литературного языка различны: разговорная речь; местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны; другие языки. Изменению норм предшествует
появление их вариантов, которые реально существуют в языке на определённом этапе
развития, активно используются его носителями. Варианты норм отражаются в словарях
современного литературного языка. [2: 10-64].
Проблемы нормы освещаются в трудах Л. В. Щербы, В. И. Чернышева, Г. О. Винокура, В. В. Винроградова, С. И. Ожегова, В. Г. Костомарова, В. Г. Гака, А. А. Леонтьева,
Л. И. Скворцова, К. С. Горбачевича, Л. К. Граудиной и др.
Регистрацию, фиксацию языковой нормы теперь принято называть ее кодификацией
(термин, предложенный чешским лингвистом профессором Б. Гавранком).
Языковая норма как результат не только традиции, но и кодификации представляет
собой набор достаточно жестких предписаний и запретов, способствующих единству
и стабильности языка. Норма консервативна и направлена на сохранение языковых
средств и правил их использования, накопленных в данном обществе предшествующими поколениями. Единство и общеобязательность нормы проявляются в том, что представители разных социальных слоев и групп, составляющих данное общество, обязаны
придерживаться традиционных способов языкового выражения, а также тех правил и
предписаний, которые содержатся в грамматиках и словарях и являются результатом кодификации. Отклонение от языковой традиции, от словарных и грамматических правил
и рекомендаций считается нарушением нормы и обычно оценивается отрицательно носителями данного языка.
Норма по самой своей сути сопряжена с понятием отбора, селекции. Норма обладает некоторым набором признаков, которые должны присутствовать в ней в своей совокупности. Подробно о признаках нормы пишет К.С. Горбачевич в книге «Вариантность слова и языковая норма». Он выделяет три основных признака: 1) устойчивость
нормы, консерватизм; 2) распространенность языкового явления; 3) авторитет источника
[3: с. 23].
В профессиональном варианте нормы необходимо учитывать и то общее, что присуще языку науки (профессиональным языкам) и общелитературному языку, и то особенное, что существует в профессиональных языках, но отсутствует в общелитературном языке. Профессиональный вариант нормы отнюдь не противопоставлен нормам
общелитературного языка, но для определения его лингвистического статуса следует
выявить условия, при которых возможно его образование. Необходимость в профессиональном варианте нормы возникает главным образом в двух типичных случаях: 1) когда существуют вариантные средства выражения одного и того же понятия или реалии;
2) когда появляются новые средства выражения понятий или реалий, типичные для языка профессиональных сфер употребления, но отсутствующие в общелитературном языке
[4: 57-62].
Термины являются смысловым ядром специального языка и передают основную содержательную информацию. В современном мире в результате роста научно-технических
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знаний свыше 90% новых слов, появляющихся в языках, составляют специальные слова.
Потребность в терминах гораздо выше, чем в общеупотребительных словах. Рост числа
терминов некоторых наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и в
некоторых науках число терминов превышает число неспециальных слов. Бурное образование новых дисциплин (в среднем каждые 25 лет число их удваивается) влечет за
собой их потребность в собственной терминологии, что приводит к стихийному возникновению терминологий. В условиях «терминологического потопа» перед специалистами
встает серьезная проблема упорядочения всего массива терминологии. И в этом случае
на первый план выдвигается такой важный аспект, как нормативность. Лингвистическая
нормативность в общем виде — это правильность образования и употребления термина.
Процессы терминообразования и терминоупотребления — не стихийные, а сознательные
процессы, подконтрольные лингвистам и терминологам. Норма в терминологии должна
не противоречить, а соответствовать нормам общелитературного языка, в то же время
существуют и особые требования, которые предъявляются к термину [3: 43 – 48]:
1). Термин должен иметь ограниченное, четко фиксированное содержание в пределах
определенной терминосистемы в конкретный период развития данной области знания
(последнее уточнение представляется важным, так как с углублением знания содержание
понятия может развиваться и с течением времени тот же термин может получить иное
значение).
2). Термин должен быть точным. Под точностью обычно понимается четкость, ограниченность значения.
3). Термин должен быть однозначным. Термин не должен иметь синонимов. Синонимы в терминологии имеют другую природу и выполняют иные функции, чем в общелитературном языке. Синонимия особенно характерна для начальных этапов формирования терминологий, когда еще не произошел естественный (и сознательный) отбор
лучшего термина и имеется несколько вариантов для одного и того же понятия. Существует стилистическая синонимия терминов. В этом случае один из дублетов относится к
разговорному стилю или профессиональному жаргону, и вопрос о его устранении просто
не стоит. Может отмечаться также наличие современного и устаревшего терминов.
4). Термин должен быть систематичным. Систематичность терминологии базируется
на классификации понятий, исходя из которой выделяются необходимые и достаточные
признаки, включаемые в термин, после чего подбираются слова и их части (терминоэлементы) для образования термина. С систематичностью термина тесно связана его мотивированность, т. е, семантическая прозрачность, позволяющая составить представление
о называемом термином понятии. Систематичность дает возможность отражения в структуре термина его определенного места в данной термино-системе, связи называемого понятия с другими, его отнесенности к определенной логической категории понятий.
5). Термин должен быть кратким. Здесь можно отметить противоречие между стремлением к точности терминосистемы и — к краткости терминов. Потребность в усложненных конструкциях объясняется тем, что средствами развернутого словосочетания
передается большее число признаков специального понятия и тем самым увеличивается
степень семантической мотивированности термина, что для него очень существенно.
Практика же сталкивается с необходимостью искать сокращенный вариант длинного не417

удобного наименования, что соответствует закону экономии языковых средств. И в этом
случае принципиальное значение имеет вопрос о том, какое словосочетание можно считать кратким вариантом (по другим источникам — формой) термина. Краткий вариант —
это сокращенный, но функционально равноценный, вторичный знак терминируемого
понятия. Он всегда производится от семантической и знаковой структуры основного
термина. Краткий вариант не может быть произвольным, свободным, он должен сохранять в себе необходимые систематизирующие признаки, которые заключены в полном
термине.
В работах последних лет выделяют прагматические требования, обусловленные
спецификой функционирования термина, среди которых можно назвать следующие: внедренность, современность, интернациональность и благозвучность термина. Внедренность термина характеризуется его общепринятостью, или употребительностью. Это
качество играет важную роль, поскольку прочно укоренившийся термин, даже ложномотивированный, заменить очень трудно. В результате постепенной практической деятельности может произойти вытеснение неправильного термина новым. Помимо этого специфика некоторых областей знания предъявляет дополнительные требования к терминам,
например, желание не травмировать присутствующих больных приводит к намеренной
недоступности медицинской терминологии и замене таких терминов, как рак другими,
например новообразование (growth вместо cancer).
Все эти нормативные предписания подразумевают «идеальный» термин и, конечно,
трудновыполнимы на практике. При стандартизации нормативность требований смягчается. Так, в качестве обязательных свойств термина выдвигаются однозначность,
краткость и соответствие нормам и правилам языка. Остальные требования к научнотехническому термину предлагается считать факультативными.
Работа по унификации проводится на всех уровнях — содержательном, логическом
и лингвистическом. При этом осуществляется как лингвистический анализ терминов и
учет общих норм и закономерностей языка, так и учет специфических моментов, характерных для нормативных критериев оценки терминологии.
На последнем этапе упорядочения-унификации производится кодификация терминосистемы, т. е. ее оформление в виде нормативного словаря. При этом существуют две
степени обязательности терминосистемы, связанные с особенностями ее употребления.
В том случае, когда излишне жесткие нормы могут помешать развитию творческой мысли (обычно в сфере науки), кодификация принимает форму рекомендации наиболее правильных с точки зрения терминоведения терминов, а ее результатом является сборник
рекомендуемых терминов. Если же отступления от точного однозначного употребления
термина недопустимы (обычно в сфере производства), кодификация принимает форму
стандартизации и результатом ее является государственный (или отраслевой) стандарт
на термины и определения.
Основными задачами стандартизации научно-технической терминологии являются:
— фиксация в стандартах на термины и определения современного уровня научного
знания и технического развития;
— гармонизация (обеспечение сопоставимости) научно-технической терминологии
национального и международного уровней; — обеспечение взаимосвязанного и согласованного развития лексических средств, используемых в информационных системах;
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— выявление и устранение недостатков терминолексики, используемой в документации и литературе [6: 8].
Таким образом, унификация — это сложная и многоаспектная работа по систематизации языка медицины на всех уровнях — содержательном, логическом и лингвистическом. На последнем этапе работы по унификации производится кодификация терминосистемы, т. е. ее оформление в виде нормативного словаря. В результате появляется
либо сборник рекомендуемых терминов, либо государственный стандарт на термины и
определения (ГОСТ). ГОСТ представляет собой правовой документ, в котором законодательно закреплено употребление терминов. По сравнению с ГОСТом в сборнике рекомендуемых терминов нормативные требования менее жесткие.
В Европе вопросами стандартизации медицинской лексики занимается специальный
комитет European Standardization Committee (CEN), систематизирующая лексику для медицинского оборудования. В Америке Healthcare Information and Management Systems
Society (HIMSS), Committee on Data Standards for Patient Safety of the Institute of
Medicine занимаются улучшением эффективности информационного обмена в сфере
здравоохранения. Кроме того, существует международная организация International
Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), целью которой является создание международных стандартов медицинской терминологии, позволяющей
обмен медицинских протоколов между различными странами, а также структурирование
медицинской информации как основы для исследований, сравнения качества медицинского обслуживания и управления в сфере здравоохранения.
Выводы
Профессиональный вариант нормы не противопоставлен нормам общелитературного
языка, которые можно определить как единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка. Изменению норм предшествует появление их вариантов.
Норма по самой своей сути сопряжена с понятием отбора, селекции. Норма обладает
некоторым набором признаков, которые должны присутствовать в ней в своей совокупности, а именно: 1) устойчивость, консерватизм; 2) распространенность языкового явления; 3) авторитет источника.
Смысловым ядром языка медицины явдяются термины. Норма в терминологии должна не противоречить, а соответствовать нормам общелитературного языка, в то же время существуют и особые требования, такие как: фиксированное содержание в пределах
определенной терминосистемы в конкретный период развития данной области знания;
четкость, ограниченность значения; однозначность; систематичность; краткость.
Требования к термину, обусловленные спецификой функционирования термина, среди которых можно назвать следующие: внедренность, современность, интернациональность и благозвучность термина.
Унификация — это сложная и многоаспектная работа по систематизации языка
медицины на всех уровнях — содержательном, логическом и лингвистическом. На последнем этапе работы по унификации производится кодификация терминосистемы, т. е.
ее оформление в виде нормативного словаря.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ
Стаття присвячена вивченню проблем перекладу ділової документації, та виявленню труднощів, які виникають при перекладі ділової кореспонденції.
Ключові слова: ділова документація, скорочення, офіційно-ділові документи, правила оформлення.
Статья посвящена изучению проблем перевода деловой документации, а также
анализу проблем, которые возникают при переводе деловой корреспонденции.
Ключевые слова: деловая документация, сокращения, официально-деловые документы, правила оформления.
The аrticle is devoted to the problem of business documentation translation and the analysis
of problems which arise in the process of translation of business correspondence is presented.
Keywords: the business documentation, abbreviation, business documents, rules of
registration.
Перекладознавство, як наука, в міру свого розвитку охоплює велику кількість проблем
і спірних питань. Намагаючись відповістити на запитання “як перекладати?”, дослідники
значною мірою фокусують свою увагу на різних об’єктах перекладу, які найчастіше є джерелами суперечливих думок.
Значення бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки досить вагоме, так як без нього
економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в змозі. Тому питання ділового спілкування,
ведення ділової переписки, грамотного складання угод є надзвичайно важливим на
сьогоднішній день.
© Васильченко О.В., Рудько Л.П., 2010
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Дана проблема є досить актуальною, адже в повсякденному житті перекладачу досить
часто доводиться перекладати ділові папери і листи, брати участь у підписанні міжнародних
договорів і тому він повинен вміти виявляти і виправляти помилки при перекладі офіційних
документів. Іншим не менш вагомим фактором, який доводить актуальність даної теми є
те, що процеси, які відбуваються в останні роки в нашій країні, зокрема процес інтеграції,
охопили всі сфери нашого життя, розширилися контакти із зарубіжними країнами, з'явилася
можливість спілкування з іншими народами на всіх рівнях (міждержавні зв'язки, народна
дипломатія, туризм, обмін студентами, економічні форуми, круглі столи та ін.).
Спілкування будь-якою мовою вимагає великого словникового запасу й певних знань,
які накопичується протягом декількох років. Тому перекладачу необхідно поглиблювати свої
знання мови ділової кореспонденції, що викликає інтерес до пошуку нових прийомів, що дозволяють перекладачеві ефективно і якісно виконувати переклад.
Відомо, що документ — це текст, що певним чином впливає на дії людей і має певну
юридичну значимість. До офіційно-ділових документів відносяться різні види державних,
політичних, дипломатичних, комерційних, юридичних та ін. документів. Документи і тексти офіційно-ділового стилю повністю орієнтовані на передачу змісту і тому їхня основна
функція це повідомлення. Як правило, вони існують у письмовій формі, що у деяких видах
документів буває досить регламентованою, так як вони виконують офіційну, ділову і оперативну функції.
Зачини тексту, послідовність викладу, кінцівки документів у кожній мові підпорядковуються суворим правилам риторики й бувають мовними штампами.
Так, тексти резолюцій звичайно починаються з преамбули, «зачину», який буває виражений, як привило дієприслівником. Враховуючи неминучу повторюваність фраз та їх
перекладів, можна скласти список і таких зачинів, які завжди, незалежно від контексту, будуть мати один еквівалент в мові перекладу. Наприклад: having taken cognizance «взявши
до уваги», concluding «дійшовши висновку», having discussed «обговоривши», condemning
«засуджуючи», having examined «розглянувши», hoping «висловлюючи сподівання», fearing
«побоюючись», underlining «підкреслюючи», striving «прагнучи».
В тих випадках, коли в англійській мові зустрічаються синоніми, їх переклад, як правило,
дещо варіюється в українському тексті резолюцій та договорів. Наприклад: noting “беручи
до уваги” – taking note “відмічаючи, що”, bearing in mind/having in mind/keeping in mind «беручи до уваги», concerned «будучи схвильованим» - deeply concerned «відчуваючи глибоке
хвилювання».
У мові перекладу зберігається композиція оригіналу, але самі мовні штампи можуть
відрізнятися за внутрішньою формою, збігаючись за змістом. Тому при перекладі іноді доводиться вдаватися до дослівного перекладу. Прийом дослівного перекладу досить часто
використовується в дипломатичних документах, де кожне слово є вельми вагомим. Необережне вживання слова може послужити приводом для різних тлумачень і навіть до дипломатичних скандалів.
В залежності від традицій і мови складання ділових документів в тій чи іншій країні,
стиль офіційно-ділових документів може змінюватися та містити велику кількість латинських та французьких слів і виразів, що мають певне термінологічне забарвлення. Найчастіше
зустрічаються такі слова і вирази, як: persona grata; persona nongrata; та ін. А також для мови
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ділових документів характерна термінологічність. У процесі терміноутворення відзначають
дві основні тенденції – утворення абревіатур і створення термінів-словосполучень (cash in
hand, cash on delivery, on cash, prompt cash). [4,95]. Домінують іменні атрибутивні словосполучення.
Під час оформлення офіційної й ділової кореспонденції варто дотримуватися певних
правил:
- Не писати довгі листи, але якщо лист займає більш ніж одну сторінку, то наприкінці
аркуша обов’язково потрібно поставити («contіnued over»).
- Кожна сторінка, крім першої, нумерується арабськими цифрами.
- У тексті не допускаються підчищення, виправлення.
- Звертати увагу на всі елементи оформлення (реквізити), та на те яке значення відіграє кожен елемент. [1,55].
Під час роботи з офіційно-діловими документами перекладач повинен дотримуватися таких положень:
1. точність - всі положення, що трактуються в оригіналі, повинні бути викладені в
перекладі;
2. стислість - всі положення оригіналу повинні бути викладені стисло й лаконічно;
3. ясність - стислість і лаконічність мови перекладу не повинні заважати викладу
лексики та її розумінню;
4. літературність - текст перекладу повинен задовольняти загальноприйняті норми
літературної мови, без вживання синтаксичних конструкцій мови оригіналу.
Заголовок, якщо він розкриває сутність питання, повинен бути близьким до оригіналу,
якщо ж він відрізняється стислістю або носить рекламний характер, перекладач вносить
у нього коротку анотацію для подальшого використання його в інформаційних цілях. Всі
скорочення, що зустрічаються в тексті оригіналу, повинні бути розшифровані відповідно
до загальноприйнятих і спеціальних скорочень. Скорочення, що не піддаються розшифровці, залишаються мовою оригіналу.
При перекладі офіційно-ділових документів слід пам’ятати такі важливі аспекти як:
В оригінальному написанні залишаються:
Слова й пропозиції не мовою оригіналу; скорочені найменування марок виробів і
приладів; назви іноземних друкованих видань (Guardian, Cosmopolitan).
Завжди перекладаються:
назви частин і відділів установ і організацій; назви посад, звань, вчених ступенів, титулів;
власні імена й назви (production manager – технолог, Ph.D.- доктор філософії).
Транскрибуються:
іноземні прізвища, власні імена й назви з урахуванням традиційного написання відомих
прізвищ; найменування іноземних фірм, компаній, акціонерних товариств, корпорацій,
концернів, монополій, промислових об'єднань; назви машин, приладів, хімічних речовин, виробів, матеріалів (Mercedes, Toyota).
Заміняються українськими еквівалентами:
науково-технічні терміни; географічні назви (France – Франція, Italy – Італія).
У тексті перекладу зберігається національна своєрідність специфічних слів і виразів,
пов’язаних з особливостями побуту й громадського життя, історією, географічними й
кліматичними умовами.
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Дослідники виокремлюють в українській офіційно-діловій мові низку лексикотематичних груп. Це назви документів (протокол, угода, конвенція,); назви посад (консул, радник, генеральний секретар, референт, постійний представник,директор); назви
установ (Генеральне консульство, дипломатичне представництво). Одним з найважливіших завдань будь-яких документів є вплив на читача, що тісно пов’язується з експресивністю використаної у них лексики, а також із вживанням елементів образності.
Ділові документи є досить специфічними і в кожному випадку вимагають певної техніки перекладу, проте все залежить від їхньої складності, вживання певної термінології
і значимості, хоча будь-який діловий документ, навіть офіційно-діловий лист є досить
важливим.
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ЯДЕРНІ АКТАНТИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПЕРСПЕКТИВИ РЕЧЕННЯ
Стаття розглядає співвідношення між глибинними і морфологічними відмінками,
а також принципи виділення ядерних актантів у реченні.
Ключові слова: актант, відмінок, валентність, семантична роль, рольова рамка,
перспектива.
Статья рассматривает соотношение между глубинными и морфологическими падежами, а также принципы выделения ядерных актантов в предложении.
Ключевые слова: актант, падеж, валентность, семантическая роль, ролевая рамка, перспектива.
The article reviews a correlation between underlying and morphological cases as well as
principles of allocation of nuclear actants in a sentence.
Key words: actant, case, valency, semantic role, role frame, perspective.
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Термін “актант” поки що не набув широкого вжитку у вітчизняному мовознавстві.
Поза тим, це поняття було запропоноване французьким лінгвістом Л. Теньєром [1] ще
в 50-х роках минулого століття. Для світової практики – зокрема й для Московської
семантичної школи – воно стало одним з ключових.
Сам Л. Теньєр ототожнював це поняття з активним учасником мовної ситуації
(звідси і назва, пор. фр. аctant — “діяч”), проте російські вчені Ю.Д. Апресян [2] і
І.А. Мельчук [3] дещо розширюють сферу значень цього слова (так, у реченні “я беру
книгу” вони виділяють два актанти, хоча активний учасник тут лише один). Працювали
з цим поняттям також Н. Хомський [4], Тестелець Я.Г. [5] і, звичайно ж, Ч. Філмор [6].
Чому ж поняття актанта виникло у світовій лінгвістиці порівняно недавно? Як відомо,
різні мови описують одні й ті самі ситуації, використовуючи власні граматичні засоби.
Довгий час лінгвісти обмежувалися тим, що намагалися порівнювати морфологічні системи різних мов. Поява теорії актантів дозволила дослідникам “зануритися глибше”:
абстрагуватися від конкретних морфологій і таки спробувати дістатися “спільного знаменника”.
Перш ніж перейти до розгляду морфологічних відмінків, слід згадати про Луї
Єльмслєва, який уважав, що вивчення відмінків буде найбільш продуктивним, коли
відмовитися від припущення, що суттєвою характеристикою граматичної категорії
відмінка є вираження його за допомогою афіксів (або закінчень) [7]. Терміном “відмінок”
у ширшому розумінні доцільно позначати глибинне синтактико-семантичне відношення,
а терміном “відмінкова форма” — вираження такого відношення в тій чи іншій мові —
незалежно від того, що саме використовується з цією метою: афіксація, прийменники,
післяйменники, суплетивність або ж навіть порядок слів чи інкорпорація.
Використовуючи відмінки саме в такому широкому розумінні, мови вказують на роль
учасників ситуацій, які стоять за відповідними членами речення. Наприклад, завдяки використанню називного і знахідного відмінка речення “вовк налякав Івана”, “Іван налякав
вовка” не є двозначні.
Кожному дієслову відповідає певний набір відмінків (відмінкова рамка), а кожному з
таких відмінків — певний учасник ситуації (актант); число актантів визначає валентність
дієслова (Л. Теньєр запропонував цей термін, використовуючи аналогію з валентністю
хімічних елементів). Наприклад, дієслово “стояти” передбачає тільки одного партиципанта (тобто є одновалентним), який виражається іменником (займенником) у називному
відмінку, дієслово “різати” — двох, які виражаються називним і знахідним відмінком,
а дієслово “давати” — трьох і, відповідно, називний, давальний і знахідний відмінок.
Деякі природні процеси і явища взагалі не мають актантів, тож відповідні дієслова в
українській мові мають “порожню” відмінкову рамку (“світає”).
Отже, актант — це слово або словосполучення, яке заповнює валентність предикатного слова. Зазначимо, що предикатні слова — це необов'язково дієслова; так, дієприкметник “засмучений” також передбачає при собі наявність одного актанта.
Важливо також сказати, що актанти не слід плутати із сирконстантами, оскільки наявність і форма останніх у реченні не залежить від семантики дієслова: “я читаю книгу
(актант) в бібліотеці (сирконстант)”. По суті, актанти можуть бути ототожнені з додатками, а сирконстанти — з обставинами. Поза тим, поки що не вдається однозначно провести межу між актантами і сирконстантами для всіх дієслів.
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Учасники ситуації й відмінки відповідають одне одному не випадковим чином. Уявімо собі мову, в якій при дієслові “ламати” іменник у знахідному відмінку позначає
предмет, який ламають, а при дієслові “лагодити” — людину, яка лагодить. Відмінками в такій мові було б важко користуватися, тому що для кожного дієслова слід було б
запам'ятовувати, якому актанту який відмінок відповідає. Тому в ситуаціях, які відповідають різним дієсловам, носії мови зазвичай намагаються схожі ролі позначати (кодувати) одним і тим самим відмінком. Тож, наприклад, для дієслів “варити”, “мити”, “учити”,
“нести” тощо той актант, який виконує дію, кодується називним відмінком, а той, на кого
спрямована дія, — знахідним.
Проаналізувавши, які саме учасники різних ситуацій кодуються однаково, можно
зробити висновок про те, які аспекти участі в ситуації для мови є суттєвими. Сукупність
рис, спільних для однаково кодованих актантів, називають семантичною роллю (або глибинним/семантичним відмінком — термін Ч. Філмора), а відмінки, відповідно, виражають семантичну роль того чи іншого учасника ситуації. Сучасна лінгвістика спирається
на припущення, що за зовнішнім розмаїттям систем відмінків у мовах світу стоїть універсальний набір семантичних ролей.
Найважливішими семантичними ролями, які виділяють усі чи майже всі дослідники,
є: Агенс (актант, з чиєї ініціативи відбувається дія), Пацієнс (учасник, на який спрямована дія), Експерієнцер (актант, внутрішний стан якого зазнає змін внаслідок дії), Стимул
(джерело впливу на внутрішній стан експерієнцера), Інструмент (учасник, який використовується агенсом для здійснення дії), Реціпієнт (актант, який отримує щось внаслідок
дії).
Слід мати на увазі, що кожна роль сама по собі є певним узагальненням більш конкретних ролей — узагалі кажучи, унікальних для кожного дієслова. Так, у реченнях
“батько розбив чашку”, “батько збудував будинок” і “батько прочитав книжку” теж можна виділити агенс і пацієнс, хоч, скажімо, чашка припиняє існувати, будинок, навпаки,
з'являється, стан книги залишається практично незмінним, а ініціатива батька в першому
з речень може бути поставлена під сумнів.
Якщо намагатися врахувати всі подібні нюанси, врешті-решт можна отримати величезні набори ролей, працювати з якими навряд чи доцільно. Тож на даний момент однозначного переліку глибинних відмінків немає, і вчені наледве найближчим часом дійдуть
спільної думки про критерії їхнього виділення (навіть сам Філмор у різний час виділяв
різну кількість семантичних ролей і по-різному іменував їх). Проілюструймо складність
цієї задачі ще одним прикладом:
(1) Іван відчинив двері.
(2) Ключ відчинив двері.
(3) Іван відчинив двері ключем.
(4) Вітер відчинив двері.
З огляду на (3) — і, наприклад, неможливість висловлення “Іван і ключ відчинили
двері”, — логічно співвіднести Івана з (1) з Агенсом, а ключ із (2) — з Інструментом. Але
як трактувати вітер у (4)? Адже він, як й Іван, використовує свою власну енергію, а не
енергію якоїсь іншої істоти чи предмета. З іншого боку, вітер у цьому реченні є безпосередньою причиною відкривання дверей (і, на відміну від Івана, діє не з власної волі: пор.
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“Ви стали лише інструментом у його руках”), тож його можна розглядати як Інструмент.
Третя точка зору полягає в тому, що роль вітру є відмінною як від Агенса, так і від Інструмента (назвімо її, наприклад, Силою), тому що тут немає ні маніпулятора, ні маніпульованого, а наявна лише сила сама по собі. Поки що найпереконливішим критерієм для
виділення семантичних ролей є такий: будь-які дві з них є різними, якщо вони можуть
зустрітися у складі однієї валентної рамки, — але оскільки різні мови користуються різними наборами валентних рамок, цей критерій також не є абсолютний.
Деякі семантичні ролі передбачають або, навпаки, взаємовиключають одне одну. Так,
у межах однієї ситуації Стимул передбачає наявність Експерієнцера, Інструмент — Агенса і Пацієнса, а Експерієнцер і Пацієнс в одній ситуації, як правило, не зустрічаються. Річ
у тім, що в основі набору ролей насправді лежить класифікація не стільки самих актантів, скільки їх можливих поєднань, тобто рольових рамок. Ось найважливіші з них:
(а)

<>

Світає

(б)

<Агенс>

ІванА працює

(в)

<Пацієнс>

ІванП падає

(г)

<Експерієнцер>

ІвановіЕ боляче

(д)

<Агенс, Пацієнс>

ІванА бере хлібП

(е)

<Агенс, Пацієнс, Інструмент>

ІванА рубає деревоП сокироюІ

(є)

<Агенс, Пацієнс, Реціпієнт>

ІванА дає книгуП МаріїР

(ж)

<Експерієнцер, Стимул>

ІванЕ бачить МаріюС

(з)

<Посесор, Власність>

У Івана є машина

Уже з цього переліку видно, що відповідність між семантичними ролями і відмінками — принаймні в українській мові — не є взаємооднозначною: один і той самий відмінок може кодувати різні ролі (наприклад, називний відмінок кодує роль Агенса в (б),
Пацієнса у (в), Експерієнцера в (ж) і Власності в (з)), а одна й та сама роль — кодуватися
різними відмінками (Пацієнс кодується називним відмінком у (в) і знахідним — у (д), (е),
(є)). У чому ж причини такої невідповідності?
Важлива роль у цьому процесі належить тенденції до економії мовних засобів. Поперше, за наявності в ситуації єдиного актанта в більшості мов цей учасник виражається
формою називного відмінка — незалежно від того, є він Агенсом, Пацієнсом, Експерієнцером тощо (хоч є і винятки — на кшталт “мені погано”). Так, у реченнях “Іван
прийшов” і “Іван помер”, незважаючи на зовсім різні функції єдиного актанта, неоднозначність відсутня, а конкретну роль учасника можна встановити, виходячи із семантики
наявного дієслова.
По-друге, тенденцію до економії можна побачити на прикладі рольової рамки
<Агенс, Пацієнс>: достатньо позначати тільки одну з ролей, а іншу залишати немаркованою (звісно, іноді семантика дієслова дозволяє залишати немаркованими обидва актанти, як у випадку “хліб їсть кенгуру”, але можливі й неоднозначні випадки на зразок
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російського “мать любит дочь”). Більшість європейських мов у такій ситуації особливим чином позначає Пацієнс (знахідним відмінком), а Агенса залишає в немаркованій
формі називного відмінка (для канонічних випадків; скажімо, у реченні “міст витримав
солдатів” усе навпаки); мови такого типу називаються акузативними (від відповідної латинської назви для знахідного відмінка). Але в значній кількості мов має місце зворотня
ситуація: особливим чином кодується Агенс (цей відмінок дістає назву ергативного), а
немарковану форму залишають для Пацієнса (абсолютивний відмінок); відповідно, такі
мови називаються ергативними.
По-третє, дієслів з деякими рольовими рамками (наприклад, <Експерієнцер, Стимул>) відносно небагато, тож більшість мов використовують для них ті самі відмінки,
що й для ширших рамок (найчастіше в якості прототипа вибирається рамка <Агенс, Пацієнс>): пор. “я ремонтую машину”,
��������������������������������������������������������
“я маю машину”, “я бачу машину” і “я хочу машину”; також “мені дали води” і “мені хочеться води” тощо. Поза тим, мови перебувають на
різних стадіях уніфікації типів ситуацій, тож, наприклад, окремі засоби для вираження,
скажімо, афективної й посесивної конструкцій у мовах світу не така вже й рідкість.
Цікава думка була висловлена російським ученим В. Плунгяном [8: 347-348], який
образно порівняв відмінки з акторами, яких мова-режисер підбирає для дієслів-п'єс: є
сила-силенна (семантичних) ролей, але кожну з них логічно доручати тому з акторів,
який, на думку режисера, впорається з нею найкращим чином. Може статися й таке,
що в ході п'єси один актор виконує кілька ролей (“я писав диплом рік” — очевидно,
що семантичні ролі у слів “диплом” і “рік” різні, хоча за обидві “відповідає” знахідний
відмінок), хоча інколи таке “навантаження” буває небажаним (“малюнок поспіхом намальовано батьком олівцем”).
Оскільки у різних мов-режисерів різне бачення того, які ролі кому краще довірити,
немає нічого дивного в тому, що, скажімо, українській конструкції “мені холодно”
відповідає французька “j’ai froid” (букв. “я маю холод”), англійська “I’m cold” (букв. “я
холодний”), а в деяких мовах Африки — щось на взірець “холод мене взяв”.
Порівнюючи речення “новачок переміг майстра” і “майстер програв новачку”, можна
помітити, що вони відображають одну й ту саму ситуацію. Вибір дієслова (і відповідної
йому відмінникової рамки) для даної ситуації визначається тим, відносно якого актанта
описуються події (тобто що є темою висловлювання — на відміну від реми): якщо йдеться про новачка, за допомогою називного відмінка, як правило, буде кодуватися саме він
(“Що сталося з новачком?” — “Новачок переміг майстра”; пор. “Що сталося з майстром?” — “Майстер програв новачку”).
Декотрі дієслова можуть використовуватися з більш ніж однією рамкою: пор. “я
намастив хліб маслом” (перспектива діяча і об'єкта, на який впливають) і “я намастив
масло на хліб” (перспектива діяча і об'єкта, яким впливають) — тобто той з об'єктних
актантів, який включається у перспективу, набуває безприйменникової форми прямого
додатка (відповідно, дане дієслово дозволяє здійснити дві пасивні трансформації: “хліб
був намащений маслом” і “масло було намащене на хліб”). Аналогічно можуть включати
або не включати об'єктні актанти у свої перспективи дієслова “вдаряти” (пор. “я вдарив
м'яч” і “я вдарив по м'ячу”), “натискати” (“натискати кнопку” — “натискати на кнопку”),
“(по)гладити” (“(по)гладити спину” — “(по)гладити по спині”), а дієслово “спати” —
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відповідно, експерієнцера (“я не сплю” і “мені не спиться”); пор. також російські “описать село” і “писать о селе”. Варіації з дієсловом “кидати” ще цікавіші: пор. “він кидає
каміння” і “він кидається камінням” (в другому випадку увагу зосереджено на виконавці,
а об'єкт витіснено на периферію висловлювання), а також “він кинув камінь у вікно” і
“він кинув каменем у вікно”.
Поза тим, важливо зазначити, що вживання при дієслові іншого відмінка, крім
знахідного, може бути зумовлене й іншими причинами: пор. “дати хліб” і “дати (трохи)
хліба”, також турецькі “görmek dağı” (бачити гору, конкретну) і “görmek dağ” (бачити
якусь гору).
Елементи, які формують перспективу речення, називаються ядерними актантами
(зазвичай їхня кількість не перевищує двох). Тут важливо закцентувати на тому, що
ядерні актанти не тотожні обов'язковим елементам: так, дієслово “виносити” передбачає
наявність додатка з прийменником “з”, але до переліку ядерних цей актант не входить;
аналогічно дієслово “їсти” може вживатися з прямим додатком і без нього і, відповідно,
мати в перспективі два елементи або один.
На завершення наведімо ще один цікавий приклад того, як по-різному на поверхневому (морфологічному) рівні може трактуватися одна й та сама глибинна (семантична)
ситуація:
• Іван придбав у Марії книгу за десять гривень.
• Іван заплатив Марії десять гривень за книгу.
• Марія продала книгу Іванові за десять гривень.
• Десять гривень були витрачені Іваном на книгу Марії.
• Книга була придбана за десять гривень Іваном у Марії.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Статтю присвячено аналізу та узагальненню результатів декількох досліджень,
що пов’язані із формуванням компонентів професійної культури випускника технічного
університету. Такими компонентами, на думку автора, у наш час стають мовна та
іншомовна культура, мотивація професійного навчання студентів, культура використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: професійна культура, інформаційно-комунікаційні технології, мотивація навчання, технічний університет.
Статья посвящена анализу и обобщению нескольких исследований, посвященных
формированию компонентов профессиональной культуры выпускников технического
университета. Такими компонентами, по мнению автора, являются языковая культура,
мотивация профессионального обучения студентов, культура использования возможностей информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: профессиональная культура, информационно-коммуникационные
технологии, мотивация обучения, технический университет, языковая культура.
This article is devoted to analyze and generalization of several science researches, connected with the formation of professional culture components of students at technical university. According to author’s mind, such components are: native and foreign languages culture,
motivation for professional study of students, culture of information-communication technologies using.
Key words: professional culture, languages culture, motivation for study, information-communication technologies, and technical university.
Розвиток суспільства вимагає від системи освіти формування всебічно розвиненої людини – з високими інтелектуальними, духовними, моральними та професійними
якостями. У цьому зв’язку перед педагогічною наукою постають також завдання щодо
розв’язання проблем формування професійної, естетичної та художньої культури молоді,
розвитку творчого та інтелектуального потенціалу особистості. Загальнокультурні зміни
в державі висувають перед педагогічною наукою комплекс проблем, пов’язаних з вихованням розвиненої особистості, здатної спрямовувати свою життєдіяльність в русло гуманістичного розвитку суспільства і саморозвитку шляхом засвоєння загальнолюдських
і культурних цінностей.
© Козлакова Г.О., 2010
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Вступ. Опрацювання будь-якої науково-педагогічної проблеми традиційно розпочинається з огляду наукових, методичних, інструктивних видань з обраного напряму
дослідження, зокрема, це стосується проблем розвитку вищої освіти в Україні. Раніше
підготовка такого огляду спиралась на багаточасову копітку працю науковця у каталогах, бібліотеках, архівах. У наш час розповсюдження інформаційних технологій ця робота значно спрощується за рахунок наявності необхідної інформації на відповідному
сайті в Internet. Пропонується аналіз декількох досліджень, підготовлених і захищених
за участю та під керівництвом автора статті з педагогічних спеціальностей. Основні
напрями аналізованих досліджень пов’язані із формуванням мовної, мотиваційної та
інформаційно-комунікаційної складових професійної культури майбутніх фахівців. Названі дослідження виконувалися у рамках планових тем науково-дослідницької роботи
відділу теорії та методології природничої й інженерної освіти Інституту вищої освіти
НАПН України в останні п’ять років.
Сучасний етап становлення соціально-економічних і політичних відносин в Україні
ставить перед вищою освітою нові завдання з її удосконалення та модернізації. Необхідність формування в ринкових умовах висококваліфікованих спеціалістів, які вміють
творчо працювати, знаходити вихід із різних складних ситуацій та прогнозувати можливі
наслідки професійної діяльності, викликає необхідність поліпшення методик навчання,
впровадження в навчальний процес досконаліших форм і методів організації навчального процесу.
Виникає проблема пошуку нових принципів, методів навчання у ВНЗ, що уможливлюють створення умов для того, щоби студент був не лише суб’єктом навчального процесу, але дійовим і свідомим його учасником.
Відомо, що в системі вищої освіти України продовжується процес створення нових
типів навчальних закладів. Соціальне і культурне життя суспільства стає складною, багатоукладною сферою діяльності людини, більшої свободи набувають творчі колективи
та особисті ініціативи, змінюються критерії та пріоритети соціальних цінностей. Набувають значущості соціальна педагогіка і психологія, соціологічні аспекти естетичного
виховання у ВНЗ. Першочерговості набуває питання формування культури спеціаліста,
в якій поєднується високий професіоналізм, інтелігентність, соціальна зрілість, творче
начало [ 2 ].
Мовна підготовка. Культура мовлення як складова загальної культури є одним із
найважливіших показників цивілізованого суспільства. Нині, коли українська мова набула статусу державної і розширює сферу свого функціонування, досконале володіння
мовою стає важливим компонентом освітньо-професійних програм фахівців різного
профілю. Адже повний вияв професійних обдарувань індивіда відбувається саме засобами мовлення. У такий спосіб особа може реалізувати себе в різних життєвих ролях,
скоригувати хід міжособистісного спілкування, що забезпечує ефективну взаємодію у
середовищі виробничого колективу. У зв’язку із цим особливої актуальності набуває
проблема виховання фахівця, який усвідомлено творчо користується мовою як засобом
самоствердження і самовираження.
Для сучасної вищої школи пошук нових шляхів, форм, методів і засобів організації навчання мови теж є актуальним. Не викликає заперечень твердження, що мовна освіта має
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стати складовою фахової і поряд з нею враховуватися при професійній атестації. Однак,
проблема формування культури ділового мовлення в майбутніх фахівців недостатньо теоретично і методично досліджена, а тому не знайшла повного відображення в педагогічній
практиці вищої школи. Організація іншомовної освіти у ВНЗ є найважливішою з проблем
української соціолінгвістики. Крім навчання української мови, актуальним є питання розроблення методики викладання іноземних мов, наприклад, навчання майбутніх учителів
іноземних мов використанню метода проектів у професійній діяльності та опануванню
ІКТ (Г.О. Копил [ 3 ], Н.Б. Самойленко [ 6 ] ).
Мотивація професійного навчання. Розв’язання проблем удосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів і підвищення якості навчання становить об`єкт цілого ряду теоретичних досліджень та пошуку практичних рішень. Суттєвим у наш час
є знаходження внутрішніх резервів інтенсивного розвитку навчання студентів у ВНЗ.
Такими внутрішніми джерелами активності особистості у процесі набуття знань, умінь і
навичок, необхідних для подальшого навчання, самоосвіти і майбутньої професійної діяльності є, перш за все, фундаментальні потреби, мотиви, професійні інтереси, ставлення до навчання. У зв’язку із цим важливою проблемою педагогіки вищої школи виступає
дослідження мотиваційної сфери особистості як фактора ефективної навчальної діяльності, що включає необхідність вивчення усвідомлюваних мотивів, здатних активізувати
особистість у процесі пізнання ( Л.О. Буйновська [ 1 ], М.І. Смирнова [ 8 ]).
Фундаментальні дисципліни. Пiдготовка високо квалiфiкованих фахівців для промисловості і науки пов’язана з необхідністю забезпечення належного рiвня математичної культури студентської молоді, тому що математика має широкий вплив на розвиток
логiчного мислення, просторових уявлень i уяви, алгоритмічної культури, формування
умiнь установлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації. Крім того, математика є основою вивчення фiзики, хiмiї, загальнотехнiчних
i спецiальних дисциплiн. Оскільки математика є мовою технiки, тому математичнi методи і математичне моделювання широко використовуються для розв'язання практичних
задач у рiзних галузях науки, економіки, виробництва. Отже, пiдвищення вимог до якості
освiти означає пiдвищення вимог до дiяльностi вищої школи, зокрема технiчної, а також
означає пiдвищення вимог до формування математичної культури студентiв технічних
університетів (О.Б. Осадчий [ 4 ] ).
Для багатьох ВНЗ навчальна дисципліна ”Інформатика” є профільною, тому підготовка спеціалістів з інформатики має носити фундаментальний характер, спиратися на
теоретичні основи цієї науки, які, незважаючи на величезну різноманітність і постійне
удосконалення сучасних інформаційних технологій, не втрачають світоглядного, загальноосвітнього і загальнокультурного значення. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду
[2] дає підстави визнати, що проблема поглиблення вищої освіти в галузі інформатики
не є остаточно вирішеною. Протиріччя між об’єктивною необхідністю викладання основ
інформатики у ВНЗ і недостатністю розроблення відповідного наукового і методичного
забезпечення на основі сучасних ІКТ породжує актуальну соціально значиму проблему,
на розв’язання якої спрямовано, наприклад, працю (П.К. Пахотіна [ 5 ] ).
У комплексі взаємозалежних і динамічно скоординованих чинників ефективності
формування професійної діяльності системно утворюючим фактором виступає комуніка431

тивна компетентність спеціаліста, вагомою складовою якої є комунікативні уміння. Вони
створюють соціально-психологічну основу взаємодії і сприяють інтенсивному включенню особистості у виробничу діяльність, забезпечуючи її якісний результат. Саме тому
науковці, які досліджують проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців і
менеджерів, значну увагу приділяють пошуку ефективних шляхів та умов формування
комунікативних умінь у студентів технічних університетів.
Поєднання фундаментальних знань з фахових дисциплін та підготовленості з ІКТ надає студентам таку університетську освіту, що дозволяє ефективно здійснювати основну
професійну діяльність у сфері управлінської праці, пов’язаної з організацією взаємодії з
широким колом осіб та викладацьку діяльність у ВНЗ різних типів.
Педагогічна ергономіка. У зв’язку із докорінною модернізацією вищої освіти України, якісно новими вимогами, які висуває життя до випускника ВНЗ в умовах ринкової
економіки, зростання тенденцій технологізації та інформатизації суспільства, назріла
гостра необхідність в ергономічних дослідженнях щодо завдань удосконалення навчального процесу, проектування і впровадження нових навчальних технологій.
Залишаються недостатньо вивченими сутність і зміст педагогічної ергономіки, ергономічні основи організації та управління навчальним процесом; система ергономічних
факторів, які впливають на формування умов педагогічної діяльності викладачів і навчальної діяльності студентів; відповідність діяльності викладачів і студентів фізичним
та психологічним можливостям людини на фоні втоми, стресу, емоційного стану; оптимізація затрат фізичної енергії, нервового напруження і часу людиною в навчальному
процесі; ергономічні умови вдосконалення діяльності викладачів і студентів у навчальному процесі. Це суперечить потребам соціальної та педагогічної практики, тому врахуванню зазначених суперечностей присвячено розділ наукової праці (А.А. Слободянюк,
В.К. Мариголов [ 2 ] ).
Перспективи. Серед переліченої проблематики педагогічних досліджень, пов’язаних
із формуванням професійної культури і навчання студентів у ВНЗ, є відсутніми багато
важливих, на наш погляд, напрямів. Наприклад, методики викладання технічних дисциплін у ВНЗ, а також загальнонаукових і водночас спеціальних дисциплін як фізика, хімія,
питання екологічної та правової освіти майбутніх інженерів.
Недостатня кількість наукових праць щодо самостійного студентського вибору
організації навчального процесу, необхідність в адаптації абітурієнтів до навчання у
ВНЗ вимагають проведення досліджень з цих питань, аналізу існуючих підходів до їх
розв’язання, вивчення досвіду передових викладачів ВНЗ і на основі їх узагальнення
визначення поняття вибору, його місця в організації навчально–пізнавальної діяльності
студентів, експериментальної перевірки на практиці моделей студентського самоврядування, тощо.
У зв’язку із поширенням ідей розвитку університетів як дослідницьких, можливо
висловити такі зауваження: по-перше, про доцільність пожвавлення спільної наукової
роботи установ НАПН України з обласними ВНЗ, а по-друге – про актуальність залучення до науково-дослідницьких робіт, що ведуться у столиці, представників інших ВНЗ.
Однак, сказане не означає, що рівень та якість вищої освіти в регіонах нижче. Навпаки,
часто він не поступається (якщо не перевершує) рівня освіти у столичних ВНЗ, що може
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