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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
УДК 37.013.73

Бахтіярова Х.Ш.
(Київ, Україна)

ОСВІТЯНСЬКІ ОБРІЇ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА В КОНТЕКСТІ
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ЗЛАМІ ЕПОХ
У статті Бахтіярової Х.Ш. „Освітянські обрії Августина Волошина в контексті
філософсько-педагогічної думки на зламі епох” розглянуто життєвий шлях Августина Волошина, схарактеризовано його викладацьку, науково-орґанізаційну, видавничу
та політичну діяльність, проаналізовано його філософсько-педагогічну концепцію, яка
зробила вагомий внесок у методичне та дидактичне забезпечення розбудови освіти
в Закарпатській Україні.
Ключові слова: народна освіта; педагогіка; психологія; концепція навчання; виховання; філософські погляди; життєвий шлях; підготовка педагогічних кадрів; науковоорґанізаційна діяльність; боротьба за демократичні права і свободи; президент Карпатської України; постать Августина Волошина.
В статье Бахтияровой Х.Ш. рассмотрен жизненный путь Августина Волошина,
дана характеристика его преподавательской, научно-организационной, издательской
и политической деятельности, проанализирована его философско-педагогическая концепция, благодаря которой был осуществлен существенный вклад в методическое и дидактическое обеспечение развития системы образования в Закарпатской Украине.
Ключевые слова: народное образование; педагогика; психология; концепция обучения, воспитание, философские воззрения; жизненный путь; подготовка педагогических кадров; научно-организационная деятельность; борьба за демократические права
и свободы, президент Карпатской Украины, фигура Августина Волошина
The present article, named “Educative horizons by Augustin Voloshin in the context of
philosophic and pedagogical thought in the edge of epoches”, by Bakhtiyarova Kh.Sh.
addresses the life of Augustin Voloshin, focuses on his pedagogical, scientific, managerial,
publishing, and political activities, attempts to perform an analysis of his philosophic and
pedagogical concept which has greatly contributed to methodological and didactical progress
of education in the region of the Transcarpathian Ukraine.
Key words: pedagogical thought, didactical progress of education, pedagogical concept,
creative activity.
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Українського ми роду,
Українцями звемось,
А земля це – Україна!
...Бо цей край – земля свободи,
Наш народ на ній живе!
В рідних горах рідні води,
Рідна пісня тут пливе.
В. Гренджа-Донський
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Постановка проблеми. У час, коли Україна впевнено крокує до світової спільноти,
кожний свідомий громадянин, патріот відчуває відповідальність за її майбутнє, за внесок духовних цінностей українського народу у світову культуру. Особлива роль у цьому
процесі належить яскравим особистостям, ученим-дослідникам, які своїми науковотворчими досягненнями підносять престиж держави у світі. Саме до таких непересічних
особистостей з багатим життєвим досвідом, ориґінальним філософським та психологопедагогічним мисленням, значними науковими здобутками на користь політичного, економічного, культурно-національного та релігійного розвитку Закарпаття належить Августин Іванович Волошин – президент Карпатської України у 1939 році.
Минуло понад 100 років від дня народження видатного українського вченого
А.Волошина, проте й сьогодні, на жаль, ім’я цієї різнобічно обдарованої особистості є
маловідомим широкій громадськості.
Аналіз останніх досліджень. Незважаючи на те, що А.Волошин був продуктивним
не лише у питаннях філософії освіти, але й у багатьох інших галузях, марно шукати це
прізвище в енциклопедичних виданнях. Окремі розвідки щодо його творчої діяльності
здійснили, А.Штефан, П.Стерч, В.Бірчак, В.Задорожний, М.Вегеш, Б.Галас, В.Гомоннай,
М.Зімомря, М.Кляп, М.Євтух, Т.Беднаржова, В.Кемінь, О.Довганич, П.Федак та ін. Разом з тим його спадщина – плід духовних змагань у різних аспектах матеріальної та
культурної сфери залишається недостатньо вивченим і проінтерпретованим, а це винятково потрібно сьогодні як широкому читацькому загалу, так і передусім молоді для адекватного знання історії України, зокрема історичних подій, які відбувалися у Закарпатті
напередодні Другої світової війни.
Постановка завдання. Ставлячи за мету розглянути засади філософії освіти
А.Волошина, висвітлити його провідні педагогічні ідеї, розкрити його роль у розвитку
народної освіти Закарпаття у 1920 – 1930-х роках, простежити якісні зміни в системі
освіти, підготовці педагогічних кадрів, утвердження української національної ідеї на
Закарпатті, доречно буде спочатку ознайомитися з головними біографічними даними цієї
непересічної особистості.
Виклад основного матеріалу. Августин Іванович Волошин народився 17 березня
1874 року в с. Келечіні Влівського округу (нині Межигірський район) на Закарпатті в
сім’ї сільського священика. Закінчив гімназію в Ужгороді, а 1896 року – теологічний факультет Ужгородського університету. Вже будучи священиком, 1900 року закінчив Вищу
педагогічну школу в Будапешті і став викладачем Ужгородської вчительської семінарії,
згодом він понад 20 років був директором цього закладу. Видав понад 40 книг, переважно
підручників і посібників для шкіл, на яких виховувалося кілька ґенерацій закарпатців,
заснував і видавав газети „Наука” та „Село”, серію дешевих книжок для народу. У 1920-х
роках започаткував видання релігійного щомісячника „Благовісник”, громадського щотижневика „Українське слово” та педагогічного щомісячника „Учительський голос”.
Перу А.Волошина належать також вірші, оповідання, повісті, п’єси.
Цілісність особистості А.Волошина визначають не лише дослідницька і педагогічна
складові, а і його енциклопедичні знання з класичної філософії, європейської педагогіки
та психології XIX – початку XX сторіччя. Він багато працював над працями визначних
учених – Я.Коменського, Й.Песталоцці, Й.Гербарта, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Вольтера,
6

Г.Спенсера, Й.Фіхте, Г.Геґеля, К.Ушинського, Т.Шевченка, І.Франка та багатьох інших.
Проводячи педагогічні дослідження, він спирався на досягнення світової педагогічної та
психологічної науки, прагнув продовжити кращі традиції педагогічної школи Закарпаття – традиції О.Духновича, І.Сільвая, І.Раковського, О.Митрака та ін. Особливо близькою
йому була концепція О.Духновича. Як і О.Духнович, він першочергову увагу приділяв
розвитку народної освіти, підготовці підручників для народних шкіл. А.Волошин сам
був талановитим учителем і директором Ужгородської вчительської семінарії від 1916 до
1938 року, очолював роботу Педагогічного товариства Підкарпатської Русі.
А.Волошин – ініціатор і засновник української християнсько-народної партії, яку
очолював упродовж тривалого часу. Ця партія поступово залучила кращих представників українського національного табору, боролася за права українців. У жовтні 1938 року
українці, скориставшися вигідною політичною ситуацією в Чехословаччині, домоглися
надання українському Закарпаттю – Підкарпатській Русі – статусу автономного краю.
Перший уряд, який був здебільшого мадярофільським, протримався зовсім недовго.
Формування нового уряду доручили А.Волошину.
Для політичної консолідації Закарпаття у січні 1939 року було створено єдину
громадсько-політичну структуру – Українське національне об’єднання (УНО), яке на
виборах до сейму вибороло переважну більшість мандатів. За допомоги відомих діячів
Організації українських націоналістів (ОУН) у краї почали формуватися збройні сили –
„Карпатська Січ”.
Новий сейм у березні 1939 року одностайно обрав А.Волошина президентом Карпатської України, ухвалив Конституцію, національну символіку – синьо-жовтий прапор,
гімн „Ще не вмерла Україна” і крайовий герб, складовою частиною якого був золотий
тризуб. У наступні дні, долаючи опір вояків „Карпатської Січі”, угорські війська окупували Закарпаття. А.Волошин змушений був залишити рідний край. Жив у Празі, продовжував педагогічну діяльність, став професором Українського Вільного університету,
його ректором.
Великою заслугою А.Волошина в галузі освіти є те, що на початку 1920-х років він
виступив ініціатором створення дуже дійової громадської орґанізації вчителів – Педагогічного товариства Підкарпатської Русі (ПТПР). Обговоривши зі своїми однодумцями
всі важливі орґанізаційні питання, він скликав збори представників педагогічних колективів, на яких 4 жовтня 1924 року було проголошено утворення ПТПР. Головою Товариства одностайно було обрано А.Волошина. Він був незмінним його керівником аж до
1937 року. Незважаючи на зайнятість, А.Волошин приділяв діяльності Товариства дуже
багато уваги.
Очолюване А.Волошиним ПТПР видавало щомісячний журнал „Підкарпатська
Русь”. Упродовж тривалого часу А.Волошин був головним редактором журналу і прагнув зробити з нього орґан усіх освітян краю. Тут друкували основні нормативні акти
про освіту, статті з історії школи та педагогіки, про досвід учителів тощо. На сторінках
„Підкарпатської Русі” з’явилися і кращі педагогічні твори А.Волошина. Цей журнал став
трибуною обміну передовим педагогічним досвідом учителів Закарпаття.
1929 року була створена прогресивна орґанізація „Учительська громада”, почесним
головою якої до 1939 року був А.Волошин. Громада проводила велику орґанізаторську
7

роботу серед учителів (тематичні вечори, конференції), видавала літературу, що сприяло
зростанню їхньої кваліфікації. Орґанізація видавала журнали „Учительський голос” та
„Наша школа”.
Низку важливих праць з проблем педагогіки А.Волошин видрукував на сторінках
„Наукового збірника товариства „Просвіта в Ужгороді” (1922 – 1938 роки). На особливу увагу заслуговують праці з історії педагогіки і боротьби за збереження рідної мови
[4; 7; 9]. Турбуючись про підготовку педагогічних кадрів для шкіл Закарпаття, А.Волошин
усвідомлював необхідність кардинальних змін у шкільній системі. Цій проблемі присвячено працю „Демократична шкільна реформа (до питання новелізації шкільних законів)”
(1928 рік), в якій вчений обґрунтував деякі головні принципи побудови демократичної
школи. Вказуючи на актуальність проблеми, він підкреслював, що це є вимогою часу,
бо „з поступом свободи культури розвивається ідея демократизації шкільної системи”
[1, с.184]. Автор виокремлював шість головних етапів розвитку шкільної системи: від
античних часів через монополію церкви і держави на школу до цілковитої демократизації
шкільної системи. Одним із засадових чинників останньої має бути „принцип, що дитина в материнськім язиці має доставати науку і ніхто не може примушувати, щоби дитину
виховувати в школі другої нації або релігії” [1, с.184].
Автор дає історичний огляд розвитку шкільної системи, вказує на головні різновиди
шкіл (сільська, церковна, державна, приватна), характеризує реакційне, шовіністичне законодавство Австро-Угорщини про школу. Особливу увагу А.Волошин звертає на дві
крайності – комунізм та фашизм, які є шкідливими для культури і перешкоджають прогресу шкільництва.
На переконання А.Волошина, тільки принцип свободи культури може бути засадовим для прогресу шкільної системи. Він закликає давати оцінку шкільній реформі „із
точок погляду: 1) педагогічних, 2) культурно-історичних, 3) господарських” [1, с.186], а
не політичних.
Фактично А.Волошин заклав підвалини засади нового педагогічного мислення, які
синтезували принципи та методи навчання як гармонійної системи освіти, яка максимально наближувала процес навчання та виховання до життя, поєднувала моральне, духовне, трудове виховання.
Засади волошинської філософії освіти знаходять своє орґанічне узагальнення у тому,
що вся духовно-культурна практика навчання та виховання здійснюється в предметному
соціальному полі, де відбуваються формування, самоактуалізація і самореалізація людської особистості. Це добре розумів відомий гуманіст і філософ А.Волошин і тому визначив п’ять головних чинників виховання: сім’ю, школу, державу, церкву і вихователя.
Крім того, значну увагу А.Волошин приділив і соціальному вихованню, яке так само покликане ширити культуру, світогляд, нести світло знань і добра в усі куточки людського
життя [8].
А.Волошин зумів помітити значні можливості народних виховних засобів (прислів’я,
приказки, етичні повчання, казки, легенди, притчі) і мудро використовувати їх у своїх
підручниках. Важливі думки висловив А.Волошин і з приводу гуманізації міжособистісних стосунків. Авторитаризм, грубість, насильство над дитиною зводять нанівець виховний процес і гублять дитину як особистість. Вчений-педагог сформулював вимоги
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до вчителя як головного суб’єкта виховання. На думку А.Волошина, вчитель – не актор,
але мусить діяти як актор. Байдужа людина не може бути наставником, навіть якщо дотримуватиметься всіх вимог дидактики. „Як артистом становиться лише той, – пише
А.Волошин, – котрий має в собі вроджені артистичні нахили, так і добрий вчитель родиться з нахилами, з яких може розвинутися його звання та учительська індивідуальність” [2, с.34]. Ця слушна думка присутня майже в усіх педагогічних працях автора.
Готовність до глибокого аналізу педагогічних явищ А.Волошин вважає необхідним
елементом ґрунтовної теоретико-методологічної підготовки. Але для якісної організації
навчання необхідно, щоб навчально-виховний процес був забезпечений відповідними
засобами навчання. Тому А.Волошин одним з перших зрозумів необхідність видання
нових підручників, розробляв структуру і зміст підручників для студентів учительських
семінарій, для учнів старших шкіл гімназій, які бажали йти на педагогічну роботу. Після
тривалої роботи він видав перші підручники – „Історія педагогіки для учительських семінарій” (1923 рік), „Коротка історія педагогіки для учительських семінарій” (1923 рік),
„Педагогіка і дидактика для учительських семінарій” (1923 рік), „Педагогіка і дидактика” (1924 рік), „Педагогічна психологія” (1930 рік) та інші.
Винятково цінним з точки зору педагогіки є другий розділ підручника „Загальна педагогіка”, в якому обґрунтовано форми і методи навчального процесу. „Учити значить:
подавати нове пізнання, – пише А.Волошин, – щоби воно стало власністю душі ученика.
Школа надає таку науку, котра служить цілям виховання” [3, с.38]. Він переконував, що
вчитель має змогу проводити виховну роботу засобами всіх предметів, бо „розвитку народного духа має служити... спосіб научання. Учитель одушевленно і з любовію говорить о всем том, что є народное, что є наше” [3, с.38].
На початку 1930-х років А.Волошин написав ще два підручники для педагогічних
семінарій – „Дидактика” і „Загальна педагогіка”. Автор створив ці нові підручники з
метою вдосконалення практики підготовки вчителів, у навчальних планах яких були такі
предмети, як дидактика, загальна педагогіка, а відповідних підручників не було. Як директор учительської семінарії, він відчував потребу в таких засобах навчання і прагнув
прийти на допомогу вчителям-практикам.
У зазначених підручниках, присвячених проблемам педагогіки та дидактики, є багато спільного, але кожен з них має і свої особливості. У „Педагогіці і дидактиці” 1924
року викладено загальні принципи роботи школи, цей підручник має узагальнюючий
характер. А „Методика” і „Загальна педагогіка” 1932 року та „Дидактика” 1933 року,
видані на правах рукопису, поглиблюють окремі важливі положення педагогічної теорії
та практики. Незважаючи на окремі прогалини, ці видання складали у той час основу
педагогічної підготовки вчителів як у семінаріях, так і в старших класах гімназій. Вони
були корисними вчителям і для самоосвіти та підвищення кваліфікації.
Особливе місце у наукових пошуках А.Волошина належить фундаментальній праці
„Методика народно-шкільного навчання” [6], в якій він багато уваги приділив питанням
удосконалення навчального процесу, методиці викладання окремих дисциплін. Він уявляв цей процес як зворотний зв’язок між учителем та учнями, родиною та школою, що,
на думку вченого, значно підвищує позитивну мотивацію навчання.
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Досліджуючи проблематику освіти у контексті всієї своєї філософії, розробляючи
методику народно-шкільного навчання, А.Волошин великого значення надавав розробці
навчальних планів і програм, в яких закладався зміст навчання, розподіл матеріалу відповідно до навчальних років, визначалося сумарне навантаження на учня. Вчений багато
сил доклав до того, щоб у навчальні програми початкової школи були включені такі предмети, як рідна мова, історія, арифметика, географія, релігія, праця, співи, малювання,
гімнастика. Він упевнено доводив, що вивчення цих предметів безперечно сприятиме
всебічному духовному і фізичному розвитку дитини з метою соціалізації нової ґенерації
громадян України.
Створення А.Волошиним у 1920 – 1930-х роках низки підручників з педагогіки, психології та дидактики стало його помітним внеском у справу підготовки освітян Закарпаття.
У першій половині 1940-х років були завершені, але залишилися неопублікованими „Педагогічна хрестоматія” (40 арк.), „Методологія морального виховання” (20 арк.),
„Педагогічна телеологія” (15 арк.), „Педагогічна психологія” (8 арк.). Була також підготовлена до друку „Теорія виховання (Прелоєції)”. Всі ці праці свідчать про активну
науково-педагогічну діяльність А.Волошина, але їх же належить розшукати і вивчити.
Волошинська філософія освіти не могла оминути такий важливий розділ, як методологія в педагогічній нвуці, тому його остання педагогічна праця „Педагогічна методологія” [10], яка побачила світ у Празі 1943 року, немовби підбивала підсумки концептуалізації науково-педагогічних пошуків. Саме тут А.Волошин виклав свої погляди на те,
як утілювати в життя нинішнім та майбутнім ґенераціям освітян принципи гуманізму,
духовності, патріотизму, як дотримуватися вчення про принципи, методи, форми і процеси пізнання і перетворення педагогічної дійсності.
Педагогічна спадщина, наукові, загальнолюдські, філософські погляди видатного
українського вченого ще чекають на своїх дослідників. Треба докласти чимало зусиль,
щоб духовні скарби видатного просвітянина за доби державотворення України стали надбанням українського народу. Знання їх неодмінно допоможе утіленню в життя моральноетичних чеснот християнства, брак яких помітно відчутний у сучасному суспільстві.
Перечитуючи праці А.Волошина, починаючи з шкільних підручників, газетних кореспонденцій і закінчуючи науково-педагогічними дослідженнями, відчуваєш їх чітке патріотичне спрямування. Суть останнього полягала у вихованні у всіх суспільних
верств населення Карпатської України почуття єдності з українським народом, особистої
відповідальності за долю України, готовності до самовідданої праці і боротьби за її державність. Філософські ідеї, висловлені в його педагогічних творах, надзвичайно актуальні й сьогодні, вони можуть добре прислужитися нинішнім наставникам дітей та молоді
у практичній реалізації завдань сучасної педагогіки, визначених концепцією української
національної школи.
Висновок. Філософська думка, яка немовби замерзла у наші дні, має готуватися до
нового універсального пізнавального зусилля, щоб глянути на горизонти майбутнього
і перебрати на себе місію осмислення та переосмислення пережитого досвіду національного і загальнолюдського (історичного, політичного, соціально-психологічного,
філософсько-педагогічного тощо). В цьому контексті чільне місце посідає філософська
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і філософсько-педагогічна спадщина видатного українського мислителя, гуманіста, просвітника А.Волошина.
У липні 2010 року виповниться 65 років з дня смерті у радянській тюрмі Августина
Волошина – людини, яка за широтою та глибиною своїх поглядів належала до інтелектуальної еліти не тільки Закарпаття, а й цілої Європи. Його внесок у загальноукраїнський
національно-визвольний рух важко переоцінити. Пам’ятаючи заслуги А.Волошина – політика, А.Волошина – борця за свободу і незалежність рідного краю, не треба забувати,
що перш за все він був учителем, педагогом-дослідником, який чудово розумів значення
освіти для кращого майбутнього свого народу. Він підкреслював, що „наш народ путем
просвіти встане із глубокого сну, піднесеться до ліпшого матеріального життя і так обезпечить собі кращу будущність” [11, с.136]. Обстоюючи концептуальні і методологічні
основи філософії освіти, А.Волошин багато в чому йшов попереду своїх сучасників, і в
цьому полягає істинна велич цієї людини, яка понад 45 років свого творчого життя віддала педагогічній і культурно-освітній роботі.
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СУБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Стаття присвячена етнокультурній мовній особі як суб’єкту національно-мовного
образу світу. В ході дослідження ми виходили з аналізу лексичних засобів як об'єктивних
репрезентацій концептiв у мовній картині світу. При цьому етимологічний і концептуальний аналіз базується на мовних і екстралінгвистичних відомостях.
Ключові слова: міфологічна картина світу, концепт, архетип, прототипичне значення, мовна особа як суб’єкт пізнання
Статья посвящена лингвокультурной языковой личности как субъекту национальноязыкового образа мира. В ходе исследования мы исходили из анализа лексических средств
как объективных репрезентаций концептов в языковой картине мира. При этом этимологический и концептуальный анализ базируется на языковых и экстралингвистических
данных.
Ключевые слова: мифологическая картина мира, концепт, архетип, прототипическое значение, языковая личность как субъект познания
This article is dedicated to lingvoculturological person as subject of lingvoculturological
world picture. During the research we proceeded from word analysis as objective representations
of lingvoculturological concepts in language world picture. The etymological and conceptual
analysis is based on language and culture data.
Key words: language world picture, mythological image world, concept, archetype,
prototype’s meaning, language person as subject of cognition
Языковая картина мира как средство вербализации концептуальной картины мира,
вбирая в себя онтологические и аксиологические ценности этноса, базируется на принципе алиментарности. Вследствие этого язык представляет собой систему, стремящуюся
к экономии средств и так или иначе избавляющуюся от дублетности. Между тем у славян, в том числе восточных, имелись два слова для обозначения взрослого мужчины:
человек и муж (для сравнения – у других народов только одно: в английском man, соотносимое либо с *men-/*man- – «думать», либо с make – «создавать, делать»; то же в
немецком – Mann; в этот же ряд входит голл. mannekijn – «человек», откуда в рус. манекен). Следовательно, в праславянском имелось существенное различие в семантике слов
*mǫžь и *čelovekъ.
О.Н. Трубачев и другие этимологи полагают, что славянское *mǫžь, к которому восходит рус. муж – «мужчина», образовано самостоятельно из и.-е. *man – «мужчина»
с помощью суффиксов: *mon-g-io-s. Большинство исследователей сходятся во мнениях
относительно исходного значения этого слова, соотнося его с др.-инд. manu- / man- – «думать, мыслить» (ср. греч. mania – «то, о чем беспрестанно думаешь, постоянный предмет
мысли»; инд. мантра – «совет», отсюда мантрин – «советник», затем, посредством пор© Кошарная С.А., 2010
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тугальского, мандарин – название чиновников в феодальном Китае, данное португальцами), хотя такие образные значения, предполагаемые для глубокой древности, по мнению
О.Н. Трубачева, «вызывают оправданное недоверие».
Позволив себе не согласиться с последним, мы предположили, что такая связь имела
место. В этом случае выстраивается следующий семантический ряд: ст.-сл. МѪЖЬ –
лат. Mental – ст.-сл. ПАМѦТЬ (ср.: рус. память, поминать) – др.-инд. manas – «ум», где
as – суффиксальный элемент (ср.: tamas – «тьма», radzas – «действие» и др.). Если все
входящие в указанный ряд образования восходят к одному древнему корню, то слав.
*mangios – это прежде всего существо, наделенное разумом.
У славян такое осмысление познающего субъекта сформировалось в контексте патриархальных представлений, в соответствии с которыми разум ассоциирован прежде
всего с мужчиной, что нашло отражение в указанной номинанте. Соответствие обнаруживается в немецком языке, где в ядро концепта «Мужчина», в отличие от концепта
«Женщина», входит такой ценностный признак, как интеллект [1: 157].
Наличие разума, согласно воззрениям древних славян, обеспечивается преемственностью информации – памятью, чему имеются языковые доказательства.
Поскольку слово беспамятство в русском и белорусском языках означает не только
потерю сознания, но и безумие, можно утверждать, что лексема память некогда означала, помимо прочего, «разум» (ср.: о.-слав. *ment-, английское mental – «умственный»;
«ментальный», по-видимому, этимологически восходящие к и.-е. *men- – «думать»).
Следовательно, невозможность помнить расценивалась древними как отсутствие разума: беспамятный – тот же манкурт, «безумец, лишенный памяти».
Типологически сходное обнаруживается в древнеиндийских ведах: «Наивысшим проявлением природы <…> является махат – вселенский интеллект, частицей которого является интеллект отдельного человека <...>. При этом каждый наш поступок, каждая наша
мысль оставляет впечатление в уме». Следовательно, еще древние индийцы отразили в
языке свои представления о связи разума и памяти (заметим, этимологи считают санскрит
языком, вышедшим непосредственно из индоевропейского, иногда даже отождествляют
его с последним).
Вероятно, можно говорить об изначальном синкретизме пракорня *man-:*men- (и
разум, и память, а затем и носитель этих свойств – Homo sapiens), отражающем синкретизм самого понятия, свидетельством чему являются, в частности, неславянские соответствия: в хантыйском языке слово namas представляет собой полисемант со значениями «мысль», «память», «ум». Известно, что древний историк, автор истории Египта
на греческом языке (2-я половина IV – нач.III вв. до н.э.) носил имя Манефон («голос
разума» < «голос памяти»); согласно индийским ведам, мифический прародитель людей
(тождественный ветхозаветному Адаму) именовался Ману.
Память, таким образом, представлялась как «информационное хранилище» (хранить
в памяти, держать в памяти; памятка – «свод наставлений правил или книжка, содержащая свод подобных правил») и «коллективный разум» этноса, а отсюда – и конкретного индивидуума как представителя этнического сообщества (память – 3. Способность
осмысленно воспринимать окружающее, отдавать отчет в своих поступках, чувствах;
сознание [2: 16]).
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В этой связи представляет интерес современный диалектный глагол выпомнить
(севернорусские говоры) – «вспомнить», в котором приставка вы- – «достать из» (ср.:
вынуть, выдернуть и подоб.) – указывает на способ получения информации. В том же
ареале употребляется энантиосемичный глагол запамятовать – «забыть» («потерять в
глубинах памяти») и «крепко-накрепко запомнить» («положить на хранение в память»),
ср. также рус. забыть, откуда забытье, ц.-сл. забвение, репрезентирующие факт отнесения информации за границы бытия (в небытие).
Следовательно, память в МКМ концептуализировалась как оболочка разума, о чем
свидетельствует словообразовательная структура лексемы, включающей упомянутый
корень и префикс па- со значением «поверх, сверху» (ср. паводок). В то же время эта
«оболочка» состояла из двух взаимосвязанных структур: архив индивидуальной и хранилище коллективной (этнической) информации /Рис.1/.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɋɚɡɭɦ

ɉɚɦɹɬɶ

ɫ.1.
Рис.1.
При этом индивидуальная информация базировалась на информации общеэтнического характера, воспринимаемой в качестве объективной; в силу чего индивид, отделенный от коллективной информации (чужой, не свой), воспринимается как не вполне
разумный – странный. Таким образом, человек становится личностью (человеком разумным) в процессе социализации, то есть в процессе усвоения общественно значимой
информации.
Высшей степенью ментального развития является мудрость (< о.-слав. *mǫdrъ <
*mandrъ, где *-r- -суффиксальный элемент; ср.: родств. лит. mandras – «бодрый», «деятельный», «умный»; нем. munter – «усердный»), которая обеспечивалась большим объемом информации, хранящейся в памяти (умудренность – «обладание большим опытом,
знаниями», умудренный – «много знающий», где приставка у- означает предельную степень овладения знаниями). О.А. Черепанова на основании анализа проповеднической
литературы делает вывод о том, что «мудрость – это качество одаренного большим
умом и обладающего жизненным опытом» человека (в альтернации «чистота божия»
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противопоставляется «мудрости плотней», то есть плотской (= человеческой)), причем
именно такое значение слова полагается актуальным для языка с самого раннего времени, особенно для восточнославянского ареала [3: 191]. Противопоставление мудрость –
глупость (глупость – слово, этимологически родственное прилагательному глухой) репрезентирует способ обретения мудрости – на слух (ср. ухо в значении «способность
слышать, слух»: чуткое ухо), слушая (и только затем – запоминая).
Таким образом, включение в лексико-семантический ряд разум – память – мудрость
слова муж (точнее – его более древних аналогов) эксплицировало познающий субъект.
Эта «субъектность» нашла отражение в наименовании инструмента познания – руки.
Можно предположить, что лат. manus – «рука» является образованием от того же древнего корня *man – : *mon- : *men- (ср.: мануальный, манускрипт, мануфактура, манипуляция (< manipulus – «пригоршня, горсть»).
К славянскому названию руки (*rǫka) это, на первый взгляд, не имеет отношения (в
данном случае речь идет о наименовании по функции – «собирающая»), однако всем славянским языкам известны лексемы, восходящие к о.-слав. *maniti (рус. манить – «звать к
себе движением (мановением) руки»); тот же корень имеем в образованиях обман, мана –
«искушение, приманка» (в это же словообразовательное гнездо входят мифонимы ман,
мана – «лесной дух, заманивающий путников в чащу»); возможно, в данный ряд следует включить существительное мена (ст.-сл. МѣNА) – от менять, где возможен о.-слав.
корень *mēn- при предположительном чередовании *mēn- : *man-. Исходя из принципа
архетипичности наиболее конкретного значения, допустимо реконструировать прототипическое значение отглагольного мена как «передача из рук в руки».
На связь значений «рука» и «человек» указывает М.М. Маковский [4: 282]: manus
(лат.)- man (англ.) – Mann (нем.), ср. Маны (Manes) – в римской мифологии души умерших, которым приносились жертвы как богам [5: 113]. При этом М.М. Маковский [Там
же] полагает, что слова со значением «рука» могут символизировать Мировой разум:
manus  mens – «разум» (лат.). Мы можем продолжить этот ряд, включив в него др.-инд.
manu-h и славянское *mǫžь.
Все эти образования закономерно оказались элементами одного концептуального
поля (ср. в рус. поговорке: Где рука, там и голова). Так, по результатам кластер-анализа
семантической структуры образной репрезентации лексем В.Ф. Петренко [6: 156] делает
вывод о том, что «человеческие руки <…> выступают устойчивым символом присутствия самого человека, наличия активного человеческого начала». Об этом, в частности,
свидетельствует семантика образований указывать, дать указание, соотносимая с акциональными фреймами концепта «Рука», ср.: указательный палец. Несмотря на то, что
старшим для слова палец является значение «большой палец», сохраняющееся в большинстве славянских языков, на уровне семантического архетипа слово палец, этимологически родственное существительному палка, сближается со словом оружие < др.-рус.
оружь – «палка», родственным болг. ръгам – «прокалываю», то есть также репрезентирует «инструментальное» значение. Таким образом, если др.-инд. manas – способность
человека мыслить, то лат. manus – это инструмент, орудие познания окружающей действительности, причем орудие, отличающее, вычленяющее человека из мира прочих живых существ.
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Заметим, что конечности животных у славян получили наименование лапа (без дифференциации на задние и передние), то же в литовских диалектах: lopa – «когтистая
лапа», родственно лит. lapas – «лист (на ветке)», ср. рус. лопух – от несохранившегося лопъ «лист», лапа – «ветвь хвойного дерева» (еловая лапа). Вероятно, наименование
конечностей животного возникло в результате метафорического переноса по сходству:
«лист растения» > «лапа животного», в то время как рука – отличительная принадлежность человека, репрезентирующая противопоставление «человек – животные, растения», в конечном счете – «Человек – Природа».
Поскольку значения «думать» и «делать (руками)» оказываются рядоположенными;
мы полагаем, что это значения одного архетипического корня-синкреты, в котором еще
индоевропейцы, а затем и славяне отразили свои представления о человеке как существе
разумном, ср.: надежда (<*nadědja) – «ожидание чего-то желаемого», то есть особое
ментальное состояние, которое можно охарактеризовать посредством когнитивного сценария: я думаю, что нечто произойдет/может произойти; при архетипическом значении корня *dě- «класть, делать».
Дальнейшее развитие отдельных языков, лексические трансформации привели к тому,
что связь значений «разум» – «рука» не просматривается под позднейшими наслоениями.
Так, на смену др.-англ. mund – «рука» (вероятно, родств. рус. мудрый, мудрость) приходит современное hand, и возможная исходная семантическая диада mund («рука») – mind
(«разум») распадается. Однако она имманентно присутствует в греч. mantike («искусство
прорицания, гадание, приемы предсказания будущего» < «гадание по руке») и в славянском
*mǫžь.
Следовательно, муж в исходном значении – существо разумное, занимающее центральное – субъектное – положение в системе мироздания. Осознание и вербализация
данного концептуального решения человека в праславянском языке – одно из доказательств того, что древние славяне развивались в общем индоевропейском русле.
Осмысление человека как субъекта познания должно было так или иначе поставить
его в центр мироздания, которое в результате оказывалось существующим вокруг него и
для него, иначе – присваивалось им, становилось в буквальном смысле слова окружающим миром.
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ДРЕВНЕАТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ В КОНЦЕПЦИИ НАРОДНОЙ
СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ М. М. БАХТИНА
Статтю присвячено розгляду місця давньоаттичної комедії у концепції народної
сміхової культури М. М. Бахтіна. Аналізуються різні підходи до усвідомлення ролі комедії Арістофана у становленні європейської культури.
Ключові слова: давньоаттична комедія, Арістофан, народна сміхова культура, гротеск.
Статья посвящена рассмотрению места древнеаттической комедии в концепции
народной смеховой культуры М. М. Бахтина. Анализируются различные подходы к пониманию роли комедии Аристофана в становлении европейской культуры.
Ключевые слова: древнеаттическая комедия, Аристофан, народная смеховая культура, гротеск.
The article is devoted to considering the place of Old Attic Comedy in the M. M. Bachtin's concept of folk laughter culture. Different approaches to interpretation of the role of
Aristophanes' comedy in the development of European culture are analyzed.
Key words: Old Attic Comedy, Aristophanes, folk laughter culture, grotesque.
Древнеаттическая комедия, представленная творчеством Аристофана, всегда представляла большой интерес как для специалистов по античной литературе, так и для культурологов, философов, историков литературы и театра. Ведь сохранившиеся комедии
Аристофана - самая ранняя форма литературной комедии - являются одновременно и
истоком европейской комедийной традиции, и уникальным культурным феноменом, долгие столетия не имевшим аналогов в мировой литературе.
Следует отметить, что почти все исследователи древнегреческой комедии, обращаясь
к творчеству Аристофана опираются на Аристотелевское понимание комедии, изложенное в его «Поэтике»: «Комедия – это воспроизведение худших людей, но не во всей их
порочности, а в смешном виде» (Агst. Роеt., V, 1449b). Подчеркнем, что данное определение комедии лежит в основании всех современных дефиниций этого жанра.
Принцип «воспроизведения худших людей в смешном виде» позволяет ученым
определять древнеаттическую комедию в зависимости от предполагаемого исследователем объекта высмеивания то как комедию политическую, то как антирелигиозную,
то направленную против софистов, то направленную Еврипида. Такие исследователи
© Литовская А.В., 2010
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как В. В. Гусейнов, А. Ф. Лосев, Т. Г. Мальчукова, С. И. Радциг, С. Й. Соболевский,
И. М. Тронский, В. Н. Ярхо и др. трактуют Аристофана как «сатирика», «публициста»,
«памфлетиста», «агитатора», «пропагандиста», «критика и теоретика литературы», то
есть литератора, работающего в системе жанров, которые во времена Аристофана еще
не сложились [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].
Те же черты его комедий, которые нельзя объяснить злободневной сатирой или выражением определенной идеологии - приписываются неким загадочным свойствам древней комедии и называются «раздутым шаржем, размалеванным, визгливым шутовством
и клоунадой» [2:176].
На эту проблему указывал М. М. Бахтин, который отмечал, что определения сущности литературных жанров и их системы, окончательно сформировавшиеся в ХVIIXVIII вв. в опоре на понимание Аристотеля тогдашними учеными, стали основой восприятия и изучения явлений, существовавших значительно раньше, в совершенно других историко-культурных условиях [8].
Хотелось бы подчеркнуть, что Аристотель тесно связывает вопрос происхождения
комедии с категорией смешного, которая всегда играла важную роль в формировании
мировосприятия человека. Большинство исследователей античной комедии оставляют
вопрос взаимосвязи развития и становления литературы и формирования мировосприятия человека вне сферы своих интересов.
Все это, на наш взгляд, является причиной того, что на современном этапе развития
литературоведения эвристический потенциал подходов к исследованию происхождения
европейской, в частности древнеаттической, комедии, сложившийся в середине прошлого века, исчерпан.
Поэтому представляется весьма своевременным обращение к концепциям М. М. Бахтина. Следует отметить, что обращение к М. М. Бахтину при исследовании античной
комедии, представляется нам, совершенно закономерным. Древнеаттическая комедия
занимает значимое место в его концепции комического: «Гротескный тип образности
(то есть метод построения образов) - это древнейший тип: мы встречаемся с ним в мифологии и в архаическом искусстве всех народов, в том числе, конечно, и в доклассическом искусстве древних греков и римлян. И в классическую эпоху гротескный тип не
умирает, но, вытесненный за пределы большого официального искусства, продолжает
жить и развиваться в некоторых “низких”, неканонических областях его» [8:39]. К ним
исследователь относит «обширные области смеховой литературы, связанной в той или
иной форме с празднествами карнавального типа - Сатаровы драмы, древняя аттическая
комедия, мимы и др.» [8:39].
М. М. Бахтин заострял внимание на формировании «существенных элементов реализма» на всех этапах развития античного гротеска - «в гротескной архаике, в гротеске
классической эпохи и в позднеаттическом гротеске». Ученый настаивал на неправомерности восприятия этих элементов реализма в качестве «грубого натурализма» [8:39].
В концепции М. М. Бахтина важное место занимала идея двойного аспекта восприятия мира и человеческой жизни, который существовал на очень ранних стадиях развития
человеческой культуры. Он пишет: «В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивав18

шие и срамословившие божество («ритуальный смех»), рядом с серьезными мифами мифы смеховые и бранные, рядом с героями - их пародийные двойники-дублеры» [8:10].
М. М. Бахтин
Все это, на наш взгляд, является причиной того, что на современном этапе развития
литературоведения эвристический потенциал подходов к исследованию происхождения
европейской, в частности древнеаттической, комедии, сложившийся в середине прошлого века, исчерпан.
Поэтому представляется весьма своевременным обращение к концепциям М. М. Бахтина. Следует отметить, что обращение к М. М. Бахтину при исследовании античной
комедии, представляется нам, совершенно закономерным. Древнеаттическая комедия
занимает значимое место в его концепции комического: «Гротескный тип образности
(то есть метод построения образов) - это древнейший тип: мы встречаемся с ним в мифологии и в архаическом искусстве всех народов, в том числе, конечно, и в доклассическом искусстве древних греков и римлян. И в классическую эпоху гротескный тип не
умирает, но, вытесненный за пределы большого официального искусства, продолжает
жить и развиваться в некоторых «низких», неканонических областях его» [8:39]. К ним
исследователь относит «обширные области смеховой литературы, связанной в той или
иной форме с празднествами карнавального типа - Сатаровы драмы, древняя аттическая
комедия, мимы и др.» [8:39].
М. М. Бахтин заострял внимание на формировании «существенных элементов реализма» на всех этапах развития античного гротеска - «в гротескной архаике, в гротеске
классической эпохи и в позднеаттическом гротеске». Ученый настаивал на неправомерности восприятия этих элементов реализма в качестве «грубого натурализма» [8:39].
В концепции М. М. Бахтина важное место занимала идея двойного аспекта восприятия мира и человеческой жизни, который существовал на очень ранних стадиях развития
человеческой культуры. Он пишет: «В фольклоре первобытных народов рядом с серьезными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие
и срамословившие божество («ритуальный смех»), рядом с серьезными мифами - мифы
смеховые и бранные, рядом с героями - их пародийные двойники-дублеры» [8:10]. М. М.
Бахтин продолжает: «Но на ранних этапах, в условиях доклассового и догосударственного общественного строя, серьезный и смеховой аспекты божества, мира и человека
были, по-видимому, одинаково священными, одинаково, так сказать, «официальными»».
Постепенно «в условиях сложившегося классового и государственного строя полное
равноправие двух аспектов становится невозможным и все смеховые формы - одни
раньше, другие позже - переходят на положение неофициального аспекта, подвергаются
известному переосмыслению, осложнению, углублению и становятся основными формами выражения народного мироощущения, народной культуры [8:11]. Исследователь
отмечает, что «Они, конечно, уже очень далеки от ритуального смеха первобытной общины» [8:11].
М. М. Бахтин развивает свою мысль: «Но для народной смеховой культуры продолжает быть характерным неразрывное единство «космического, социального и телесного». Это единство подано в своем «всенародном, праздничном и утопическом аспекте»
[8:25]. Поэтому на всех этапах «Гротескный образ характеризует явление в состоянии
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его изменения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста
и становления. Отношение к времени, к становлению - необходимая конститутивная
(определяющая) черта гротескного образа. Другая, связанная с этим необходимая черта
его - амбивалентность: в нем в той или иной форме даны (или намечены) оба полюса
изменения - и старое и новое, и умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы» [8:31].
Нельзя игнорировать тот факт, что воззрения М. М. Бахтина, в том числе концепция народной смеховой культуры и гротескного реализма, постоянно подвергались и
подвергаются критике. Среди наиболее серьезных противников концепции М. М. Бахтина следует назвать С. С. Аверинцева, А. Ф. Лосева, Л. В. Карасева, М. Т. Рюмину
[9; 10]. В данной статье остановимся на рецезии В. Б. Шкловского на книгу Бахтина
«Творчество Франсуа Рабле», и на главе «Апология смеха» из «Исторической поэтики»
М. И. Стеблин-Каменского. Для нас представляет интерес то, что в обоих случаях исследователи вводят Аристофана в контекст смеховой культуры, используя древнеаттическую комедию в качестве аргумента в споре с М. М. Бахтиным.
В. Б. Шкловский указывает на то, что «недостаток модели мира, предложенной в
работе М. Бахтина, сказывается в том, что тысячелетняя история искусства не показана». Утверждение М. М. Бахтина о том, что роман Рабле должен стать ключом к мало
изученным и почти вовсе не понятым грандиозным сокровищам народного смехового
творчества» вызвало у В. Б. Шкловского следующие закономерные, на наш взгляд, вопросы: «что является материалом, который потом становится смешным, какой конфликт
или конфликты вызывают смех? Каковы временные изменения этой традиции? Что повторяется при новом возникновении?» [11:237].
В. Б. Шкловский определяет время Рабле как «время пересоздания искусства»
[11:237]. По мнению исследователя, едва ли не главное место в ряду «пересозданного»
у Рабле занимает Аристофан. Автор пишет: «Аристофан не источник Рабле, но, может
быть, руководитель его» [11:222], В. Б. Шкловский высказывает сожаление «что в книге
Бахтина так демонстративно мало сказано о празднествах, создавших греческую комедию, и об Аристофане»[11:219].
Следует отметить, что комедии Аристофана для В. Б. Шкловского «полны политическими спорами и эротическим своеволием. Комедии включают в себя философские
споры и дают первые образцы новой литературной критики» [11:240]. Автор ссылается
на авторитетного для него А. Пиотровского в следующем утверждении: «Карнавальная,
хоровая, политическая комедия погибла вместе с афинской демократией, вместе с Аристофаном» [11:219].
По мнению В. Б. Шкловского «лучше было бы показать, как на большом расстоянии
в разных обстоятельствах и по-разному несходно используются эстетические структуры.
Надо показать и сходство несходного» [11:222]. Нам представляется, что это замечание
скорее следует рассматривать как обозначение поля работ для исследователей, разрабатывающих подходы к этой проблеме как М. М. Бахтина, так и В. Б. Шкловского, чем в
качестве указания на существенный недостаток бахтинской работы.
Если В. Б. Шкловский указал на возможность и целесообразность рассмотрения
древнеаттической комедии в контексте бахтинской концепции смешного, то М. И.
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Стеблин-Каменский, критикуя концепцию М. М. Бахтина и в то же время выстраивая
на ее основании свою собственную, использует комедию Аристофана как иллюстрацию
своих утверждений.
М. И. Стеблин-Каменский полагает, что «ключ к истории смеха - это четкое различение смеха, подразумевающего тот или иной объект, который осмеивается, разоблачается,
критикуется, осуждается, разрушается и т. д.», такой смех автор называет «направленным», и «смеха, не подразумевающего никакого такого объекта». Такой смех - «ненаправленный». История смеха, по мнению М. И. Стеблин-Каменского заключалась в «постепенном отчленении направленного смеха от ненаправленного, все большем развитии
направленного смеха за счет ненаправленного или, другими словами, что функцией искусства все в большей мере становилось осмеивать, а не просто смешить» [12:159].
Исходя из этого, М. И. Стеблин-Каменский указывает на алогичность теории «амбивалентности» архаического смеха, которую выдвинул Бахтин в своей книге. По его
мнению, признание амбивалентности смеха, то есть того, что смех был «одновременно и
восхвалением и осмеянием», является «признанием исконной отчлененности направленного смеха от ненаправленного, т.е. того, что архаический смех все же был осмеянием!»
[12:161].
М. И. Стеблин-Каменский развивает свою мысль: «Поскольку, согласно концепции
Бахтина, архаический смех – это осмеяние (одновременно с восхвалением и т. д., но все
же осмеяние), т.е. направленный смех, то у него должен быть объект: если есть осмеяние, то должно быть и то, что осмеивается. Но какой может быть объект у архаического
смеха, если, как было показано выше, этот смех все же не осмеяние, т.е. ненаправленный
смех? Единственный выход здесь, конечно, - переосмыслить такой объект действия, который был бы максимально близок к отсутствию объекта действия. Такой объект действия -сам субъект действия» [12:163].
Но такой ответ не представляется М. И. Стеблин-Каменскому правдоподобным. За
подтверждением этой неправдоподобности автор обращается к комедии Аристофана
«Лягушки». Так, исследователь считает, что тот факт, что Аристофан вывел Диониса
в этой комедии как «шута-простака, который проявляет комический страх, терпит колотушки, переодевается невпопад, не может сдержать своих экскрементов» не может
свидетельствовать ни о том, что автор осмеивает сам себя, ни об осмеянии Диониса.
Поэтому следует вывод: «роль Диониса заключалась, очевидно, не в том, чтобы кого-то
или что-то осмеять, а в том, чтобы смешить», М. И. Стеблин-Каменский предполагает,
что «так же обстояло дело в древних обрядах, к которым, как принято считать, восходит
древняя аттическая комедия». Между тем «древние обряды - это не авторское творчество, не плоды осознанного авторства, так что никакого «самого себя» в них не может
быть», хотя «архаический, ненаправленный смех всего исконнее именно в архаических
обрядах и в комедиях Аристофана он представлен только в том, что явно восходит к этим
обрядам» [12:163]. Здесь автор делает следующую оговорку: «Вообще же в его комедиях
господствует смех направленный, правда в еще довольно примитивной форме» [12:164].
Подобное «осмеяние «самого себя» не может быть и осмеянием читателя, слушателя
или зрителя, так как «подразумевает изощренную иронию и, конечно, осознанное
авторство» [12:164].
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Вышеизложенное позволяет автору утверждать: «По мере того как осмеяние становилось одной из функций искусства, происходило переосмысление архаического смеха:
то, что раньше воспринималось только как ненаправленный смех, стало восприниматься
теперь как смех направленный; то что в свое время только смешило, стало восприниматься как осмеяние и, в частности, как пародия» [12:165]. И далее: «Но самым важным
результатом переосмысления, о котором идет речь, было то, что ненаправленный смех
становился вообще скомпрометированным как искусство... сложилось представление,
что смех в литературе должен быть осмеянием и тем самым выражать определенное
мировоззрение, быть идейным, и что в противном случае он – низкая комика, пустое
шутовство и т.п., стали предприниматься попытки сделать архаический (т.е. ненаправленный!) смех в какой-то мере отвечающим нашим современным требованиям. Архаическому смеху стали приписывать какое-то идейное содержание, какую-то служебную
функцию, какую-то направленность. В частности и Бахтин, развивая свою концепцию
амбивалентности архаического смеха, говорит о его «мировоззренческой» функции, его
«серьезности», его роли в раскрытии «смехового аспекта мира» и т.п.» [12:166].
По мнению М. И. Стеблин-Каменского «архаический ненаправленный смех» не нуждается в какой бы то ни было «реабилитации». Ведь смех - это «прежде всего проявление
радости и веселья». Таким образом, архаический смех, в том числе смех Аристофана, это «смех, не обремененный никакими служебными функциями, т.е. функциями осмеяния, критики и т.п., просто смех ради смеха» [12:167]. Нам представляется, что сведение
смеха Аристофана к «смеху ради смеха», точно так же ограничивает возможность для
осмысления древнеаттической комедии во всей ее полноте и целостности, как и именование «отца комедии» сатириком.
Становится очевидным, что рассмотрение древнеаттической комедии не может
исчерпываться только выявлением объекта ее осмеяния и крпитики. Предложенное
М. М. Бахтиным понимание античной комедии как проявления народной смеховой культуры, как этапа в развитии гротескного реализма предоставляет широкие возможности
для пересмотра существующих представлений о комедии Древней Греции. Такой подход
позволяет воспринимать произведения Аристофана не только как остро политическую
сатиру, но выявляет глубинные связи с архаикой, дает возможность увидеть его комедии
в их композиционной и содержательной целостности, придает смысл, тому, что называли «грубой комикой» и «балаганом».
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УДК 821.133.1 Пруст

Рожченко З.В. , Юсупова К.О.
(Київ, Україна)

ФІЛОСОФСЬКА ОСНОВА РОМАНУ ПРО МИТЦЯ І МИСТЕЦТВО
МАРСЕЛЯ ПРУСТА „У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ЧАСУ”
У статті йдеться про художнє втілення філософської концепції Анрі Бергсона у романі Марселя Пруста „У пошуках утраченого часу”. Основну увагу приділено розгляду
бергсонівської філософської категорії істинного, або чистого, часу та притаманним їй
рисам.
Ключові слова: бергсонізм, істинний час, потік свідомості.
В статье речь идет о художественном воплощении философской концепции Анри
Бергсона в романе Марселя Пруста «В поисках потерянного времени». Основное внимание уделяется рассмотрению бергсоновской философской категории истинного,или
чистого, времени и присущим ей чертам.
Ключевые слова: бергсонизм, истинное время, поток сознания.
Марсель Пруст є класиком світової літератури, який здійснив революцію у розвитку
жанру роману. Прикметно, що фізично кволий письменник, хворобливо заглиблений у
власні переживання, завсідник аристократичних салонів, який жодного кроку не міг ступити без допомоги своєї обслуги, у ХХ столітті став символом незалежності і бунтарства
в інтелектуальному світі. У романі К. Маккалоу читання твору Пруста сімнадцятилітньою героїнею, з одного боку, є підтвердженням її дорослої самостійності, а з другого –
прикметою часу [7; с. 469 – 470]. Джастіна О’Ніл належить до покоління, що народилося
в 50-і роки ХХ століття, саме тоді, коли суспільству знову став потрібен Марсель Пруст.
З тих часів інтерес до його роману не згасає.
Зробити огляд всієї літератури, присвяченої М. Прусту, – надзвичайно складне завдання: бібліографія праць, які розглядають його творчість, величезна і різноманітна:
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О. М. Таганов подає 140 позицій лише досліджень, виданих на Заході [13]. Для українського літературознавства важливо, що на творчість М. Пруста звернув увагу М. П.
Бажан. Однак на той час для М. Бажана Пруст разом із Джойсом, Ремарком, Селіном
та деякими іншими – письменники минулого, які не займаються творчістю, а перебувають у конвульсіях [13; с. 11]. Загалом же, як зазначає О. М. Таганов, „радянська
критика 1920 – 1930-х років, що еволюціонувала в бік закоснілого, вузьконормативного, політизованого літературно-критичного методу < соціалістичного реалізму – З. Р.>,
прийшла до викривленої оцінки творчості Пруста і на довгі роки, по суті справи, вивела його, поряд з багатьма іншими художниками слова, чия письменницька діяльність
не вкладалася в задані ідеологічні параметри, за межі офіційно-дозволеної літератури”
[13; с. 14]. Однією з найсерйозніших і найоб’єктивніших праць радянського періоду,
присвячених творчості М. Пруста, є дослідження Л. Г. Андреєва [1]. Роман М. Пруста привернув увагу видатних філософів кінця ХХ століття, Жиля Делеза [5] та Мераба
Мамардашвілі [8]. Саме філософ Мамардашвілі, а не літературні критики та історики
літератури, звернув увагу на багатошаровість Прустового роману, в якому можна знайти
філософські концепції різних епох, що вплинули на автора. У своїй праці Мераб Мамардашвілі поступово знімає шар за шаром, знаходячи глибинну сутність філософського задуму автора. Філософські праці Жиля Делеза та Мераба Мамардашвілі спонукали нас до
пошуку філософської основи Прустового роману, що привело до вивчення філософської
концепції Анрі Бергсона, на якій ґрунтується Марсель Пруст [2]. Із сучасних вітчизняних досліджень слід згадати ґрунтовну працю Н. Горячої [4]. У даній статті ми ставимо
за мету розібратися, що саме зробило філософію Марселя Пруста такою впливовою у
ХХ столітті, оскільки все ж таки письменник діє на читача насамперед через мистецтво,
впливає емоційно, а не через філософські ідеї, хай навіть найвидатніші. Завдання статті
– проаналізувати першу частину роману „У пошуках утраченого часу” („На Сваннову
сторону”), в якій сконцентровано авторську концепцію філософського роману; простежити які філософські концепції кінця ХІХ – початку ХХ століття і як саме реалізуються
в романі; з’єднати філософський та літературознавчий підходи до розгляду роману „У
пошуках утраченого часу”, які досі в науковій літературі існували паралельно.
Ще Андре Моруа поставив питання про існування філософської концепції в Марселя
Пруста. Однак не слід забувати, що Андре Моруа, по-перше, не був філософом, а подруге, написав свій роман-біографію про Марселя Пруста у 1949 році, коли філософське
осмислення Прустового роману ще не стало надбанням більшості науковців, які його
досліджували.
Формування художньої системи М. Пруста відбувалося шляхом поступового подолання традиційних для кінця ХІХ – початку ХХ ст. у Франції принципів творчості – насамперед раціоналістичного антропоцентризму, заснованого на позитивістській
філософії. Наприкінці ХІХ століття у літературі Франції сформувався натуралістичний
напрямок, заснований на філософії позитивізму французьких філософів Огюста Конта
та Іпполіта Тена Врешті домінування позитивізму у філософії і натуралізму в літературі
логічно призвели до певного відштовхування від них і намагання протиставити їм щось
нове. У філософії це призвело до відродження метафізики у Анрі Бергсона, а в літературі – до формування символізму.
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У Марселя Пруста формування принципів художнього пізнання реального світу відбувалося в період корінного зламу традиційних уявлень в усіх сферах людської
практики, зокрема і у сфері художньої творчості, що, безперечно позначилося і на його
світоглядній позиції, і на художньому мисленні. Роман „У пошуках утраченого часу” позначений відходом автора від традиційних принципів пізнання навколишньої дійсності
через мистецтво. Андре Моруа помітив важливу річ: повернення Пруста від позитивізму
багатьох своїх сучасників до метафізичного світогляду. За висновком Андре Моруа, метафізика Пруста полягає в тому, що зовнішній світ існує, однак він непізнаваний, він постійно від нас вислизає, окільки весь час змінюється, беззаперечний лише світ мистецтва
[9; с. 203]. Марсель Пруст зближує мистецтво і життя, роблячи літературу не лише засобом пізнання, але й способом існування. Замість того, щоб описати в романі своє життя,
він своє життя зробив літературним твором.
Слід зауважити, що вже в середині ХХ століття радянські філософи (Чанишев [14], а
згодом і Свасьян К. А. [12]) та літературознавці (Голенищев-Кутузов І. Н [4]) підкреслювали зв’язок роману Марселя Пруста з філософією Анрі Бергсона. Саме цей зв’язок з ідеалістичною філософією кінця ХІХ – початку ХХ ст., як тепер можна зрозуміти, зумовив
украй негативне ставлення до роману радянської критики 30-х років. Однак можна помітити, що якщо О. М. Чанишев у 1960 році оцінює філософію А. Бергсона вкрай негативно, то К. А. Свасьян у 1974 році навіть у своїй критиці намагається бути об’єктивним.
Анрі Бергсон був найбільш популярним серед європейської інтелігенції філософом
на початку ХХ ст. Найбільша його популярність припадає на перше десятиліття ХХ
століття. Філософія Анрі Бергсона була підкреслено метафізичною. Бергсон фактично
відродив класичну метафізику, на довгі роки для своїх сучасників відкинуту Огюстом
Контом та Іпполітом Теном. К. А. Свасьян підкреслює, що оволодіння Прустом бергсонівською філосософією є вражаючим і унікальним: Пруст буквально зробив її умовою
свого існування, втіливши її у мистецтві [12; 92].
Філософія Бергсона у своїй основі ідеалістична і протиставляє розуму надприродний
світ містичного світового пориву. Найважливішою філософською категорією бергсонізму
є тривалість (синоніми – змінність, істинний, або чистий час). Найбільш вдалим із них
вважаємо термін „істинний час”, що найкраще підходить для осмислення філософської
концепції роману Марселя Пруста. Основні властивості істинного часу, за Бергсоном –
реальність і безперервність; найголовніша риса істинного часу – це те, що він є творчим
процесом. А. Бергсон протиставляє час і простір, підкреслюючи, що час в жодному разі
не можна мислити за аналогією з простором: простір сприймається в усіх частинах одразу, одночасно; частини часу не співіснують, а послідовно змінюють одна одну; реальним
є тільки теперішній час, але він невловимий. Щоб збагнути час, слід відмовитися від
його споглядання ззовні, а розглядати його зсередини, тобто злитися з ним.
Тут ми стикаємося ще однією важливою позицією філософії Бергсона: він надає перевагу інтуїції над інтелектом, вважаючи, що тільки безпосередня інтуїція показує нам
рух у тривалості (істинному часі). Інтелект прагне до аналізу, розчленовуючи ціле, і лише
інтуїція спроможна осягнути цілісність. (Згадаймо тут, що саме розум, інтелект, наука,
зокрема практична, абсолютизувалися позитивістами). Бергсон розрізнює два способи
пізнання: науковий (інтелектуальний) та філософський (інтуїтивний). Саме інтуїтивна
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філософія Бергсона приховувала в собі найсильнішу критику механістичного раціоналізму та позитивізму, підносячи мистецтво над наукою. З усіх мистецтв найвищим Бергсон
вважав музику. Таким чином, Бергсон підносить роль митця і мистецтва в людському
суспільстві.
З тривалістю (істинним часом) А. Бергсон пов’язує також свою концепцію „чистого”
або „глибинного” Ego („я”). Це наша справжня сутність, так званий „потік свідомості”,
який складається із неосяжної якісної множинності найтонших відчуттів і переживань,
які не підлягають осмисленій детермінації. „Чистому” Εgo протистоїть „поверхове” або
„соціальне” Ego, пов’язане з простором: немовби маска, призначена виключно для зовнішніх практичних дій. „Соціальне” Ego створює можливості для контактів, спілкування людей, воно створило мову і науку. Слово, як і матерія, це щось закосніле, скуте.
Воно може бути оживлене лише поетичним генієм. Внутрішнє, „чисте” Ego – це наша
неосяжна глибинна індивідуальність, яку може втілити нестримний потік „внутрішнього
мовлення”.
Роман Марселя Пруста є творчим втіленням філософії Анрі Бергсона. Час у Пруста – необхідна умова для відновлення повної картини людського буття. Основним засобом актуалізації часу у творчості Пруста виявляється пам’ять, причому пам’ять невимушена, яка повертає із минулого і примушує тривати в теперішньому, здавалося б, утрачені моменти існування нашого внутрішнього „я”. Шукаючи втрачений час, герой роману,
Марсель, знаходить істинний час (за Бергсоном), тобто фактично знаходить, пізнає істину. Невимушена інтуїтивна пам’ять відіграє в художній структурі роману „У пошуках утраченого часу” важливу роль, виводячи оповідь за рамки лінійного об’єктивного
оповідання-схеми (згадаймо бергсонівське протиставлення часу і простору), створюючи нову художню систему, що дає можливість відтворювати рух свідомості у підсвідомість.
Виходячи з філософії бергсонізму, зрозуміло, що героєм роману Марселя Пруста міг
стати тільки митець. Оповідач – справжній знавець мистецтва, він постійно повідомляє
про свої пристрасті – письменників, художників, музикантів, твори яких особливо його
вабили. Мистецтво саме тому і є для Пруста найвищою цінністю, що воно дозволяє жити
поза часом або, точніше, жити поза часом в декількох часових вимірах, відроджуючи
свіжість і новизну відчуття. Не випадково, слідом за Бергсоном, такого значення надає
Пруст музиці (музичній фразі Вентейля). Не випадково, знаходячи в реальному житті
письменника Марселя Пруста багато прототипів його роману, дослідники не знайшли
прототипу Вентейля. Спроби встановити, хто стоїть за іменами Вентейль, Бергот, Ельстір так і залишилися здогадами[1; с. 60].
Головне переконання Марселя Пруста полягає у визнанні безумовної цінності і
безмежної складності, плинності свідомості. Це виражено самою конструкцією його
„роману-потоку”. М. Пруст став засновником цього жанру.
Помітно, що з-поміж інших Пруст особливо помічає імпресіоністичні твори і тим самим декларує своє неприйняття реалізму. У своєму величезному романі Марсель Пруст
розробляє метод зображення реальності, якому намагається дати точне визначення. Навіть самі ці визначення вказують, що цей метод – імпресіонізм. Він увесь час говорить
про перевагу почуттів над розумом, про перевагу пізнання за допомогою вражень над
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пізнанням логічним. Знову ж таки ми спостерігаємо декларацію бергсонівської філософії. Однак імпресіонізм Пруста змішаний із натуралістично-позитивістським методом (також традиційним для французької літератури), згідно якого лише безпосередньо
сприйманий факт заслуговує на довіру і право бути використаним у художньому творі.
Згадаймо, що Мераб Мамардашвілі говорить про багатошаровість роману Пруста. Дещо
нагадує ці уявлення Мераба Мамардашвілі порівняння творчого методу Маселя Пруста із матрьошкою, яке здійснив Л. Г. Андреєв: „Треба тільки уявити собі, що „матрьошок” нескінченна кількість і що, відповідно, кожна з них – лише поверхня, яка приховує
цілу низку, що зникає вдалині. Пруст немовби окреслює, визначає межі об’єкта, а потім
розтинає, знімаючи шар за шаром, „матрьошку” за „матрьошкою”, розглядаючи кожну
деталь, кожний момент рухомої матерії. І кожний відтінок свого сприйняття цієї матерії, свого відчуття, яке потроху переростає в істинний та єдиний об’єкт зображення”
[1; с. 89]. Увесь величезний роман – це спроба поділитися власним досвідом відчуттів,
відкриття, згідно філософії Бергсона, „внутрішнього” „я”.
Роман Пруста формувався із свідомим неприйняттям реалізму як методу і різко критичним до нього ставленням. Однак все це сконцентровано в основному у фіналі роману,
у кінцевому висновку. Хоча у Прустовому методі домінує імпресіонізм, в ньому присутній також і реалізм, насамперед, у прагненні до типізації, і натуралізм. Хоча в романі
розповідається про життєвий досвід автора і про людей, яких він знав, Пруст не лише
„списував з натури”, не лише ділився враженнями, він створював і характерні образи.
Водночас бачимо, що новизну творчого методу Пруста сприйняли не одразу, його ще
довго вважали реалістом, помічаючи підкреслений самим Прустом зв’язок його творчості із творчістю Бальзака. Навіть Андре Моруа неодноразово звертає увагу на реалістичність роману „У пошуках утраченого часу”. Однак реалістичність зображення не тотожна із реалізмом як творчим методом. Першими це помітили якраз радянські письменники
і критики ще у 30-х роках ХХ століття, не приймаючи метод Пруста. Свій метод Пруст
визначив сам, підкреслюючи свою любов до художників-імпресіоністів. Героєм романупотоку міг бути митець, і тільки митець. Це органічно випливає з бергсонізму, сприйнятого Марселем Прустом. Творчим методом, який органічно випливає з цієї філософії,
може бути тільки імпресіонізм.
Надзвичайно цікаве дослідження роману Марселя Пруста Жилем Делезом [5], який
ще одну свою працю присвятив розгляду філософії Анрі Бергсона. Філософський твір
Ж. Делеза „Марсель Пруст і знаки” аналізує кілька шарів (у автора – світів) роману,
які поступово ведуть від „соціального” „я” до „глибинного” (в термінології Бергсона).
Дослідник немовби розшифровує словесні знаки, ідучи від світського шару, найбільш
умовного і позбавленого індивідуальності, до світу мистецтва, який відкриває „істинний
час”. Жиль Делез підкреслює: „Насправді пошуки втраченого часу є пошуками істини.
Називаються вони так лише тому, що істина має відчутний зв’язок із часом. Не лише в
коханні, але також у природі і в мистецтві йдеться не про насолоду, а про істину”[5; с. 40].
Згідно дослідження Жиля Делеза, кохання – це той світ, який наближається до мистецтва, тобто є ще одним кроком до істини [5; 34]. Пруст був одним із перших славетних
романістів, хто вже після античних авторів, у християнській Європі, насмілився торкнутися питання гомосексуалізму і його місця в суспільстві. Це було дуже небезпечно і ризи27

ковано для серйозного романіста. Марсель Пруст це знав, але правду цінував понад усе
і вважав за потрібне щиро висловитися з цього питання. Він довго боявся того дня, коли
мав вийти друком „Содом”, боявся, що цей роман спровокує розрив із колишніми друзями і викличе відразу нормальних людей, які засуджуватимуть його. Андре Моруа звертає
увагу, що роман Пруста, незважаючи на обговорювані теми, набагато цнотливіший за
відомі французькі романи XVIII століття [9; с. 222]. В центрі уваги автора – не відчуття,
зокрема фізичні, а насамперед психічні почуття. Можна помітити, що автор не просто
художньої, але водночас і наукової біографії Марселя Пруста, його послідовник у творчості, видатний французький письменник Андре Моруа не вважає за потрібне говорити
прямо про гомосексуалізм самого Пруста, оскільки Пруст ніде цього не декларує, як не
висловлюється він і про гомосексуалізм оповідача свого роману „У пошуках утраченого
часу”. Гомосексуаліст у романі – барон де Шарлюс, але він „гідний кафедри у Колеж
де Франс”. Все, що хотів сказати автор у своєму творі, він сказав, і це філософський
роман про духовне життя сучасної людини, в усіх його складностях і суперечностях. На
відміну від Андре Моруа, українські укладачі енциклопедичного довідника „Зарубіжні
письменники” про гомосексуалізм Марселя Пруста заявляють мало не з перших рядків
його біографії [6].
Стиль Пруста – його нескінченна фраза, яка повільно і поступово розгортається, це
нескінченна стрічка почуттів, це стиль гігантського монологу, нескінченного говоріння. Як тільки погляд художника зупиняється на якомусь об’єкті, одразу виявляється, що
він став іншим. Роман – це одночасна течія багатьох образів, це „потік”, у якому вони
спливають час від часу, несподівано, без підготовки і зв’язку. В історії літератури відомі
письменники, які вражають складністю і монументальністю фраз, згадаймо принаймні
Сервантеса і Толстого. Однак Пруст, чий синтаксис, на перший погляд, не менш складний, відрізняється від них легкістю і витонченістю в усіх дрібницях, як французька архітектура стилю рококо від монументального романського стилю або ж псевдокласицизму
ХІХ століття.
Переважання дрібниць та деталей Пруст пояснював особливостями „інстинктивної
пам’яті”, посилаючись на те, що в глибинах нашої свідомості краще за все зберігається
забуте, а забуваються зазвичай дрібниці та деталі. Пояснював він це й тим, що не розум,
а враження від почуттів та предметів, які ми споглядаємо, дає найбільш глибокі та стійкі
істини. Однак які б пояснення не давав Пруст, особлива функція дрібниць одразу привертає увагу. Пам’ять оповідача весь час освітлена здавалося б незначними враженнями
дитинства, виглядом дерев і запахом трав. Вони спливають і тоді, коли герой думає про
мистецтво, і тоді, коли він захоплений коханням. Оповідач споглядає невпинний плин
часу, що все забирає в царство забуття. „Інстинктивна пам’ять” надає свідомості факти
одночасно теперішнього (від них виходить початковий поштовх) і минулого. Оскільки
„реальність розчаровує” і насолоджуватися можна лише у світі уяви, такий стан оцінюється Прустом, згідно філософії Бергсона, як ідеальний, „чистий”, „поза часом”. Оскільки він „поза часом”, він дозволяє не боятися майбутнього. Час (істину) віднайдено.
Немає сумнівів у тому, що перекладати Пруста непросто. Важко зберегти ефект
плинності, щоб складна синтаксична конструкція читалася і вимовлялася легко. Завдяки
майстерності та важкій праці А. Перепаді український читач має можливість ознайоми28

тися з головним романом Марселя Пруста в повному обсязі. Однак все ж таки при знайомстві українського читача з романом варто було б врахувати, що наші співвітчизники
у своїй масі не належать до аристократичних родів. Тому варто було б супроводити переклад деякими коментарями і, можливо, невеличким словничком: якщо читач не знає, хто
така дюкиня і що таке махаон, він не бачить за ними образів, йому важко насолодитися
легкістю і витонченістю (без іронії!) Прустового речення на півсторінки.
Висновки та подальші перспективи дослідження. Пруст захоплював і захоплює
багатьох, часто дуже різних письменників. Багато хто з них „прочитував” Пруста порізному, по-своєму, насамперед тому, що в його романі закладено дуже багато суперечностей. Ці суперечності зумовлені філософським підґрунтям твору – філософією Анрі
Бергсона та її основними категоріями (тривалість, або чистий час, інтуїція, потік свідомості), а також недостатнім розумінням цього підґрунтя читачами Пруста. При перекладі Прустового роману також не завжди звертають увагу на його філософську основу.
Перекладач наукового дослідження Жиля Делеза, присвяченого твору Марселя Пруста,
навіть вважав за потрібне подавати посилання на цитати із оригінального тексту роману,
не довіряючи вже наявному художньому перекладу. Перспективним є дослідження мови
роману та його перекладів з урахуванням адекватності відтворення використаних основних філософських категорій.
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НЕЙРО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття „Нейро-лінгвістичне програмування: когнітивний аспект” присвячена концептуальному аналізу психотерапевтичних текстів з метою виявлення когнітивних механізмів впливу на свідому та підсвідому сфери особистості.
Ключові слова: НЛП, мета-модель, рапорт, якоріння, рефреймінг, архетипи, примітиви, прототипи, концептуальна метафора, оцінююча лексика.
Статья „Нейро-лингвистическое програмирование: когнитивный аспект” посвящена концептуальному анализу психотерапевтических текстов с целью выявления когнитивных механизмов влияния на сознательную и подсознательную сферы личности.
Ключевые слова: НЛП, мета-модель, раппорт, якорение, рефрейминг, архетипы,
прототипы, примитивы, концептуальная метафора, оценочная лексика.
This article is dedicated to the conceptual analysis of psychotherapeutic texts with the
purpose of discovery of the cognitive mechanisms of influence on the conscious and subconscious spheres of an individual.
Key words: NLP, meta-model, rapport, anchoring, reframing, archetypes, prototypes,
primitives, conceptual metaphor, evaluative lexis.
Психологія й лінгвістика у всій несхожості їхньої специфіки та розвитку, методології
й завдань виявляються зовсім поруч під час вивчення феномена людської комунікації. Це
особливо добре видно на прикладі терапевтичних методів, таких як психоаналіз, групова
психотерапія, гештальт-терапія. Спілкування з пацієнтом, збір даних про захворювання
і подальша терапевтична дія можливі в першу чергу засобами мови, хоча і не тільки
ними.
Зв’язок терапевтичних методів з мовою знайшов своє втілення в терапевтичному напрямі, який назвали нейро-лінгвістичне програмування або НЛП. До основоположників
НЛП прийнято відносити перш за все психологів та лінгвістів Річарда Бендлера, Джона
Гріндера, Леслі Камерон-Бендлер, Девіда Гордона і Майкла Спаркса. „Їм (Бендлеру і
Гріндеру) – пише Грегорі Бейтсон – вдалося покласти в основу своєї теорії лінгвістику
і одночасно зробити її знаряддям психотерапії” [1: 115]. Послідовники НЛП вважають,
що психотерапевт повинен пропонувати пацієнтові комплекс мотивацій позитивного досвіду, відповідну програму, виходячи з того, що функціонування мислення людини певною мірою нагадує роботу комп’ютера. Прибічники НЛП створили таку програму, яка
б звертала увагу на зразки успішної поведінки людини в кризових ситуаціях, розробили
методики поліпшення стану людей з тими чи іншими психічними відхиленнями.
© Борзенко С.Г., Бабаєва Л.В., Цьох Л.Й., 2010

31

Зупинимося на самій суті феномена НЛП як сукупності методів дії на психічний
стан людини. По-перше, це встановлення рапорта. Досягнення рапорта – найважливіше
завдання НЛП, тому що встановлюється довіра між психотерапевтом і пацієнтом. Після
досягнення рапорта психотерапевт використовує наступну тактику – якоріння. Якір – це
будь-який стимул, який дозволяє перенести колишній досвід на сьогодення і пережити
ще раз психічний стан позитивно чи негативно забарвлений. Для зміни поведінки пацієнта застосовується рефреймінг. Це відповідні інструкції, як явні так і приховані, що
приводять пацієнта до позитивного досвіду. Ця сукупність психотерапевтичних методів
описана у відповідній літературі (Бендлер, Гріндер, 1995, 1996; Гордон, 1995, Камерон –
Бендлер, 1996; Макдональд, 1994; Хейлі, 1995 та ін.)
Нейро-лінгвістичне програмування виникло на початку 70-х років, і стало плодом
співпраці Джона Гріндера, який був у ці роки асистентом професора лінгвістики в університеті Каліфорнії в Санта Крузе, і Річарда Бендлера – студента психології в тому ж
університеті. Річард Бендлер, крім цього, дуже цікавився психотерапією. Вони разом вивчали методику трьох видатних психотерапевтів: Фріца Перлза, новатора психотерапії й
основоположника школи терапії, відомої під назвою гештальт-терапії, Вірджинії Сатир,
сімейного терапевта, якій вдавалося налагоджувати важкі сімейні взаємостосунки, і, нарешті, Мілтона Еріксона, відомого гіпнотерапевта.
У скороченому вигляді презентувати думку американських засновників теорії НЛП
стосовно термінології та місця НЛП у соціальній практиці можна таким чином:
НЛП – це мистецтво і наука про досконалість, результат дослідження того, як видатні
люди в різних областях діяльності досягли своїх видатних результатів.
НЛП – це модель того, як окремі люди структурують свій унікальний життєвий досвід. Це лише один із багатьох способів розуміння й організації фантастично складної і
проте прекрасної системи людських думок і комунікацій.
НЛП – річ практична. Це набір моделей, умінь і технологій для того, щоб мислити
і діяти ефективно в цьому світі. Ціль НЛП – бути корисним, розширювати ваш вибір,
робити життя ліпше.
Сукупність методів дії на психічний стан людини реалізується в першу чергу в мові.
У зв’язку з цим лінгвісти, психолінгвісти велику увагу приділяють лінгвістичній складовій НЛП (Белянин В.П., 2000; Аллан Пиз, Аллан Гарнер, 2000; Баранов А.Н., 1997;
Гордеев М.Н., Гордеева Е.Г., 2002; Поченцов Г.Г., 2002; Чалдини Р., 2001). Дослідники
подають низку постулатів НЛП.
Перший свідчить про неадекватність мови як засобу віддзеркалення дійсності і досвіду людини. Слова – лише штучні ярлики для досвіду, а сама мова є фільтр, який дозволяє когнітивній системі відсікати все зайве з досвіду, щоб система не перевантажувалась
і адекватно функціонувала.
Другий постулат визначає характер зв’язку між мовою і психікою. Це постулат про
іконічність мови, з одного боку і психічні або розумові процеси, з іншого. Згідно цього
постулату, мовні форми регулярно відображають особливості мислення і психічного стану людини. психотерапевт звертає увагу на особливості мови пацієнта, щоб встановити
області упущення важливого досвіду. Отже, мова й мовлення розглядаються як найважливіші джерела інформації про психічний стан людини.
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Третій теоретичний постулат стосується специфіки використання мовних механізмів
варіативної інтерпретації дійсності в практиці НЛП. Детальніше з цими постулатами
можна ознайомитись в працях А. Н. Баранова, 1997, 2004 рр.
Існує численна наукова й науково-популярна література, яка досліджує мовні стратегії у використанні методу НЛП (Річард Бендлер, Джон Гріндер, 1995; Т. Ю. Ковалевська,
2001; Аллан Піз, Аллан Гарнер, 2000; Анвар Бакіров, 2001; В.П.Белянін, 2000; Девід
Гордон, 1995; Олександр Любімов, 2002; Г. Г. Почепцов, 2002; Флеминг Фанч, 1997;
А. Баранов, 2003).
Ці мовні стратегії називають мета-моделлю, набором лінгвістичних засобів для
збирання інформації у пацієнта, скеровані ці засоби на відновлення зв’язку мови і того
досвіду, який реалізується в мові. Ця мета-модель містить питальні конструкції, неспецифіковані дієслова, номіналізацію (процес перетворення іменників із процесуальних
дієслів), універсальні квантифікатори (наприклад, „все”, „кожний”, „завжди”, „ніколи”,
„всякий”, „ніхто” тощо), модальні оператори необхідності (слова, що вказують на відсутність вибору: я повинен, я не зможу, це необхідно тощо), семантичні помилкові формулювання (причина й наслідок; „читання думок”, „втрата суб’єкта”). Отже, суб’єкт, що
знаходиться в своїй мета-моделі, у процесі нейро-лінгвістичного програмування зазнає
мета-модель впливу. У науковій літературі досить детально розроблена методика психотерапевтичного вербального впливу на суб’єкта в залежності від його приналежності до
того чи іншого психологічного типу, заснованого на фізіології і способах мислення: візуального, кінестетичного, аудіального, дискретного. А. Баранов, враховуючи психологічні
типи особистостей, виокремлює чотири типи метафоричних моделей, аналіз яких у мові
пацієнта дозволяє психотерапевтові встановлювати рапорт, знаходити якір і застосовувати рефреймінг [2: (10–13)]. Функція метафор у цьому випадку полягає у формуванні
прихованої інструкції для дій пацієнта. А.Баранов, посилаючись на книгу Д. Гордона
„Терапевтичні метафори”, також вважає, що метафора – один із улюблених інструментів
НЛП. Метафора це і модель поведінки психотерапевта, коли той збирає інформацію про
пацієнта. На цьому етапі психотерапевт визначає структуру знань пацієнта, фрейми, в
яких людина осмислює свій досвід і структурує його, додає йому сенс. А.Баранов вважає, що в роботі з пацієнтами психотерапевт, представник НЛП, вивчає трансформаційну модель мови пацієнта, номіналізацію, модальні оператори [2: (10–13)].
Досліджуючи досвід психологів, лінгвістів, психолінгвістів, психотерапевтів, і спираючись на результати їхніх досліджень, ми провели концептуальний аналіз психотерапевтичних текстів, створених для лікування такої хвороби як ожиріння. Тексти ці існують у запису, сприймаються на слух, кожен із текстів має свою назву і своїх авторів.
1. Раціональна психотерапія (І. В. Вараксін).
2. Ейдос (А. Б. Григор’єв, І. В. Вараксін).
3. Трансактний (І. В. Вараксін).
4. Віпасана (Є. П. Мосеєва).
5. NLP (І. В. Вараксін).
6. Вплив. Код (В. С. Півоварчук).
7. Психосонтез (Є. П. Мосеєва, І. В. Вараксін).
Яким чином відбувається мовленнєвий вплив на когнітивну, емоційну, сенсорну, інстинктивну сферу людини, як досягається рапорт між психотерапевтом і адресатом, які
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концепти створюють якоріння, рефреймінг? На ці питання дає відповідь аналіз текстів
за таким нашим планом:
1. Виокремлюємо в текстах ключові концепти.
2. Створюємо семантичні поля цих концептів.
3. Виокремлюємо примітиви, прототипи, архетипи, оцінюючу лексику (фізіологічну,
емоційну, прагматичну, сенсорну), концептуальну метафору.
4. Визначаємо частотність тих чи інших концептів.
5. Визначаємо концепти, які скріплюють семантичні поля одне з другим.
6. Подумки пригадуючи текст, констатуємо, які концепти в першу чергу запам’ятались,
які в першу чергу асоціюються.
7. Виділяємо концепти, що несуть нові знання, впливають на емоційну сферу, сферу
інстинктів. Робимо висновок, які концепти швидше пригадуються, найсильніше впливають на психіку людини.
8. З’ясовуємо, які концепти в першу чергу допомагають встановити рапорт, які концепти виконують роль якоріння і яким чином досягається рефреймінг.
Термін „архетип” увів К. Н. Юнг у 1919 році в статті „Інстинкт і підсвідомість”.
Він розумів архетип як „систему настанов і реакцій, яка непомітно визначає життя людини” [3: (133–152)]. Це первісна вроджена психічна структура, вияв родової пам’яті і
історичного минулого етносу, людства, їхнього колективного підсвідомого. За К.Юнгом
архетипи поділяються на психологічні, якщо вони виходять із пам’яті роду (свій,
дух, его, тіні, аніми, анімуси, вода, мати) і культурні, створені культурним досвідом
людства(наприклад, архетип тройці, життя, смерті, мадонни, вічного мандрівника, героя).
Ще одним прабатьком архетипа вважають Дж. Фрезера, який у своїх антропологічних
дослідженнях описує архетипи міфів та ритуалів [4: 233]. Дослідження структураліста
К. Леві-Строса були спрямовані на пошуки культурних універсалій або архетипів, які
створюються шляхом опозицій (життя – смерть; правий – лівий; говорити – мовчати;
тощо) [5: 69]. Архетипам притаманний найвищий ступінь узагальнення, абстрагування від конкретної форми. Категорії простір, час, верх – низ, Щастя, Здоров’я, Живе,
Контроль, Статус названі архетипами [6: (387–415)]. Автор „Словника символів”
В. Копалінський архетипом вважає концепт Небо та його складові (нескінченість, світло,
божество, всевидюче око, правда, моральне право, святість, чистота). З архетипною
опозицією верх – низ пов’язані такі парні символи як земля – небо (хмари), голова – ноги
(п’яти). На пошуки концептуального архетипу орієнтовані всі дослідження метафори та
метонімії в лінгвокультурології.
Примітиви – це елементарні концепти, які належать універсальному „алфавітові
людської думки” і для них є еквіваленти в усіх мовах. Були досліджені й виокремленні
А. Вежбицькою та її школою [7: (20–21)].
Прототипи – мисленнєвий корелят найкращого зразка певного класу об’єктів, згідно з концепцією „родинної схожості” Л. Вітгенштейна [8]. Теорія прототипу розглядає
ментальну процедуру категоризації як результат особливостей сприйняття світу, моральної активності, культури. Досліджувалась у працях К. Штумпфа, Е. Гусерля, М. МерлоПонті, Е. Рош. На думку Е. Рош, ознаки категорії виокремлюються шляхом пізнавальної
діяльності людини і дозволяють визначити всю категорію в цілому [9: (1–49)].
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Аналізуючи психотерапевтичні тексти за нашим планом, ми намагалися звернути
увагу на когнітивні механізми впливу, зрозуміти як саме побудовані конкретні тексти,
що кодують пацієнтів від конкретної хвороби. Виокремлюємо примітиви й класифікуємо
їх за А. Вежбицькою: субстантиви – я, ти, дехто, ми; детермінатори: інша, така ж,
цей; квантифікатори: забагато, трохи, багато, небагато, все, весь; ментальні предикати: відчувати, знати, думати, чути, мислити; мовлення: говорити, слова; вчинки,
подія, рух: робити, рухатись; існування, життя, володіння: мати, існувати, жити,
вмерти; оцінки: хороший, поганий, добре, погано; дескриптори: маленький; простір:
над, вище, нижче, в середині, тут, там; час: зараз, потім, коли, після, недавно; інтенсифікатори: дуже, більше; подібність: ніби, немов, як усі; мета-предикат: могти.
Деякі опозиційні примітиви, якщо застосувати теорію К. Леві-Строса, увійшли в
категорію архетипа: багато – небагато; жити – вмерти; хороший – поганий; добре –
погано; вище – нижче. Крім цих архетипів у текстах можна знайти такі універсальні
концепти як: ясно, світло, вода, земля, тепло, любити (любов) – ненавидіти, їсти, мати,
природа, здоров’я. Концепт „говорити” відносять і до примітивів і до архетипів. Архетип
„простір” у той самий час може бути прототипом певної категорії понять: тут – там; на
природі, далеко від; вище – нижче; поза цим. Архетип „час” теж стає прототипом класу
понять: зараз, тепер, до того, перед, після, у минулому, з цієї хвилини. Архетип „життя”
як прототип категоризує такі мислеформи: розвиватися, їсти, апетит, жир, солодке, обжерливість, переїдання, здоров’я, кровообіг, неконтрольований ріст, доїдати. Архетип
„смерть” як прототип реалізується в декількох поняттях: вмерти, загибель.
Оцінюючу лексику, спираючись на дослідження Р.В. Алімпієвої [10: (13–27)], ми розподілили на фізіологічну та психологічну. А психологічну в свою чергу на емоційну,
прагматичну і сенсорну. До фізіологічної віднесли таку лексику: розслабленість, тошнота, блювання, обжерливість, м’ясна їжа роздуває кишківник, кровообіг сповільнюється,
біль у шлунку, серце б’ється тяжко і повільно. До психологічної: 1) емоційну: радість,
задоволення; 2) прагматичну: мама, увага, турбота, спокій, заспокоєння, затишок, нервова система міцна і здорова, терпіння; 3) сенсорну: врівноваженість, хороше самопочуття.
Ключовими концептами текстів можна вважати такі: заспокоєння, розслаблення, обжерливість, загибель, смерть, оздоровлення, переїдання, м’ясна їжа, солодка їжа, жирне, любов, хороша, добра, спокій, доїдай, відчувати, врівноваженість.
Ми створювали семантичні поля ключових концептів для з’ясування значимості
того чи іншого концепту в НЛП, для виявлення механізму впливу, наприклад, семантичне поле концепту „обжерливість” містить в собі такий лексичний склад: зловживання
їжею, надмірний апетит, жири та солодке, жирова дистрофія, їсти, їжа, картопля
з маслом, оселедець, м’ясо з жиром, доїдай все, м’ясна їжа роздуває кишківник, призводить до закрепів, біль у шлунку, їж солодке і жирне. Семантичні поля скріплюються
концептами їсти, доїдати, відчувати, все, жити, вмерти.
У першу чергу пригадуються концепти – заборони, концепти – порівняння, асоціюються – жирне, солодке, мучне, їжа, всмоктування. Швидше пригадуються концепти,
що впливають на сферу інстинктів, емоційну сферу: обжерливість, тошнота, блювання,
закрепи, апетит, любов, хороша, спокій, розслаблення. Найчастіше вживаються концеп35

ти саме ті, що повинні здійснювати вплив на свідоме і підсвідоме пацієнта: їжа (28),
жирне і солодке (27), я (26), відчувати (23), любов (21), ти (20), потім (18), доїдай (17),
мучне (16), зараз (16), їж (15), розпирає (15), відпочиває (13), стомився (12), маленький
(12), мама (11), абсолютна байдужість (10), абсолютна відсутність апетиту (20).
Тексти насичені концептуальною метафорою: набити тарілку, набити утробу, енергія чистої неприв’язаної любові, любов – це гіпноз, пекельна кухня, всмоктувати їжу як
губка, жива їжа, ґвалтувати їжею, їжа темряви, їжа – сонячне світло, їсти темряву,
всмоктувати жіночість тіла, жирам об’явлена війна, брудні думки, палати бажанням,
підвищення тиску голодна кров, страшна спітніла жирова шуба, усі біди та неприємності тануть, солодка їжа – смерть, ковбаса та жири – інсульт для серця і розуму.
Метафора в цих текстах застосовується як механізм, який приводить до взаємодії
процеса пізнання й емпіричного досвіду, культурних надбань колективу та його мовної
компетенції, щоб відобразити у мовній формі об’єкти, що не сприймаються відчуттям і
зробити наочною невидиму картину світу.
Насиченість текстів концептуальною метафорою говорить про зв’язок метафори з
кризовим мисленням. Ці психотерапевтичні тексти призначені для лікування хвороби,
яка пов’язана з кризовим станом свідомості й підсвідомого.
Тексти кодують по спіралі, активізуючи інстинктивну, емоційну, сенсорну сфери пацієнта. Кодування будується на зіставленні позитивного та негативного:
1. Позитивне: ти людина здорова. У тебе здорові всі клітини нервів. Твоя нервова
система міцна і здорова; мислиш позитивно, їси лише задля здоров’я й розвитку організму, ти їси, щоб жити; усі біди та неприємності тануть; жива їжа та інші.
2. Негативне: доїдай все, до тошноти, до рвоти. Солодка їжа – це твоя смерть; м’ясна
їжа роздуває кишківник, призводить до закрепів; капілярний кровообіг сповільнюється
закупорюючись жирами; серце від жирової дистрофії б’ється тяжко і повільно; тобі було
погано – ти їла; пекельна кухня та інші.
Примітиви, архетипи такі як – світло, здоров’я, вода, земля, любити, їсти, мати та
інші встановлюють рапорт між пацієнтом і психотерапевтом. Прототипи в цих текстах
тісно пов’язані з архетипами, вони розкривають сутність архетипів.
Елементарні концепти або концепти-примітиви, а також архетипи – первісні вроджені психічні структури, вияв колективного підсвідомого людства – здійснюють сильний
вплив на підсвідоме особистості.
Якоріння здійснюють опозиційні архетипи (любити – ненавидіти; жити – вмерти;
небо – земля; верх – низ) і також архетипи простір і час. Крім архетипів на якоріння
впливають ключові концепти: спокій, переїдання. обжерливість тощо.
Частотність концептів, наявність концептуальної метафори, зіставлення негативного
і позитивного формують рефреймінг.
Отже, проаналізовані психотерапевтичні тексти демонструють технології впливу на
свідомо та підсвідому сфери людини: це ключові концепти текстів, примітиви, архетипи,
прототипи, концептуальна метафора, принцип частотності концептів, семантичні поля,
які концентрують позитивні або негативні мислеформи, оцінююча лексика як фізіологічна, так і психологічна.
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(Івано-Франківськ, Україна)

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОНОТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ІДІОМАТИЧНОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ЕКСПРЕСИВІВ І КОМУНІКАТИВІВ
Стаття присвячена розгляду культурно-національної специфіки фразеологічних експресивів і комунікативів сучасної німецької мови. Проводиться лінгвокультурний аналіз
для визначення питомої ваги відображення фонових знань в структурі їх ідіоматичності.
Ключові слова: фразеологічні експресиви і комунікативи, культурно-національна конотація, символ, концепт, фонові знання.
Статья посвящена рассмотрению культурно-национальной специфики фразеологических экспрессивов и коммуникативов современного немецкого языка. Производится
лингвокультурологический анализ для определения удельного веса отображения фоновых знаний в структуре их идиоматичности.
Ключевые слова: фразеологические экспрессивы и коммуникативы, культурнонациональная коннотация, символ, концепт, фоновые знания.
The article deals with cultural and national specificity of expressive and communicative
idioms of modern German. The Cultural Linguistics’ interpretation determines proportion of
the background knowledge reflection in their idiomaticity.
Key words: expressive and communicative idioms, national cultural connotation, symbol,
concept, background knowledge.
З прагматичним поворотом у зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці кінця 20 століття
кут зору дослідників зміщується на функціональні аспекти, проголошується важливість
врахування антропологічного фактору, мовні явища розглядаються у взаємозв’язку з
культурою народу. Ці тенденції поширюються і на дослідження фразеологічного фонду – тієї галузі, де, на думку багатьох лінгвістів, найяскравіше відображається національна своєрідність мови. Вчені все частіше включають до аналізу фразеологічні одиниці
(ФО), які раніше розглядались як периферійні та перехідні феномени. Важливе місце
відводиться також контексту і вживанню знаків як суттєвому прагматичному компоненту, що формує власне значення знака.
У рамках широкого розуміння фразеології, зокрема концепцій «ідіоматичного карбування мови» H.Feilke та «шаблонної мови» S.Stein, окремий рівень утворюють дискурсивні одиниці, в межах якого ми виділяємо функціональне поле фразеологічних
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експресивів і комунікативів – синтаксично оформлених у вигляді речень (еліптичних
речень) окремих висловлювань, закріплених узуально в мовній спільноті для вираження
інтенцій, оцінок і емоцій мовця: Da/hier liegt der Hase im Pfeffer! Das ist [doch] die Höhe!
Ich glaube, mein Hamster bohnert! Friss, Vogel, oder stirb! Es geschehen noch Zeichen und
Wunder! [Aber] sonst geht‘s dir gut? Hannemann, geh du voran!
Актуальність дослідження зумовлюється не лише високою частотністю використання таких фразеологізованих речень у живому розмовному мовленні, якому притаманна
яскраво виражена експресія, але й їх небаченим поширенням в умовах демократизації
сучасної масової комунікації.
Аналіз наукової літератури показує, що у дослідженні цього класу ФО існує багато
невирішених питань. При вивченні «прагматичної фразеології» їм здебільшого відводиться статус залишкової категорії. Метою даної статті є розгляд національної маркованості фразеологічних експресивів і комунікативів (ФЕіК) німецької мови як акумулювання ними «фонових знань» німецької лінгвокультури.
Комплекс питань, пов’язаних зі взаємозв’язком та взаємодією мови і культури, є
предметом досліджень нової гуманітарної дисципліни – лінгвокультурології, що особливо стрімко розвивається в останні десятиліття (див. роботи В.А. Маслової, Д.О. Добровольського, В.М. Телії та ін.). Одним з її першочергових об’єктів вивчення є фразеологічна система, культурний, національний і соціальний характер якої проголошувався ще
до виникнення лінгвокультурології як науки (див. роботи В.В.Виноградова, Б.А.Ларіна,
Р.Ладо). Фразеологічні експресиви і комунікативи, як і інші ФО кожної національної
мови, включають широку національно-культурну пресупозицію, що часто дозволяє суттєво розширити рамки висловлювання, вони виконують кумулятивну функцію, тобто є
носіями «фонових знань» [1] – колективних знань членів мовної та культурної спільноти
(пор. «common sense» H. Feilke [2]). На вербальному рівні фонові знання передаються
базовим для лінгвокулътурології поняттям культурно-національної конотації (КНК), яка
розуміється як «інтерпретація денотативного або образно мотивованого аспектів значення
в категоріях культури [3: 214]».
Концепція «мовного світобачення» В.Гумбольдта знайшла відображення у новітній теорії фразеологічної картини світу (див. праці Д.О. Добровольського, В.М. Телії,
Т.З. Черданцевої). Кожна мовна спільнота конструює свою власну модель світобачення,
особливим чином членуючи реальність та специфічно називаючи виділені фрагменти,
складовою частиною якої є фразеологічна модель світобачення. Їй притаманні багато ознак, характерних загальній мовній картині світу, яку, на відміну від наукової, що
конструюється за об’єктивними критеріями, можна назвати «наївною», оскільки вона є
сильно антропоцентричною і інтерпретує світ, включаючи оцінно-модальні ставлення до
дійсності, в основі яких лежать колективні знання [4: 139–143].
Відповідно до сформульованих В.М. Телією основних постулатів, на які опирається
дослідження культурно-національної самобутності фразеологічного складу мови, більшість ФО володіють культурно-національною своєрідністю і їх відтворюваність сприяє
міжпоколінній трансляції культурно значущих установок і таким чином – формуванню
в процесах оволодіння і використання мови культурної самосвідомості як окремої особистості, так і культурно-національної ідентичності народу – носія мови [5: 14].
39

Д.О. Добровольський в одній із своїх більш пізніх статей «Національно-культурна
специфіка у фразеології» (1997) ставить під сумнів роботи, в яких стверджується, що ідіоматика – «святая святих національної мови», в якій неповторним чином маніфестується
дух і своєрідність нації: «апріорне закріплення за фразеологією тієї чи іншої мови національно специфічних рис виявляється при уважному розгляді далеко не безперечним
[6: 37]». Науковець вважає, що у цій сфері все частіше використовуються неоперабельні
поняття, що переводить відповідні тексти із сфери науки у сферу есеїстки. Відсутність
щодо більшості ідіом, як і інших образно-метафоричних одиниць лексикону, абсолютних еквівалентів в інших мовах пояснюється не стільки їх національно-культурною своєрідністю, скільки незбігом техніки вторинної номінації, а тому не кожна відмінність в
способах означення дійсності когнітивно релевантна і не кожна когнітивно релевантна
відмінність значуща в аспекті національної культури. Цьому положенню дещо суперечать результати дослідження Ф.Кулмасом «психоостенсивних формул» у двох дуже
споріднених мовах – урду і хінді. Велика кількість цих одиниць у першій та відсутність
у другій мові змусили вченого зробити висновок, що величина «формульного репертуару» кожної конкретної мови визначається культурою мовної спільноти, а не іманентними
особливостями самої мови [7: 132]. Культурно-національну маркованість фразеологічної системи виявляє також той факт, що вживання іноземцями фразеологічних одиниць
(як фразеолексем, так і фразеологізованих речень) часто розглядається носіями мови як
спроба проголошення повної ідентифікації з цільовою культурою і може бути сприйняте
ними негативно, оскільки вимагає такого рівня «інтимності», яке представникам чужої
мови/ культури просто так не надається [8: 209]. Д.О. Добровольський пропонує застосовувати у вивченні національної специфіки інтроспективний підхід, для якого важливі
уявлення носіїв мови про національну маркованість тих чи інших одиниць своєї мови без
співставлення з іншими мовами, зокрема сигналом наявності іманентної національної
специфіки може бути думка респондентів про недоречність вживання того чи іншого висловлювання іноземцем. Такого роду експеримент повинен проводитися з врахуванням
методологічного апарату також і психолінгвістичних досліджень, проте на рівні інтуїції
бачиться складність отримання за такої постановки питання однозначних результатів.
Вченими часто підкреслюється символьна складова семантики ФО. Д.О. Добровольський вказує на більш високий семіотичний статус символа у порівнянні з образом, символ частіше інтерпретується в термінах культури. Таким чином, культурна значущість
фразеологізму підвищується в тих випадках, коли в його структурі присутня символьна
складова, напр.: нести свій хрест; число сім у європейській культурі [6: 45-47].
Аналіз отриманих в результаті наскрізної лексикографічної вибірки близько 2200
одиниць показує, що для власне ФЕіК німецької мови не є визначальною наявність
символьної складової (попередньо були вибрані понад 2700 одиниць, частина з яких
вилучені із подальшого аналізу в результаті первинної перевірки у Інтернет-корпусі як
одиниці з нульовою вживаністю). Лише незначна кількість лексикографічно фіксованих
одиниць (15 од. - ≤ 0,7%) містять у своїй структурі числа, які не в кожному випадку
мають символьну значущість. Вираз Lieber nichts zu Weihnachten!, який вживається для
відмови, відхилення чи запевнення, фіксується також із підсилювальним розширенням
Lieber zehn/ fünf Jahre nichts zu Weihnachten!, а фактично вживається і з іншими чис40

лівниками. Проте цей фразеологізм можна розглядати як культурно-специфічний, адже
в його семантиці відображений звичай німців робити усім членам сім’ї коштовні подарунки з нагоди цього християнського свята. Число два у фразі Dazu gehören [immer
noch] zwei також не має ваги символу, семантика та прагматичні рестрикції цього виразу
передбачають його вживання у ситуаціях, коли хочуть наголосити на важливості врахування своєї думки у прийнятті якогось рішення. Вираз Jetzt schlägt’s aber dreizehn! (Це
вже занадто! Де таке видано!) містить число тринадцять, яке розглядається у повір’ях
багатьох народів як небезпечне, таке, що приносить нещастя. Лексикографічні джерела
подають також, на нашу думку, більш вірне тлумачення цього виразу не як вираження небезпеки якоїсь ситуації, а як здивування, адже годинник б’є максимум дванадцять разів,
тринадцять в даному випадку розглядається як щось «надмірне». У структурі німецьких
фразеологізмів число тисяча часто має семантику підсилення, означає велику кількість,
напр.: mit tausend Zungen reden/predigen; voll wie tausend Mann sein; nach dem Essen sollst
du ruhen oder tausend Schritte tun; Tausend Dank!, проте у фразеологічних експресивах Ei
der Tausend! Der Tausend soll mich holen! Hol’s der Tausend! іменник der Tausend виступає
евфемізмом слова der Teufel як співзвучне з синонімічним der Daus. Крім цього, існує
декілька ФЕіК із числом три, яке мало особливе значення у середньовічному правосудді.
Три вживається також як символ Святої Трійці, проте у цьому значенні серед ФЕіК воно
зустрічається лише у пародійному проклятті In drei Teufels Namen.
Фразеологічна система німецької мови представлена також чисельними одиницями
з колоративним символьним компонентом. Фразеологізми-колороніми є яскравою ілюстрацією народної самосвідомості, культурно-історичного розвитку, виразного потенціалу мови як способу відбиття емоційного стану, відображаючи певні концепти мовної
картини світу. Так сірий та чорний кольори символізують песимізм, щось негативне,
злість, погані риси характеру: alles grau in grau sehen; das graue/heulende Elend kriegen/
haben; alles durch die schwarze Brille sehen; eine schwarze Seele haben. Сірий колір означає
також старість, сивий колір волосся: alt und grau [bei etwas] werden. Чорний колір, проте,
не завжди символізує щось негативне, адже фразеологізми виникають у різних сферах
народного життя і їх безпосередня етимологія часто концептуально суперечлива, чорний
може мати і позитивне значення, пор. вирази із комерційної сфери: schwarze/ rote Zahlen
schreiben, де schwarz означає прибуток. Кольори у складі ФО також часто передають
прояви фізіологічного чи емоційного стану людини, напр.: sich die Augen rot weinen; mit
roten Ohren abziehen; jmdm. wird [es] schwarz vor [den] Augen. Ці ФО з колоративним
компонентом вживаються для опису емоційних станів, а у складі ФЕіК, які передають,
як правило, живу безпосередню емоцію, тобто служать для вираження емоцій, не називаючи їх, кольори нехарактерні. Серед фіксованих в опрацьованих в рамках даної роботи лексикографічних джерелах та вживаних у Інтернет-дискурсі ФЕіК лише 8 одиниць
(< 0,5%) містять колористичну складову. Проте семантичні асоціації цих компонентів
мають яскраво виражений національно-культурний характер, тут представлені як базові
для німецької культури концепти кольорорефлексії, напр.: Es wird/ kommt immer bunter;
Еs geht bunt zu – у цих виразах відображається народне несхвалення усього строкатого,
bunt означає тут щось невпорядковане, хаотичне [9: 1082]; Da kannst du warten, bist du
schwarz wirst – чорний передає загибель; (Na), so blau! – синій в даному випадку означає
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обман, будучи відірваним від єдиного образу в ході вторинного фразотвору (пор. blauen
Dunst reden; einem blauen Dunst vormachen; das Blaue von Himmel (herunter)lügen), так і
інші національні етимологічні асоціації, зокрема із колоронімом grün, напр.: Dann ist die
Wiese grün! (Досить! Моє терпіння луснуло!) походить із гри в карти, коли називають
масть пік, яка в німецьких картах традиційно є зеленого кольору [10: 919]; у фразі Ich
sehe grün! (Є надія!) зелений, найімовірніше, походить від зеленого світлового сигналу
у військових, який означає «ми йдемо на допомогу» [10: 310]. Найбільш яскравим прикладом висловленого вище твердження про відносну нехарактерність символьної семантики для ФЕіК німецької мови, поряд із незначною кількістю одиниць, що містять у своєму складі числовий чи колористичний компонент, служить етимологія фразеологічного
експресива (Ach) du grüne Neune!, який виражає (неприємне) здивування чи переляк. Ані
колоронім зелений, ні число дев’ять не відображають в даному випадку жодних більшою
чи меншою мірою універсальних концептів, проте мають яскраво виражену національну
основу. Лексикографічні джерела подають походження цієї ФО у взаємозв’язку із відомим берлінським розважальним закладом середини 19 століття, що розташовувався на
Blumenstraße 9 з головним входом am grünen Weg, чужорідна назва якого «Conventgarten»
була замінена в народі на «Grüne Neune» [9: 1093; 10: 571].
Значно ширше у фразеологічному фонді німецької мови представлені ФЕіК, які містять у своїй структурі зооніми (у нашому дослідженні ми виділили за цією ознакою 94
одиниці – < 5%), проте і тут спостерігаємо схожу картину: лише у складі окремих фразеологізмів можна розглядати їх символьну значущість, причому не завжди поширену
виключно у німецькій лінгвокультурі. Так ще у древніх римлян існували прислів’я, у
яких віслюк як неповоротка тварина з малозвучним голосом вживався для передачі негативних характеристик чи поганих звичок людини (пор. нім. Der Esel geht voran/ nennt
sich zuerst; Wenn man den Esel nennt, [kommt er gerennt/ gerannt]). У складі багатьох ФЕіК
наявні зооніми der Geier та der Kuckuck, що здавна символізують у народі нечисту силу
(Hol dich der Geier! Weiß der Geier! Pfui Kuckuck! Scher dich zum Kuckuck!). Проте якщо
стерв’ятник має негативну символіку і у інших культурах, зокрема слов’янській, то щодо
зозулі схожі асоціації нехарактерні. Таку ж символіку виявляє das Eichhörnchen завдяку
своєму рудому забарвленню та спритності. У народному повір’ї нечистий часто перевтілюється у білочку, щоб завдати шкоди людині, пор. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, що
вживається як пересторога перед неприємною несподіванкою [9: 360]. Серед німецьких
ФО зоонім der Hase вживається, як правило, з позитивною символікою, підкреслюючи
його вправність (пор. Wie läuft der Hase?). Зоонім der Hund, що у багатьох культурах і,
зокрема, німецькій служить символом вірності та пильності, у німецькій фразеологічній
картині світу вживається для позначення чогось низького, підступного [9: 755]. У складі
ФЕіК однозначно переважає негативний експресивний компонент, напр.: Das ist unter
allem Hund! Hol ihn/ mich/ dich der Hund! Scheiß der Hund drauf! та ін.
Велика кількість ФЕіК утворюється на основі пропозиційних метонімій, зокрема
значне емоційне потрясіння розглядається як результат чогось абсурдного чи незвичного. Слід відзначити високу продуктивність цих виразів у німецькій мові, особливо із
компонентами-зоонімами (Ich glaube, mein Schwein pfeift! Es ist zum Mäusemelken! Da
wird der Hund in der Pfanne verrückt! Da fällt ein Affe aus dem Nest! Wer sagt denn, dass der
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Löwe kein Schmalz frisst? та ін.). Окремі жартівливі ФЕіК є римованими одиницями: Nicht
schlecht, Herr Specht! Denkste! Auch bei den Würmern gibt es Hengste!
Серед ФЕіК німецької мови загалом та з компонентом-зоонімом зокрема, крім виразів із символьним значенням та одиниць, що виражають універсальні абстрактні поняття
і ситуації, загальнолюдські відчуття без етнокультурного забарвлення, налічується значна кількість одиниць (близько 250 ФЕіК - ≥ 11%) з яскраво вираженою національною
специфікою. В.Г.Гак, досліжуючи етнонаціональну специфіку «фразеорефлексів» французької мови (вербальних реакцій комунікантів на різноманітні ситуації), розглядає фразеологізми – цитатні і ситуативні ремінісценції, і приходить до висновку, що культурнонаціональна специфіка, властива фразеології в цілому, поширюється зі ще більшою
очевидністю і на фразеологізовані мовленнєві реакції [11].
Серед вчених-фразеологів клас «крилатих слів» традиційно розглядається як один з
найбільш суперечливих. Літературне походження, яке сьогодні поширюється і на інші
сфери, зокрема, рекламу, засоби масової комунікації, кіноіндустрію, мають різні за структурою та змістом і функціями стійкі сполучення слів: фразеолексеми (Kastanien aus dem
Feuer holen; Kalter Krieg), фразеологічні експресиви і комунікативи (Mein lieber Scholli!
Verflixt und zugenäht! Volldampf voraus!), прислів’я і тривіальності (Kleider machen Leute;
Ein jeder kehre vor seiner Tür; Von nichts kommt nichts) і навіть фразеошаблони (Futsch ist
futsch, hin ist hin) та мовленнєво специфічні фразеологізми (Verzeihen Sie das harte Wort!).
Слід сказати, що більшість крилатих фраз функціонують як короткі афористичні вислови
з вузьким конкретним змістом, які асоціюються при вживанні з певним автором чи літературним джерелом. Проте з часом частина цих виразів втрачає конкретно-буквальне
значення, відриваючись від первісного джерела, і набуває значення «універсального»
характеру. Вони стають загальновідомими та фіксуються фразеологічними словниками,
і, на думку багатьох вчених, для синхронного зрізу мови походження такої фрази є абсолютно нерелевантним. Г.Бургер також ставить під сумнів невиправданий оптимізм щодо
рівня освіченості «дуже багатьох членів мовної спільноти»; авторство частини крилатих
слів є для нелінгвістів невідомим і в синхронному плані цю групу нераціонально зараховувати до їх складу. На підтвердження своєї думки автор наводить приклад, який
пізніше цитували багато фразеологів: «Хто сьогодні ще пам’ятає, що Friß Vogel oder stirb
є заголовком памфлету на М. Лютера, написаного у 1722 році Страсбурзьким пастором
Й.Н. Вейслінгером [12: 44]». Те ж саме можна сказати про багато інших виразів: так фразеологічний зворот Nicht für einen Wald voll Affen!, який використовується як вираження
відмови, відхилення якоїсь пропозиції, запозичений із драми В.Шекспіра «Венеціанський купець»; стійка фраза Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, яка вживається для вираження непохитного оптимізму, є приспівом із шлягеру, що звучав у знятому в
1939 році фільмі «Рай холостяків». Навіть тривіальне за своїм змістом речення Der Ball
ist rund, яке вживається зі ситуативною спеціалізацією як коментар про хід футбольного
поєдинку, належить авторству відомого німецького тренера З. Гербергера. Літературне
авторське підґрунтя мають багато інших ФЕіК, напр.: Nun hat die liebe Seele Ruh; Da
bleibt kein Auge trocken; Hannemann, geh du voran! Wie sage ich es meinem Kinde? Tu, was
du nicht lassen kannst! O du lieber Augustin! Und da verließen sie ihn; Nicht (niemals) ärgern,
nur wundern! Mein Gott, Walther! Mein Name ist Hase; Hast du sonst noch Schmerzen? Деякі сучасні ФЕіК походять із німецьких шванків – народних та авторських сатиричних
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оповідань, легенд та байок: Ja, Bauer, das ist ganz was anders! Anton, zieh die Bremse an!
Sieht doch die Katz den Kaiser an! Landgraf, werde hart! Г. Бургер та його співавтори підтверджують свої спостереження також в ході експерименту, учасники якого, отримавши
спеціально розроблені завдання, що містили крилаті слова, в переважній більшості випадків не могли назвати джерело і позначали їх як фразеологічні звороти. Автори приходять до висновку, що цей клас ФО має осцилюючий характер, адже, з одного боку,
їх складно однозначно відмежувати від цитат, а з іншого – від решти фразеологізмів
[12: 43-56]. Ми також дотримуємось точки зору, що одиниці, які мають документально зафіксоване літературне (у широкому розумінні) походження, але володіють такими
ознаками фразеологізмів як відтворюваність, стійкість, вживаність, можуть розглядатися
в одному ряду з іншими фразеологізмами певного класу, проте їх походження не слід розглядати як нерелевантне для сучасного функціонування цих фраз у мовленні: ці ФО, як і
багато інших одиниць, в етимології чи у складі яких мають місце національно-культурні
елементи, є культурно-конотативними одиницями і акумулюють значний пресупозитивний фон знань, на який опираються носії мови у своєму повсякденному спілкуванні.
Поряд із фразами, що мають «широке» літературне походження, як національно
марковані ми визначили ФЕіК, які виникли на історичній національній основі, тобто
у їх семантиці відображені певні історичні події, звичаї та традиції, особливості побуту та різних сфер народного господарства. Так багато ФЕіК пов’язані з воєнними подіями різних історичних епох та військовою сферою загалом, напр.: Ab nach Kassel! Ich
verstehe nur Bahnhof!/ Bei mir Bahnhof! Immer feste auf die Weste! Da ist Holland in Not/
Nöten; Holzauge, sei wachsam! Rin in die Kartoffeln, raus aus den/ die Kartoffeln! Die Lage ist
hoffnungslos, aber nicht ernst; So scharf schießen die Preußen nicht! Raus aus Metz! So stimmt
die Richtung. Вживання виразів Mein Bedarf ist gedeckt! Wer will nochmal, wer hat noch
nicht? Bude zu, Affe tot/ krank! спочатку обмежувалось торговою сферою, традиціями німецьких ярмарок. У складі деяких ФЕіК наявні німецькі антропоніми: Ich bin kein Otto;
Ich will Hans/ Emil heißen, [..],Quatsch nicht, Krause!, також і відомих історичних осіб:
Sowas lebt und Schiller/ Goethe musste sterben; Dazu hat Buchholtz kein Geld; Das kannst du
halten/ machen, wie der Pfarrer Assmann. Фраза Demnächst in diesem Theater, яка є, по суті,
шаблонним анонсом фільму у кінопрокаті, вживається і поза цими рамками у значенні
Зустрінемось пізніше у цьому ж місці чи у іронічному вжитку Пізніше, не тепер. Походження виразу Ab durch die Mitte! (Геть! Відійти! Марш!) упорядники фразеологічних
словників подають як запозичення з режисерських зауважень у книгах-сценаріях. Das ist
das Ende vom Lied відображає характерне німецьким народним пісням трагічне закінчення, а походження фрази Es geht um die Wurst (Настав вирішальний момент) пов’язане
із традиційними німецькими народними змаганнями, переможець яких отримував як
нагороду ковбасу. Отже, культурно-національна специфіка цих ФО виявляється в плані
змісту, в плані вираження і в аспекті функціонування.
Отримані результати дозволяють зробити висновок про яскраво виражене акумулювання фразеологічними експресивами і комунікативами фонових знань носіїв мови
в німецькому культурному ареалі. Загалом частка культурно-національно маркованих
ФЕіК склала в ході аналізу 15 %, що, з огляду на застосований нами широкий підхід до
визначення ідіоматичності і відповідну вибірку досліджуваних одиниць, робить можливим розглядати культурно-національний компонент поряд із метонімічною чи метафо44

ричною переінтерпретацією та прагматичними рестрикціями (термін О.Я. Остаповича)
важливою складовою у структурі їх ідіоматичності. Перспективним бачимо також дослідження частотної та контекстної вживаності цих одиниць у німецькомовному Інтернетдискурсі.
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КАТЕГОРІЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ У НЕВЛАСНЕ-ПРЯМОМУ МОВЛЕННІ
Дана стаття присвячена вивченню структури, специфіки і властивостей художнього часу невласне-прямого мовлення. Темпоральну структуру НПМ проаналізовано
з огляду ретроспекції, проспекції та інтроспекції .
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Ключові слова: невласне-пряме мовлення, художній час, темпоральність, категорія
часу, ретроспекція, проспекція, інтроспекція.
Данная статья посвящена изучению структуры, специфики и свойств художественного времени несобственно прямой речи. Темпоральная структура НПР проанализирована с точки зрения ретроспекции, проспекции и интроспекции.
Ключевые слова: несобственно прямая речь, художественное время, темпоральность, категория времени, ретроспекция, проспекция, интроспекция.
The article is devoted to the study of structure and properties of category of time in freeindirect speech. Temporal structure is analyzed in view of flashback and flash-forward narration
and introspection.
Key words: free-indirect speech, temporality, category of time, flashback and flash-forward
narration, introspection.
Інтерес до тексту як цілісного утворення з’явився в кінці XIX-го – початку ХХ-го
століття у роботах О.М. Веселовського, О.О. Потебні, Л.В. Щерби, Празького лінгвістичного гуртка і згодом активно розвивався у працях М.М. Бахтіна, В.В. Виноградова,
Г.О. Винокура, І.Р. Гальперіна, Д.С. Ліхачова, Ю.М. Лотмана, а також їх послідовників
та учнів.
Художня література «завжди була сильна й неповторна своєю високою здатністю показувати єдність часів», а отже, пізнати й осмислити функціональні особливості внутрішньої організації художнього твору [1:95]. В процесі дослідження мови та мислення в лінгвістиці важливе місце належить вивченню таких мисленнєвих категорій, які
встановлюють зв'язок між людською свідомістю та об’єктивною дійсністю. Однією з
таких фундаментальних категорій є категорія часу. Категорія часу є фундаментальним
мисленнєвим поняттям, яке відображає уявлення про навколишній світ. Час – це один
з основних вимірів людського буття, який характеризує фізичне існування людини та її
духовне життя [2:2].
Метою статті є вивчити структуру та властивості художнього часу НПМ, що передбачає розгляд тексту як закритого, створюваного автором вигаданого світу та його часу,
який забезпечує напрямок і порядок його розгортання. Задля досягнення даної мети були
поставленні наступні завдання: розмежувати такі поняття як граматичний і художній час,
проаналізувати темпоральну структуру НПМ з огляду ретроспекції, проспекції та інтроспекції. Матеріалом аналізу слугують такі романи В.Вульф, як: “Mrs. Dalloway”, “To the
Lighthouse”, “Orlando”, які ще не поставали предметом аналізу в річищі категорії часу.
Категорію часу як одну з фундаментальних властивостей світу було визнано ще
Аристотелем, однак ні античні, ні сучасні філософські концепції не дають його однозначного тлумачення: у Платона “час” – рухливий образ вічності, у Августіна – властивість створеного Богом універсуму, у Канта – невід’ємна частина людського розуму, що
“відповідає” за відображення світу речей, у Хайдеґґера – середовище, в якому відбуваються події, а сам по собі час ніщо [3:5].
У сучасній філологічній науці концепт часу інтерпретується у поняттях граматичного і художнього часу, а також у категорії темпоральності [4:1]. Граматичний час є
об’єктом дослідження в морфології, частково у лінгвістиці тексту. Художній час є пред46

метом дослідження в сучасному літературознавстві та комунікативному мовознавстві, де
аналізується на основі інтерпретації філософської концепції часу як послідовності буття
речей і подій картин художньої дійсності. Виходячи з того, що художній твір представляє
собою особливого роду взаємодію між свідомістю ″художника слова″ та об’єктивною
реальністю, важливе місце в дослідженні темпоральності посідає вивчення структури,
специфіки та властивостей художнього часу НПМ.
На думку Т.М. Голосової, художній і граматичний час, категорія темпоральності –
явища, що перебувають у відношеннях взаємного пересічення, інтерпретуючи з того чи
іншого боку темпоральні відношення навколишньої дійсності, які знаходять відображення у тексті. Темпоральна структура художнього часу розглядається нею як вихідна, базова системна організація, яка є основою для розгортання художнього часу тексту [4:1].
Своє відображення час знаходить в системі художнього твору, де визначає ту чи іншу послідовність дій, їх взаємний зв’язок та чергування [5:8]. Час у літературознавстві (М.М.
Бахтін, Л.А. Ноздріна, З.Я. Тураєва) – явище метафоричне, воно осмислюється лірично
та освоюється ментально в ідіостильовій майстерні автора, який надає йому рис образності, емоційності та оцінності [3:5] .
Суттєвих розбіжностей між реальним (об’єктивним) часом та часом художнім немає,
незважаючи на їх різну природу: властивості реального часу відображаються в перцептивному часі автора та реалізуються в художньому часі тексту, відсутність такої координації унеможливлювала б адекватне сприйняття його читачем. Граматична форма наповнюється особливим темпоральним змістом , внаслідок чого читач сприймає художній
час, навіть якщо про нього нічого в тексті спеціально не говориться [5:8].
В системі англійської мови мовні компоненти, пов’язані з ідеєю часу, відносяться до
функціонально-семантичного поля, яке будується на основі субкатегорій темпоральності
(зовнішній час), аспектуальності (внутрішній час), часової локалізованості (співвідношення зовнішнього і внутрішнього часу) та таксису (співвідношення дій у часі) [5:8]. Ми
зупинимось в нашому дослідженні більш детально на категорії аспектуальності.
Категоріальна ситуація аспектуальності зумовлює внутрішній абзацний час, встановлюючи відносини одночасності, послідовності та різночасності дій в рамках абзаців, що,
в свою чергу, підкреслює властивості того чи іншого проміжку часу тексту [5:11].
Головною базою реалізації категоріальних темпоральних ситуацій є абзац, який зумовлює основний принцип дослідження «слідом за автором». На рівні абзацу категорійні часові мікроситуації знаходяться в одночасній взаємодії між собою: накладаються,
виступають у тісному ряду, зумовлюючи одна одну, посилюючи або нівелюючи, формуюючи цілісну темпоральну макросистему, тобто – макроситуацію абзацного рівня
[4:12].
У лінгвістичних дослідженнях тексту довгий час абзац розглядався лише як
композиційно-виділювальна одиниця (Лосева 1980, Москальская 1981) і не вважався
тим лінгвістичним компонентом, що має відповідну структуру, системну організацію.
Проте лінгвістичні дослідження останніх років у зв’язку із утвердженням прагматичного
та комунікативного напрямків у мовознавстві свідчать про те, що абзац має відповідну
семантико-синтаксичну структуру (Сильман 1967) та є засобом актуалізації авторської
думки, авторського текстового задуму тощо. Як зазначає В.Ф. Нечипоренко (1995), абзац
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становить мовленнєвий контекст, в якому органічно поєднується зміст та формальнограматична структура [4:11].
Темпоральну структуру НПМ проаналізовано з огляду проспекції, ретроспекції та
інтроспекції у відносинах одночасності, послідовності і різночасності на рівні абзацу.
Вибір часової форми у НПМ залежатиме від того чи суб’єкт перебуває у стані спогадів (позиція ретроспекція), стані сподівань (позиція проспекція) чи стані переживань
(позиція інтроспекція). Виходячи з вище сказаного, події в художньому творі можуть
розгортатися ретроспективно, проспективно та інтроспективно. Як зазаначав М.А. Сапаров: Кожен зріз твору об’єднує: 1) вже «викристалізоване» і «затверділе» минуле;
2) безпосереднє справжнє; 3) ще не здійснене, але вже передбачене майбутнє»[6: 98].
У літературному творі окрім посторінкової пульсації художнього часу наявний і вихід за межі сюжетного теперішнього, який здійснюється вертикальними зламами «вниз»,
«углиб», в минуле, що постає як ретроспекція (flashback narration) [2:11]: «Of course I
did, thought Peter; it almost broke my heart too, he thought; and was overcome with his own
grief which rose like a moon looked at from a terrace. I was more unhappy than I’ve ever
been since, he thought…”) [9:31]. “There was Regent’s Park. Yes. As a child he had walked in
it – odd, he thought, how the thought of childhood keeps coming to me – the result of seeing
Clarissa, perhaps; for women live much more in the past than we do, he thought”[9:41].
У вище наведених прикладах простежуємо, що позиція ретроспекції дозволяє актуалізувати динаміку суб’єктивних спогадів. Активна робота пам’яті викликає яскраві
образи минулого, які напливають один на одного, синтезують, взаємопроникають, трансформуються у свідомості героя [7: 4-5]. На справді кожен текст побудований на ретроспекції, адже поступове накопичення інформації не можливе без утримання в пам’яті
раніше одержаного повідомлення.
Спогади персонажа виражаються через розумовий процес у хронологічному порядку. Минулий неозначений час (претеріт) служить для ретроспективного зображення.
Вибір минулого неозначеного часу як основної форми авторської розповіді, зумовлений
особливим значенням претеріта в канві художнього твору. Епічний претеріт не виражає
минулого, водночас він ніяк не зв’язаний з моментом мовлення як точкою відліку [8:79].
Отже, при сприйнятті художнього тексту відбувається транспозиція всього зображуваного світу в модус теперішнього, в модус уяви читача, що видно з нижче наведених прикладів: “Could it be that he was in love with her, then, remembering the misery, the torture,
the extraordinary passion of those days? It was a different thing altogether – a much pleasanter
thing altogether – the truth being, that now she was in love with him…»[9:59]. «Sunk for a
long time in profound thoughts as to the value of obscurity, and the delight of having no name,
but being like a wave which returns to the deep body of the sea; thinking how obscurity rids the
mind of the irk of envy and spite; how it sets running in the veins the free waters of generosity;
and allows giving and talking without thanks offered or praise given; which must have been the
way of all great poets, he supposed”[10:50].
Аналіз матеріалу засвідчив, що ретроспекція реалізується у різний спосіб, з-поміж
яких особливе місце посідає повтор. На думку Єщенко Т.А., ретроспекція – це повтор
думки, який уповільнює перебіг оповіді, значущість якої полягає в тому, що вона інтегрує часові зрізи оповіді [11: 253].
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Проспекція (flash-forward narration) зупиняє поступальний рух сюжетного теперішнього, але порушує його у зворотному щодо ретроспекції напрямку, тобто йде не «вниз»,
«углиб», а «уверх», у майбутнє [2:12]. Переживана проспекція – прогнозувальна – передає впевненість мовця у реалізації своїх планів. Вона має місце переважно у внутрішньому мовленні і супроводжується авторською ремаркою he/she thought, said to himself,
imagined, believed, hoped etc: “Time went by, and Orlando, wrapped in his own dreams, thought
only of the pleasure of life; of his jewel; of her rarity; of means for making her, irrevocably
and indissolubly his own”[10:23]. “And that’s the last oath I shall ever be able to swear, she
thought; ‘once I set foot on English soil. And I shall never be able to crack a man over the head,
or tell him he lies in his teeth, or draw my sword and run him through the body…”[10:77].
При тому, що дієслово ремарки подано в минулому часі (Past Indefinite), прогнозувальну
проспекцію персонажу завжди виражено дієсловом майбутнього часу (Future Indefinite).
Дуже часто проспекція передає сумнів і невпевненість суб’єкта у реалістичності своїх
надій (мрій), що позначається граматичним часом дієслова – це не Future, a Future-inthe-Past [7:13]. «…Richard had had a sudden vision of her there at luncheon; of himself and
Clarissa: of their life together; and he drew the tray of old jewels towards him..”[9:84].
Головним сигналом попереджувальної проспекції є зміна граматичного часу – переведення його у форму майбутнього. Проспективні фрагменти зазвичай невеликі за обсягом і повернення в перерваний континуум є для читача неважким [12: 77].
Позиція проспекції розумових процесів персонажа є своєрідною перехідною ланкою
від художнього минулого до художнього теперішнього чи майбутнього, де спостерігається використання різних часових форм, вживання яких в НПМ у багатьох випадках
характеризується деструкцією, [8:73 - 77]. Приклад: «Why, thought Mr Ramsay, should
she look at the sea when I am here? She hoped it would be calm enough for them to land at
the Lighthouse, she said. The Lighthouse! The Lighthouse! What’s that got to do with it? he
thought impatiently”[14:113]. “This was a favourite dress, one of Sally Parker’s, the last almost
she ever made, alas, for Sally had now retired, and if ever I have a moment, thought Clarissa,
I shall go and see her at Ealing “[9:29]. Проспекція, дає читачеві змогу ясніше уявити собі
зв'язок і обумовленість подій і епізодів, глибше проникнути в змістовно-концептуальну
інформацію. Future forms надають художньому твору певного динамізму. Силою художньої винахідливості автор змушує читача постійно сприймати твір у двох планах - у
реальному і ірреальному [13:15-16].
Інтроспекція: суб’єктивне сприйняття часу людиною посилюється через інтроспекцію (самоспостереження), що допомагає зрозуміти власний внутрішній світ:
“For he was gone, she thought – gone, as he threatened, to kill himself – throw himself
under a cart! But no; there he was; still sitting alone on the seat, in his shabby overcoat, his legs
crossed, staring, talking, aloud”[9:18]. “There we stop; there we stand. Where there is nothing,
Peter Walsh said to himself; feeling hollowed out, utterly empty within. Clarissa refused me,
he thought. He stood there thinking, Clarissa refused me “[9:36]. “But Lucrezia was saying to
herself, It’s wicked; why should I suffer? She was asking, as she walked down the broad path.
No; I can’t stand it any longer, she was saying…[9:49].
“Ah! She sighed, pressing her head luxuriously on its spongy pillow, ‘I have sought
happiness through many ages and not found it; fame and missed it; love and not known it;
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life – and behold, death is better’…”[10:122]. “Her mind began to toss like the sea. Yes, she
thought, having a deep sigh of relief, as she turned from the carpenter’s shop to climb the hill, I
can begin to live again. I am by the Serpentine, she thought, the little boat is climbing through
the white arch of a thought deaths. I am about to understand…”[10:159].
“Was she wrong in this, she asked herself, reviewing her conduct for the past week or
two, and wondering if she had indeed put any pressure on Minta, who was only twenty-four,
to make up her mind. She was uneasy…” [14:44]. “So they’re gone, she thought, sighing
with relief and disappointment. Her sympathy seemed to fly back in her face, like a bramble
sprung. She felt curiously divided, as if one part of her were drawn out there – it was a still day,
hazy,…”[14:117].
Наявність різних темпоральних форм в НПМ є проявом складного процесу формування думки. Розвиток думки в таких випадках ускладнений, імплікований асоціаціями,
ретроспекціями почерпнутими з вражень.
Позиція спогадів та сподівань відображають до певної міри розмежування часових
пластів. Однак вони можуть і співпадати, поєднуватися [8:78]: “She was about to split
asunder, she felt. The agony was so terrific. If she could grasp her, if she could clasp her, if she
could make her hers absolutely and for ever and the die; that was all she wanted”[9:96].
У наведеному прикладі межі між минулим, теперішнім та майбутнім стираються
через перебування суб’єкта мислення у позиції інтроспекції – внутрішніх переживань.
Лінійність викладу порушується, набуваючи стрибкоподібного характеру.
Як видно із прикладів, вживання різних часових форм характерне для НПМ, де зображається розумовий процес. Часта зміна темпоральних форм є індикатором теми роздумів. Вибір минулого неозначеного часу (претерита ), як стрижневої форми авторської
розповіді, зумовлений особливим значенням претерита в канві художнього твору. При
сприйнятті художнього тексту відбувається транспозиція всього зображуваного світу в
модус теперішнього, в модус уяви читача [8: 81].
На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що механізм розгортання темпоральної структури НПМ в романах В. Вульф здійснюється на основі абзацного рівня, оскільки він має чітку, однозначну виділеність, визначає зміни між темпоральною системою речення та загальною текстовою часовою організацією. Часовий
каркас НПМ характеризується відносно вільною граматичною організацією, що є засобом передачі ще не зовсім сформованої внутрішньої мови. Отже, особливістю категорії
темпоральності у НПМ спостерігається органічне поєднання різновекторних часових
напрямків, оскільки події в НПМ передаються і розгортаються через міркування, спогади, зізнання, розповіді героїв та спостереження персонажів.
Переплетення часових планів та поєднання віддалених подій, ситуацій, фактів у
НПМ відбувається через зв’язок гармонійно поєднаних часових пластів.
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Гаврилишин Т.В.
(Київ, Україна)

ПОРУШЕННЯ РАМОЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ В ПІДРЯДНИХ
РЕЧЕННЯХ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ
(на матеріалі промов, інтерв’ю та прес-конференцій німецьких політиків)
У пропонованій статті розглядається таке синтаксичне явище, як порушення
рамочної конструкції, а саме: форми та частота його вживання у підрядних реченнях
усного ділового мовлення. Використання речень з порушеною рамочною конструкцією
є однією із ознак експресивності тесту в усному діловому мовленні німецької мови.
© Гаврилишин Т.В., 2010
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Ключові слова: рамочна конструкція, вербальна рамка, рамочна конструкція
підрядного речення, порушення рамочної конструкції.
В этой статье рассматривается такое синтаксическое явление, как нарушение рамочной конструкции, а именно: формы и частотность его употребления в подчиненных
предложениях устной деловой речи. Использование предложений с нарушенной рамочной конструкцией - один из признаков экспрессивности деловой устной речи немецкого
языка.
Ключевые слова: рамочная конструкция, вербальная рамка, рамочная конструкция
подчиненного предложения, нарушение рамочной конструкции.
This article deals with such syntactical phenomenon as infringement of a frame construction,
forms and frequency of its using in the subordinate clauses of verbal business speech. Sentences
using with infringement of a frame construction is one of expressivity’s signs in texts of German
verbal business speech.
Key words: frame construction, verbal frame, frame construction of subordinate clauses,
infringement of a frame construction.
Протягом останніх десятиліть в майже усіх європейських мовах відбуваються
суттєві зміни на всіх мовних рівнях. Більшість мовознавців пов’язують це, передусім,
із збільшенням словникового складу мов. Проте, стрімкі зміни відбуваються не тільки
на лексичному рівні мови, але й змінюється граматична структура, яку здавна вважають
найстійкішою мовною підсистемою.
Особливості граматичної, а саме синтаксичної будови мов постійно привертали увагу лінгвістів, оскільки вони є тим аспектом мови, який найтісніше пов'язаний з мисленнєвою та мовленнєвою діяльністю людини.
Актуальність пропонованої статті полягає в тому, що дослідження такого синтаксичного явища як порушення рамочної конструкції до цього часу проводилось переважно
в простих реченнях на матеріалі жанрів побутового стилю (побутові діалоги, розповіді,
телефонні розмови) та на матеріалі текстів художньої літератури (на прикладі окремих
творів одного автора). На сьогоднішній день немає ґрунтовного дослідження, яке б аналізувало порушення рамочної конструкції в усній формі офіційно-ділового мовлення.
Метою цього дослідження є аналіз такого синтактико-стилістичного явища, як порушення рамочної конструкції, встановлення основних форм її вживання в усному діловому мовленні, а також дослідження частоти вживання підрядних речень з порушеною
рамкою щодо нормативних підрядних речень та усіх речень загалом.
Об’єкт дослідження – аудіо- та відеозаписи промов, інтерв’ю та прес-конференцій
сучасних німецьких політиків (А. Меркель, Г.- Ґ. Поттерінга, М. Зоммера, У. фон дер
Ляєн, К. Шредер, Гундта та Вестервелле). Усі матеріали, на основі яких проводилось дослідження, були взяті з офіційних сайтів німецьких державних установ.
Рамочна конструкція – це особливість німецького речення. Як зазначає Б. Бусманн,
рамочна конструкція – основний принцип порядку слів у німецькій мові, що базується на
дистанційному розташуванні елементів присудка та інших синтаксично тісно пов’язаних
з ними частин речення.
Розрізняють такі види рамкової конструкції:
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1. вербальну рамку;
2. рамку підрядного речення;
3. номінальну рамку [1:581].
Утворення рамочної конструкції залежить від її виду. Вербальна рамка поділяє речення, згідно тверджень Дудена, на три частини: препозиція (Vorfeld), центр (Mittelfeld)
та постпозиція (Nachfeld) [2:874].
Препозиція ліва частина рамки центр права частина рамки постпозиція
		
[______________________________]
		
рамочна конструкція речення
Якщо мова йде про просте речення, де відмінювана форма дієслова займає першу або
другу позицію у реченні, то схематично речення матиме такий вигляд:
Препозиція відмінювана форма дієслова центр інші форми дієслова
		
[_________________________________]
		
рамочна конструкція речення
Члени речення займають визначені позиції у реченні, а саме: препозицію та центр.
Усі члени речення, які стоятимуть після правої частини рамки, а саме: у постпозиції, не
належатимуть до рамки, тобто будуть винесені за рамку.
Б. Совінські визначає такі типи вербальних рамок у німецькій мові:
• допоміжне дієслово + дієприкметник ІІ: Ich habe mit dem Wirtschaftsminister noch
nicht direkt gesprochen. (Angela Merkel, 18.03.2009);
• допоміжне або модальне дієслово + інфінітив: Hiervon wird sehr viel Glaubwürdigkeit
abhängen. (Angela Merkel, 16.05.2008);
• допоміжне дієслово + предикатив: Die Beziehungen zwischen Angola und Deutschland sind traditionell gut. (Angela Merkel, 27.02.2009);
• відмінювана форма дієслова + відокремлюваний префікс: Dafür trete ich ein. (Angela Merkel, 26.04.2010);
• дієслово + прислівник: Ich sage das also ganz deutlich. (Angela Merkel, 26.04.201);
• дієслово + компоненти фразеологічних утворень [3:98]: Ich lasse das nicht im Stich.
(Angela Merkel, 12.05.2010).
Адмоні, Хельбіг та Буша додають до цього переліку ще такі види рамок як:
• дієслово + іменник (прямий додаток): Wir werten als Zeichen der guten freundschaftlichen, engen, langjährig gewachsenen Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz diesen Besuch. (Angela Merkel, 28.04.2010);
• дієслово + заперечення nicht: Die großen Konflikte bestehen innerhalb Europas nicht.
(Angela Merkel, 28.04.2010);
• дієслово із вказівкою на зміну місця + прислівник [4:306; 5:456].
Щодо структури рамочної конструкції підрядного речення, то існує дві точки зору
лінгвістів на цю проблему. Одні (В. Юнг, Г. Меллер) вважають, що рамка у підрядному реченні утворюється за допомогою сполучника (сполучного слова) та присудка. На
думку інших лінгвістів (В. Адмоні, Е. Різель, М. Блоха) рамка підрядного речення складається із підмета, який знаходиться зазвичай після сполучника (сполучного слова) та
присудка, що замикає підрядне речення [6:165; 7:4].
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Речення з відмінюваною формою дієслова на останній позиції є зазвичай підрядним
реченням. Якщо присудок складається з багатьох дієслів, то стоять вони усі у правій частині рамки. Ліва частина рамки та препозиція залишаються пустими.
			
			

Препозиція
_________
центр усі дієслова
[_______________________]
рамочна конструкція речення

Така схема відповідає займенниковим підрядним реченням: z. B. … , was auch diese
Fragen in den Mittelpunkt gerückt hat. (Angela Merkel, 28.04.2010).
Для іншого виду підрядних речень, сполучникових, схема рамки дещо змінюється:
ліва частина рамки заповнюється сполучником, проте препозиція залишається пустою.
Сполучник
центр
усі дієслова
[____________________________]
рамочна конструкція речення
z. B. …, dass Deutschland ein guter Freund des Libanon ist und sein wird. (Angela Merkel,
15.03.2010).
Номінальна рамочна конструкція утворюється за допомогою дистанційного розташування артикля чи слова, що його заміняє, або прийменника та слова, до якого воно
відноситься.
Адмоні вважає рамочну конструкцію одним із найбільш суперечливих явищ у німецькій мові. У своїх працях він доводить, що частота вживання рамочної конструкції
зменшується у зв’язку із збільшенням випадків порушення даної конструкції [4:298]. Це
є результатом впливу на літературну мову усного побутового мовлення. Отже, явище порушення рамочної конструкції є не новим у німецькій мові, новим є тільки частота його
вживання.
Дуден визначає термін “порушення рамочної конструкції як винесення одного чи
кількох членів речення за межі рамки [2:901].
Бенес визначає три основні випадки порушення рамочної конструкції:
• порушення рамочної конструкції – засіб стилістичного оформлення речень;
• порушення рамочної конструкції, що стало граматичною нормою;
• порушення рамочної конструкції, що зумовлене великим обсягом виокремлюваних
елементів. Тенденція до порушення рамкової конструкції речення зростає із збільшенням довжини речення [8:289].
Хельбіг та Буша виділяють два типи порушення рамочної конструкції у німецьких
реченнях:
• граматичне – порушення рамочної конструкції спричинено структурою речення;
• стилістичне – спричинено намірами мовця [5:476].
Шендельс класифікує випадки порушення рамочних конструкцій так:
• звичайні;
• обов’язкові;
• факультативні [9:337].
За рамку можуть виноситись будь-які члени або частини речення, проте одні із них
виокремлюються частіше ніж інші.
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Дуден, Хельбіг та Буша, Адмоні вражають, що найчастіше за межі рамки виносять:
• прийменникові групи;
• підрядні речення, особливо найчастіше підрядні означальні речення, які можуть
виокремлюватись від тих слів, до яких вони відносяться. Підрядні речення можуть
виноситись за рамку і разом із словом, до якого вони відносяться.
• інфінітивні звороти, найчастіше statt, ohne zu, um;
• відокремлені компоненти речення;
• компоненти однорідних членів речення;
• порівняння із сполучниками wie, als;
• доповнення, що вводяться за допомогою und zwar, und dies [5:477; 2:901].
Цеман вважає, що за рамку можуть бути виокремленні:
• перелік та порівняння;
• вирази, що повторюють певну частину речення;
• форми звертання, вигуки, заперечні частки;
• непослідовні означення, які виокремлюються іншими членами речення;
• доповнення, що потенційно стосуються частин речення, які знаходяться в рамці
[10:372].
Тісно пов’язаним з поняттям “порушення рамочної конструкції” є поняття нахтраґа
(Nachtrag). Існує два підходи щодо тлумачення сутності цього поняття. Деякі граматисти,
такі як Г. Вундерліх та Г. Райс, Е. Драх терміном нахтраґ позначають явище винесення
будь-якого другорядного члена речення, тобто вони розуміють це поняття в найширшому розумінні цього слова. К. Боост під поняттям “нахтраґ” об’єднує різні випадки порушення нормативної структури підрядного речення. Інші граматисти, В. Шнайдер, В.
Юнг, Г. Каменец, терміном “нахтраґ” позначають не явище винесення за рамку другорядного члена, а так називають саме винесений за рамку член речення [11:34]. Проте
використовують ще одне поняття, яке стосується порушення рамочної конструкції, це
“Ausrahmung”. Отже, під поняттям “Ausrahmung” розуміють винесений за рамку член
речення, граматично та інтонаційно пов'язаний з цілим реченням, а поняття “Nachtrag”
позначає будь-який винесений за рамочну конструкцію член речення, що несе додаткову
уточнюючу інформацію.
Проте порушення рамочної конструкції в підрядних реченнях представлене двома
способами:
1. за рамку виноситься будь-який другорядний або уточнюючий член речення, а
дієслово-присудок знаходиться безпосередньо перед винесеним членом. У цьому
випадку виступає так зване зарамочне порушення. Ці типи розглянуті вище: Ausrahmung та Nachtrag: Wenn sie nehmen den Klimaschutz, dort haben wir im Dezember eine Entscheidung getroffen, gleichberechtigt mit dem Ministerrat. (Angela Merkel,
18.03.2009 )
2. В іншому випадку порушення рамочної конструкції відбувається в середині підрядного речення, а саме “розрив” між компонентами складного дієслівного присудка, так що між відмінюваною формою дієслова та початковою формою дієслова
знаходяться будь-які інші слова. Іншими словами, у цьому випадку мова йде про
внутрішньорамочне порушення[12:5]: Aber das ist eine Situation, die hätten wir uns
vor zwei Jahren nicht vorstellen können. (Angela Merkel, 15.03.2010).
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Дослідження проводилось на матеріалі аудіо- та відеозаписів промов, прес-конференцій та інтерв’ю німецьких політиків. Всього досліджено 6 промов, 3 інтерв’ю та 23
прес-конференції. Статистичні дані свідчать про те, що всього було досліджено 1284 речень, з них 720 речень – складнопідрядні речення. Отже, 57% від усіх речень становлять
складнопідрядні речення. 162 речення – це підрядні речення з порушеною рамочною
конструкцією. Це становить 22,5% складнопідрядних речень, 12,6% усіх речень. Звідси
випливає, що підрядні речення з порушеною рамочною конструкцією зустрічаються в
усному діловому мовленні, що свідчить про його експресивність.
Було встановлено, що за межі рамкової конструкції найчастіше виносяться прийменникові групи. Такі випадки становлять 46%. Члени речення у складі такої групи можуть
виконувати функції або обставини, або додатка.
Neben den aktuellen Fragen wird nämlich vor allen Dingen auch im Mittelpunkt stehen,
dass der Ministerpräsident Rasmussen der Gastgeber sein wird für die Weltklimakonferenz.
Ich glaube, dass diese Überzeugung einen festen Eingang finden muss in die Dokumente
des Gipfels.
Das heißt also, dass wir einen Weg finden nach der Krise zu einer nachhaltigen
Finanzpolitik.
Часто виносять за рамочну конструкцію інфінітивні конструкції – 14%:
Aber es war sehr wichtig auch für mich, noch einmal zu hören, dass Kroatien auch für
sich selbst tut gegen die Korruption zu kämpfen, für weniger Bürokratie einzutreten, auch
bestimmte Wirtschaftszweige zu privatisieren.
Und dann glaube ich, dass es einen guten Fortschritt gibt in den letzten Jahren, um den
kroatischen Beitritt vorzubereiten.
Зустрічаються численні випадки винесення за межі рамочної конструкції в підрядних речення іменників, що виконують у реченні роль прямого додатка або обставини. Ці
випадки становлять 14%. У більшості випадків ці іменники супроводжуються прикметниками, займенниками та доповненням у родовому відмінку:
Wir im Europäischen Parlament weisen immer wieder darauf hin, dass es ein Segen ist,
dass wir jetzt die gemeinsame europäische Währung habe, den stabilen Euro.
Wir werden sicherlich über eine Charta, wie ich Sie neulich mit den internationalen
Organisationen besprochen haben, reden, eine Charta des nachhaltigen Wirtschaftens.
У дослідженому матеріалі були виявленні випадки виносу за рамку підрядного речення члена речення, що визначається підрядним реченням. Таких випадків налічується
10%.
Ich hatte mich nur zu Wort gemeldet, wenn sich die ökonomischen Prognosen verschlechtern
gegenüber den Annahmen, die man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeinsam getroffen
hat.
Ich bin deshalb sehr froh, dass heute unterzeichnet wird ein Kulturabkommen, mit dem die
Gründung eines Goethe-Instituts in Angola vorbereitet wird.
Man darf vielleicht sagen, dass wir wichtige Entscheidungen getroffen haben, aber dass im
Laufe des Jahres natürlich viele wichtige Entscheidungen vor uns liegen in einem Jahr, das
weiterhin von der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt sein wird.
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Німецькі політики у своїх текстах промов та прес-конференцій виносять за рамку
підрядного речення також прийменникові групи, або іменники з позначанням часу (3%):
року, місяця, дня.
Deswegen haben es das Parlament verdient, die Parteien das verdient, dass sie durch die
Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden bei der Wahl am 7. Juni.
Als mein Amt begann im Januar 2007, war das eine der Prioritäten der deutschen
Präsidentschaft.
Ich hatte eine Einladung ausgesprochen zu diesem Besuch, als wir den EU-Afrika-Gipfel in
Lissabon hatten Ende des Jahres 2007.
У проаналізованих матеріалах зустрічаються винесення за рамочну конструкцію підрядного речення порівняння з wie та als – 5%:
Wer hätte zu Beginn dieses Jahres gedacht, dass wir Ende November mit 3,2 Millionen nur
etwas über 200.000 mehr Arbeitslose haben als zu Beginn des Jahres?
Das bedeutet 3% Forschung und + 7% dann für die Bildung, dass dieses Ziel setzen wie
im Bund.
Deutschland steht am frühesten im Kreis der hochindustrialisierten Länder vor den Folgen
des demografischen Wandels, der in Deutschland schon länger und schärfer eingesetzt hat als
in vielen anderen vergleichbaren Ländern.
У роботі також досліджувалось порушення рамочної конструкції у багаточленних
складнопідрядних реченнях. Результати цього дослідження показали, що винесення за
рамку підрядного речення можливе в будь-якому підрядному реченні, а також у двох чи
трьох підрядних реченнях одночасно (7%).
Wir haben natürlich die Themen gehabt, die sich anbieten, zum einen den morgigen
und übermorgigen Rat, bei dem der Parlamentspräsident gewohnheitsgemäß zu uns, den
Ratsmitgliedern, sprechen wird.
У цих типах підрядних речень з кількома підрядними порушення рамочної конструкції можна спостерігати кілька різних винесених членів речення, наприклад в одному
багаточленному складнопідрядному реченні виокремлені інфінітивна група, іменник у
супроводі з прикметником та прийменникова група:
Ich darf abschließend zu meinem Besuch noch sagen, dass es für mich ein wunderbarer
Besuch ist, in meinem eigenen Heimatland zu sein, dass es ist ein schönes, ein großes Maß
an Übereinstimmung hier zu finden mit der Bundesregierung und mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel.
Основними факторами, що стають причинною порушення рамочної конструкції є:
• ритмічна складність, поширеність тих чи інших компонентів речення, що не дозволяє їм поміститись у межі рамки;
• емоційне чи логічне підкреслення, виділення того компонента речення, що виноситься за рамку;
• специфічна граматична природа деяких компонентів речення;
• приєднання до основної (рамочної) структури речення додаткового повідомлення
(Nachtrag).
Вище зазначені найпоширеніші фактори, що спричиняють порушення рамочної конструкції, проте у кожному окремому випадку можна знайти будь-який свій мотив, що
призводить до порушення рамки.
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Дослідивши промови, інтерв’ю та прес-конференції німецьких політиків, можна дійти висновку: порушення рамочної конструкції в підрядних реченнях усного ділового
мовлення зустрічається досить часто (22,5%), хоча кількісно не перевищує збереження
рамочної конструкції (77, 5%). Цей факт свідчить про часткову експресивність усного ділового мовлення. Основними формами порушення рамочної конструкції в підрядних реченнях усного ділового мовлення є прийменникові групи (46%), інфінітивні
звороти (14%), іменники, що виконують у реченні роль прямого додатка або обставини
(14%), члена речення, що визначається підрядним реченням (10%) та порівняння з wie
та als (7%).
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАТРИМОНИАЛЬНОГО
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Стаття присвячена розгляду історичних передумов виникнення матримоніального
діалогічного дискурсу. Розглянуті різні підходи щодо вивчення матримоніального діалогічного дискурсу.
Ключові слова: матримоніальний діалогічний дискурс, сімейний діалогічний дискурс,
сімейні відносини, інститут сім’ї, шлюб.
Статья посвящена рассмотрению исторических предпосылок возникновения матримониального диалогического дискурса. Рассмотрены различные подходы к изучению
матримониального диалогического дискурса.
Ключевые слова: матримониальный диалогический дискурс, семейный диалогический дискурс, семейные отношения, институт семьи, брак.
The article is devoted to investigation of historical prerequisites of matrimonial dialogic discourse. It considers different approaches to the research of matrimonial dialogic discourse.
Key words: matrimonial dialogic discourse, family dialogic discourse, family relations,
family institute, marriage.
В лингвистике конца ХХ – начала ХХІ века наблюдается особый интерес к дискурсивному анализу, теории языковой личности. Антропоцентризм лингвистических исследований, учет человеческого фактора в коммуникативных процессах занимает видное
место в лингвистической науке. Вопрос о том, что такое дискурс, становится основой
новой парадигмы лингвистического знания, которое получило название когнитивнодискурсивной [1–8]. В зависимости от сферы функционирования выделяются различные
типы дискурса, среди которых одно из важных мест занимает семейный дискурс.
Отдельный тип семейного дискурса представляет матримониальный диалогический
дискурс, который мы определяем, как коммуникацию, основанную на единой общесемейной деятельности мужа и жены, которые связанны узами супружества, и тем самым
осуществляющие преемственность семейных поколений.
Основная цель исследования заключается в изучении исторических предпосылок
возникновения матримониального диалогического дискурса. Изучение речевого поведения супругов в процессе межличностной коммуникации является одним из наиболее
активно развивающихся направлений в лингвистике и теории коммуникации.
Актуальным является анализ значимости теоретических подходов к исследованию
семейного диалогического дискурса. Объектом исследования выступают матримониальный диалогический дискурс, а предметом – теоретические подходы к изучению матримониального дилогического дискурса на разных этапах развития.
© Зимич Е.В., 2010
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В ХIХ в., когда настоящее и будущее связывали с очень популярной тогда темой происхождения человечества, в центре внимания не случайно оказалась семья. Ф. Энгельс
(1820-1895) посвятил при представлении своей темы происхождения семьи отдельную
книгу [9]. В первой половине ХХ в., стремясь понять как устроено общество, социологи
рассматривали семью как стабилизирующий механизм. Основатель структурного функционализма Т. Парсонс (1902-1979) неоднократно обращался к теме семьи и написал
вместе с Р. Бейлзом работу по социализации семьи [10].
Однако если искать тех, кто положил начало собственно изучению семейных отношений, то, прежде всего, следует назвать имена французского исследователя Фредерика
Пьера Ле Пле (1806-1882) и американского исследователя Эрнста Берджесса (1886-1966),
одного из первых президентов Американского Национального Совета по семейным отношениям.
Ле Пле поставил семью в центр интересов всей науки, сделав ее независимой переменной по отношению к остальным процессам. Более того, он единственный из ученых
ХIХ столетия, кто восстал против либерально-демократической идеологии индивидуализма, эмансипирующей индивида от семьи и превращавшей его в строительный блок
государства. Фундаментальным элементом общества по Ле Пле является семья, корневая
семья (родительская семья плюс репродуктивная семья, как правило, старшего сына).
Семейный порядок и подлинная свобода зависят от роли семьи в обществе, корневой
семьи, которая исключает ригидность патриархальной семьи и «эгоистический атомизм»
современной, нестабильной семьи [11].
Э. Берджесс, определявший семью как «единство взаимодействующих личностей» и
увидевший в крахе традиционной семьи не институциональный кризис семьи вообще, а
лишь усиление эмоциональных опор брака, и, тем самым, института супружества как автономного от семьи социального образования, стал лидером социально-психологической
перспективы в изучении семьи как микрогруппы [12].
Так, Э. Берджесс говорит о смене типов семьи как малой группы внутри социального
института семьи. В этом смысле можно сказать, что было угадано возникновение нового стиля семейных отношений, новое распределение семейных ролей. Распространение
семей с двумя работающими родителями сопровождалось изменениями в числе детей,
в брачности и разводимости. Поэтому, Э. Берджесс как бы предвосхитил обособление
супружества в качестве потенциально нового института, что становится реальностью
лишь в условиях кризиса и краха семьи как института.
Во второй половине ХХ века в изучении семейных отношений, благодаря стараниям Р. Хилла, направленным на создание системных теорий, учитывающих разные
уровни изучаемого объекта, были предприняты попытки создания концептуальнотерминологического аппарата, способного органично соединить исследование семьи
одновременно как института и малой группы [13]. Тем не менее, продолжает сохраняться до сих пор подразделение на макро- и микротеории. К первым относят обычно
структурно-функциональный анализ и теории конфликта, ко вторым - символический
интеракционизм, теорию обмена и феноменологическую теорию (или этнометодологию).
Существуют множество классификаций семейных отношений. Одна из них получила широкую известность и породила множество модификаций. Это типология теорий
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американского исследователя Г. Моргана, выделяющего четыре блока теорий в зависимости от ориентаций субъективистского и объективистского плана, и от радикального
или умеренного характера преобразований социума [14].
Классификация М. Осмонд позволяет обойтись без обращения к критерию уровня
теорий, здесь нет макро- и микротеорий в семейной коммуникации, и нет также и теорий среднего уровня (мидитеорий). Иерархическое структурирование теорий является с
одной стороны, данью системному анализу, занятому (в схоластическом варианте) бесконечным выяснением взаимосвязей между частями и уровнями, а с другой - нацелено
на поиск всеобщей теории, будь то истмат или какая-либо иная универсальная теория
систем [15].
В рамках психологических направлений семья изучается как малая группа
(В. П. Меньшутин [16], Е. В. Криченко, В. А. Терехин [17] и др.). В работах исследователей, рассматривающих семью как малую группу, достаточно четко прослеживается тенденция к расширению понимания семьи и происходящих в ней процессов, определению
особенностей, отличающих семью от других малых групп.
В исследованиях данного подхода можно выделить тенденцию рассматривать семью
как социальную, культурную общность, основанную на наличии некоторой тождественности ценностей, а также схожести жизненных позиций супругов во взаимоотношениях
с миром.
Другое направление дает нам возможность изучать семью как систему. Так,
Е. В. Антонюк [18], Ю. Е. Алешина и Л. Я. Гозман [19] предлагают уйти от поиска ведущей деятельности семьи к рассмотрению системы жизнедеятельности семьи. Тем самым
исследователи углубляют представления о семье, признавая за ней системную организацию. О. С. Сермягина также отмечает методологическую важность изучения семьи как
целостного феномена [20].
А.Г. Харчев определяет семью как основанное на браке объединение людей, связанное общностью быта и взаимной ответственностью. Первоначальную основу матримониальных отношений составляет брак. Брак – это исторически меняющаяся форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и
санкционирует их жизнь и устанавливает их супружеские и родственные права и обязанности. Семейная коммуникация представляет более сложную систему отношений, поскольку она объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников.
Поэтому семью следует рассматривать не просто как брачную группу, но как институт,
то есть систему связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и
отношения на основе определенных ценностей и норм, подтвержденных обширному социальному контролю через систему позитивных и негативных санкций [21].
В рамках структурной теории С. Минухина были разработаны и применены понятия
субсистем и границ. С. Минухин выделяет следующие субсистемы: субсистема супружеской пары, субсистема родителей, субсистема детей (сиблингов). Включенность члена
семьи в субсистему (подсистему) накладывает на него необходимость выполнять те или
иные роли. Субсистемы появляются постепенно в процессе жизнедеятельности семьи.
Супружеская субсистема появляется первой, после заключения брака, второй - после
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рождения ребенка - появляется субсистема родителей, а субсистема детей появляется с
появлением второго и последующих детей. Выделение субсистем позволяет С. Минухину более четко обозначить внутренние и внешние связи семьи.
По мнению С. Минухина, при помощи понятия границы можно сформулировать правила, которые определяют уровень и род допускаемых контактов. Границы регулируют
отношения между системами, а вместе с тем и внутри них. Понятие границы тесно связано с понятием открытости. В функционирующей семье все подсистемы существуют
относительно самостоятельно, в то же время предполагается наличие открытых каналов
коммуникации между ними. Принято выделять три типа границ: четкие, ригидные, диффузные. При этом желательный вариант, по мнению автора теории и его последователей,
это четкие границы. «Благодаря таким границам члены семьи поддерживаются и опекаются, вместе с тем допускается и определенная их автономия, поэтому обеспечивается
равновесие свободы и контроля. Четкие границы также улучшают коммуникацию между
субъектами и облегчают согласование и приспособление, так как многие вещи благодаря
таким границам заранее известны» [22].
Так, семья – это добровольный союз двух людей, обладающих неповторимым жизненным опытом, своеобразным комплексом личностных характеристик, особенной жизненной позицией и мировоззрением.
Следовательно, семью необходимо рассматривать как систему, функционирование
которой будет зависеть от людей, ее составляющих.
Взгляд на семью как совмещенную психологическую систему [23], где в результате
взаимодействия супругов происходит перестройка ценностно-смысловых составляющих образа мира в процессах персонализации и персонификации, позволяет выделить
ее в качестве предмета психолингвистического исследования.
Становление жизненного мира (многомерного мира) человека на протяжении всей
жизни предполагает наличие другого человека. Еще Л. С. Выготский писал, что «через
других мы становимся сами собой», а также «личность становится для себя тем, что
она есть в себе, через то, что она представляет для других». Тем самым подчеркивается
роль другого в культурном становлении человека. По нашему мнению, два суверенных
человека, выступая как партнеры, осуществляют взаимодействие, равноправный диалог.
Роль этого взаимодействия, диалога – формирование общности, некого единства, которое имеет основную функцию – развивающую. Только общающиеся имеют возможность
установить тесные связи друг с другом, сохраняя при этом свою самостоятельность, т.е.
превратиться «из двух разрозненных «Я» в единое «Мы», сохраняя при этом свое индивидуальное своеобразие, свою уникальность [23 :28].
Согласно системному подходу, опирающемуся на положения синергетической парадигмы, взаимодействие обладает порождающим эффектом [24–27]. Так, взаимодействие
супругов как равноправных партнеров порождает семью, «живую общность, сплетение
и взаимосвязь двух и более жизней, их внутреннее единство при внешней противопоставленности» [28]. Результатом этого единения, общности, строящейся во взаимодействии двух людей, является «организованное и дифференцированное целое» [29], «общий фонд ценностей» [30], «производство индивидами их общего» [31], «превращение
состояния в их общее достояние» [32], «идеальный продукт взаимных усилий» [33]. Так,
62

результатом взаимодействия является своеобразная новая реальность, являющаяся неким общим пространством для взаимодействующих сторон. Таким образом, результатом взаимодействия является своеобразная новая реальность, являющаяся неким общим
пространством для взаимодействующих сторон. Взаимодействие имеет свой порождающий эффект, результат которого – «новая реальность, новая онтология совместного бытия двух противоположных начал в едином» [34 :141].
Совокупность вышеизложенных теоретических построений дает основания для
того, чтобы рассматривать матримониальный дискурс как открытую коммуникацию, полюсами которой будут являться два суверенных, автономных человека, образующие в
результате взаимодействия совмещенный слой бытия. В качестве системообразующего
фактора семейной системы выделяется согласованность ценностей супругов, которая
приводит к становлению в процессе супружеских отношений единой системы семейных
ценностей. Дальнейшая организация совместного бытия супругов происходит в процессе взаимодействия, который характеризуется двумя основными взаимосвязанными, но
противоположно направленными механизмами:
- персонализацией как процессом трансляции, передачи ценностно-смысловых характеристик того, что составляет пространство собственного жизненного мира,
- персонификацией как процессом порождения личностных ценностей за счет проникновения к смыслам и ценностям другого человека в собственный образ мира [34].
Таким образом, процессы персонализации и персонификации как механизмы трансформации ценностно-смысловых составляющих жизненных миров супругов, идущие
между супругами, обеспечивают расширение совместного, совмещенного пространства,
создавая возможность для упрочнения общности супругов. В результате персонализация
выступает в качестве показателя степени открытости супругов, в силу чего семья оказывается открытой не только в социальный мир, но и в мир культуры, открытый партнером,
что обеспечивает семейной коммуникации потенциал саморазвития как самоорганизующейся системе.
Принимая во внимание, что семья – это самоорганизующаяся, нелинейная, открытая
система, образованная постоянно трасцендирующими подсистемами, успешное функционирование семейной системы будет возможно при постоянном согласовании систем
ценностей супругов. Следовательно, согласование ценностных координат жизненного
мира супругов будет проявляться в динамике общих семейных ценностей, которая, согласно принципам самоорганизации, может проявляться как в количественном, так и качественном изменении данного образования.
Так, направленность изменений не столько в функционировании семьи, сколько
стремление перевести семейную систему в режим сознательного движения согласно
внутренней тенденции системы, т.е. осознавать наличие различных тенденций эволюции системы [35, 34], «неоднозначность прохода в будущее» [25], возможность строить
настоящее через будущее [36]. Именно сознательное стремление супругов взаимодействовать в режиме постоянного развития, опираясь в этом развитии на общие семейные
ценности, позволяет обеспечить устойчивость семейной коммуникации в процессе ее
изменения.
Наиболее изученной составляющей семейного дискурса является диадическая коммуникация родителей и детей [37–40]. Большое количество научных работ посвящено
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также детскому дискурсу [41–43], анализу некоторых типовых семейных коммуникаций
[44, 45, 18], секретов успешной интеракции между женщинами и мужчинами [46–48].
Матримониальный дискурс был и остается объектом изучения разных наук: лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, педагогики, социологии и многих других.
Одна из проблем при разработке матримониального диалогического дискурса возникает
в связи с отсутствием единой концепции, единого теоретического подхода к семейному дискурсу и происходящих процессов, механизмов, обеспечивающих стабильность и
устойчивость.
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У статті розкривається код заголовка щоденника Костянтина Москальця “Келія
чайної троянди” крізь призму філософської канви щоденникового тексту та позатек© Ільків А.В., 2010
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стової присутності у ньому автора. Розкрито символічне значення основних концептів
заголовка: “троянда”, “чай”, “келія”, проаналізовано їх динаміку і частотність у тексті
щоденника, зв’язок із національною культурною традицією.
Ключові слова: код, субкод, “відкритий текст”, концепт “троянда”, концепт “чай”,
символічне значення, заголовок.
В статье раскрывается код заглавия дневника Константина Москальца “Келья чайной розы” сквозь спектр философской картины дневникового текста и внетекстового
наличия в нем автора. Раскрыто символическое значение основных концептов названия:
“роза”, “чай”, “келья”, проанализировано их динамику и частотность в тексте дневника, связь с национальной культурной традицией.
Ключевые слова: код, субкод, “открытый текст”, концепт “роза”, концепт “чай”,
символическое значение, заглавие.
In the article the code of the title of the dairy of Kostyantyn Moskalets «The cell of tea
rose» is under consideration through the prism of philosophic design of dairy texts and the
presence of the author beyond the text. The symbolic meaning of the main concepts of the
title is discovered: «rose», «tea», «cell», their dynamics and frequency in the text of dairy are
analyzed.
Key words: code, subcode, «opened text», concept «rose», concept «tea», symbolic
meaning, title.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття жанр щоденника в українській літературі зазнає суттєвих змін, зумовлених синтезом мемуаристики та белетристики, дифузією жанрів, розгерметизацією канонічних структур. На зміну щоденникам-літописам приходять
щоденники, близькі до художніх творів, де об’єктом оповіді стають факти не зовнішнього
життя, а життя внутрішнього, суб’єктивні переживання автора. Причому автор-хронікер
перетворюється на автора-стиліста, адже продовжує творити за допомогою засобів художньої літератури. Однією з основних ознак жанру щоденника зламу століть стає філософічність як наслідок синтезу із белетристикою, хоча філософське наповнення тексту
щоденника можна вважати іманентною ознакою цього жанру. З огляду на це, екзистенційний тип мислення можна вважати основним типом мислення для письменницьких
щоденників кінця ХХ – початку ХХІ століття, оскільки базисом їхніх філософських рефлексій є проблеми буттєвості, знаходження координатів людини в багатовекторності модусів буття, з’ясування її місії. Із літопису життя зовнішнього щоденник перетворюється
не просто на літопис життя внутрішнього (із звичною констатацією фактів буття), а стає
композиційно та стилістично організованим художнім твором із глибоким психологічним та філософським аналізом, з витворенням власної моделі світу. В цьому контексті
кардинально змінюється взаємовідношення людини як “буття-в-світі” із зовнішнім світом, що інтерпретується в екзистенціалізмі як декорація туману: “Згідно з принциповою
екзистенціалістською установкою людина – це “буття-в-світі”, де зовнішній світ постає
для людини як її особисті турботи, що обкутують людей як туман. Він тупий, бездушний,
позбавлений гармонії, декорація, на фоні якої протікає буття” [1: 465]. Отже, ідея щоденника – це один із можливих способів “розсіювання туману”.
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Об’єктно-суб’єктні відношення письменника до світу трансформуються у відношення суб’єктно-об’єктні, і ця трансформація відображається передусім у назвах щоденників кінця ХХ – початку ХХІ століть, наприклад: В’ячеслав Медвідь “Філософія страху,
або ж Проклятий народ” (1996), Костянтин Москалець “Келія чайної троянди” (2001) та
“денники” Петра Сороки “Сповідь сльозою” (2000), “Пам’яті навперейми” (2001), “Рік
подвійних райдуг” (2002), “Душа при свічці” (2002), “Найкраще помирати в понеділок”
(2003), “Голос із притвору” (2004) та “Денники 2004-2005 років” (2006), “Застиглий вогонь. Денники 2006 року” (2007). Авторська інтенційність проявляється на рівні заголовків щоденників, тому зняття коду заголовка – один із шляхів розкриття творчого наміру
письменника.
Метою нашого дослідження є гіпотетичне наближення до авторської інтенційності у
тексті щоденника Костянтина Москальця «Келія чайної троянди» через розкриття символічних значень кодів і субкодів заголовка.
Щоденник Костянтина Москальця “Келія чайної троянди” потенційно передбачає
компетентність читача, його вихід на позатекстовий простір через латентну пресупозицію. Тобто даний текст можна відносити до так званих “відкритих текстів” (беремо
за основу класифікацію текстів У. Еко), що є “першорядним прикладом синтактикосемантико-прагматичного прийому, передбачуваність інтерпретації якого є частиною
його ґенеративного процесу” [2: 23]. Для підтвердження своєї позиції пропонуємо інтерпретацію тексту щоденника К. Москальця на тлі кодів, які, звичайно, можуть відрізнятися від кодів, що їх мав на увазі автор, що, зрештою, і передбачає “необмежений семіозис”
(термін У. Еко). Досліджуваний щоденник потребує, на нашу думку, зняття двох кодів,
які письменник вважав за доцільне винести у заголовок – це символи “чай” і “троянда”. І якщо “чай” є високочастотним кодом тексту, то символ “троянда” у щоденнику
зустрічається тільки раз, але це не завадило йому взяти на себе функцію одного із двох
концептів тексту (повторюваність не є необхідною ознакою концепту). Важливе інше –
яке семантичне навантаження несе даний символ для цілісного розуміння тексту, а не
тільки певного фрагменту. Тому символ, що піднявся до рівня концепту, має глобальне
значення, служить для “позначення головного задуму, провідної ідеї твору” [3: 384], тоді
як інші символи, не наділені інтегруючою функцією, мають тільки локальне значення.
Одразу зазначимо, що в дослідженні заголовку щоденника підтримуємо думку літературознавця І. Кочан: “Заголовок – це структура, що передує текстові, стоїть над ним і перед
ним, тому заголовок сприймається як мовний знак, який знаходиться поза текстом і має
певну самостійність. Водночас заголовок – повноправний компонент тексту, входить в
його структуру і утворює цілісність тексту” [4: 17].
Концепт “троянда” вимагає для своєї інтерпретації щонайменше таких пресупозитивних знань:
1) у західній традиції “троянда” є символом серця, центру світобудови, космічного
колеса [5: 308];
2) у християнській традиції криваво-червона троянда і її шипи – символ Страстей
Христових [5: 308];
3) символ інтимної чи приватної розмови; існує повір’я, що троянди зменшують
сп’яніння і не допускають нетверезої розмови, пізніше з цієї ж причини троянди
розвішували або малювали над залами засідань або бенкетними столами як знак
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того, що бесіда за ним – sub rosa (“під трояндою”) – приватна, не для публіки
[5: 309].
У тексті щоденника Костянтина Москальця реалізуються два останні символічні значення “троянди”: троянда у тексті щоденника є символом серця, центру світобудови,
і разом з тим, символ троянди вказує на інтимний характер щоденникової оповіді, яку
письменник звіряє читачу. Буття троянди, а звідси – буття всесвіту зіставляється із власним буттям. Письменник застосовує прийом паралелізму: “ЯК нікомуненалежна троянда
зумовлена ґрунтом, водою, сонцем, ТАК і я зумовлений психофізичним середовищем
організму… це – дійсність. Треба пам’ятати, що троянда може зів’янути або розквітнути залежно від обставин, залишаючись при цьому зів’ялою або розквітлою трояндою. Троянда не може вибирати того, чим вона зумовлена. Але її потреба розквітнути,
а не зів’янути, – теж факт дійсности, з яким треба рахуватися; тут не йдеться про вибір,
оскільки існує мета, яка нівелює вибір. Я повинен стати самим собою; дух, тіло і психіка
повинні бути єдністю. Єдністю, яка навіть не усвідомлюється, як і троянда не усвідомлює, де її корінь, де – стебло з листками, де – квітка, де – запах цієї квітки” [6: 42-43].
Зіставлення “людина – троянда” відсилає читача до роздумів про взаємопов’язаність,
співзалежність людини і всесвіту, а також циклічність буття як запоруку вічності. Однак
символічне значення концепту “троянда” у заголовку щоденника і його тексті неідентичні. Символічність “троянди” у заголовку тісно пов’язана із концептом “чай”, письменник
застосовує прийом подвійного кодування з метою максимально актуалізувати макрокомунікативний акт, яким і є його текст. К. Москалець оминає тезаурусне значення символу
“чай” (“священий церемоніальний напій, зв’язаний із роздумами” [5: 406]) і на основі
власного досвіду витворює два нових символічних значення:
1) чай – символ натхнення, необхідна умова творчості: “Маю трохи цейлонського
чаю – вчора сусід Сашко купив на базарі у Батурині, – тому й пишу; чай і дощ,
аякже… а вночі нестерпно хотілося померти” [6: 120];
2) чай – символ порозуміння: “… ми чаювали, але розмова не клеїлася, як і завжди
останнім часом. Відсутність об’єднального коду. Раніше таким кодом був чай.
Але від багатолітнього вжитку код затерся, зужився, став засмальцьованим, наче
книжки, колись такі нові і привабливі, на полицях Кашчиної бібліотеки” [6: 183].
Отже, чай – спільний код порозуміння, який вимагає постійного оновлення, наповнення новим смислом, інтеграції та комунікативної єдності усіх членів комунікації.
“Чай” як символ порозуміння вимагає залежного субкоду, і ним стає концепт
“троянда”, який змінює символічне значення, приписане йому у тексті, і символізує
взаємозв’язок людини із всесвітом, тобто “троянда” в цьому випадку є західним еквівалентом лотоса. Таким чином, “чайна троянда” – це порозуміння із світом, порозуміння,
яке ще перебуває у стінах келії (символ самотності, відчуження, святості). І єдиним способом виходу із келії для письменника є щоденник як жива бесіда із читачем-однодумцем
(в У. Еко – Зразковим Читачем).
Щоденник в інтерпретації читача є одним із способів порозумітися зі світом, це
унікальна можливість побачити світогляд та життєпис письменника не в діахронічному розвитку, а на синхронному зрізі, одномоментно, як фотографію, а не як малюнок із
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пам’яті, затертий часом і часто домислений. У цьому й полягає принципова відмінність
між жанром щоденника і спогадами, які пишуться з відстані часу, а отже, суттєво викривлюють давно пережиті події, тлумачать їх з погляду вже набутого досвіду. Коефіцієнт
об’єктивності у спогадах значно нижчий, ніж у щоденниках. Тому тільки автор щоденника в найбільшій мірі може себе ототожнювати із текстом. К. Москалець досить часто
вказує читачеві на свою ідентичність із текстом: “Цей текст – паліатив тебе фізичного і
зримого, мовчазний двійник, містичне дзеркало, у якому, проте, той, хто читатиме, побачить і почує не себе, а тебе – сьогоднішнього, вічного. Хоч би про що ти писав і хоч
би що ти замовчував, ти не зумієш замовчати одного непереможного факту: факту своєї
реальної присутности в цьому березневому світі…” [6: 149]. Але “автор-як-текст” може
відбутися тільки тоді, коли його прочитає “інший”: “сам себе прочитати я не можу, попри досить-таки ймовірне знання того, що я як цілісність є текстом” [6: 163]. Письменник не приховує публічності свого щоденника, тому вже у процесі написання проектує
його у площину діалогу: “життя кожного справжнього тексту здійснюється в сакральній
(мабуть) площині відчитування, відгукування, розуміння й інтерпретації… Його життя
і його реальности не існує доти, доки не відбудеться зустрічі з життям і реальністю Іншого, справжнього читача, справжнього інтерпретатора. Інший – це Бог, Жінка, Друг”
[6: 163]. Таким чином, сама ідея щоденника не інформативна (надати майбутньому поколінню правдиві факти з історії літературного та суспільно-політичного життя), як це
зустрічаємо у щоденниках О. Гончара, Л. Танюка, Ю. Луцького, а естетична, тобто суголосна із головною ідеєю белетристики.
Отже, дослідження образно-символічної системи щоденника К. Москальця показує,
що основною ж темою авторських рефлексій К. Москальця є внутрішній світ у фокусі моралі, естетики, філософії, літератури. Така письменницька націленість розвинула
відповідну образно-символічну систему, яка гранично межує із образно-символічною
системою художньої літератури, а не мемуаристики. Головним кодом тексту щоденника
як тексту відкритого є код “чай” із субкодами “троянда” та “келія”. Таким чином, інтерпретація заголовка в нашому випадку є розкриттям всієї концепції щоденника: його
записи – це спосіб порозуміння зі світом, спроба виходу зі стін келії, тобто відчуження,
самотності, нонконформізму.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ
У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття «дискурс» та
проблеми, пов'язані з особливостями та функціями політичного дискурсу.
Ключові слова: дискурс, текст, політичний дискурс, політична комунікація.
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «дискурс»
и проблемы, связанные с особенностями и функциями политического дискурса.
Ключевые слова: дискурс, текст, политический дискурс, политическая коммуникация.
The article deals with different approaches to the definition of the term «discourse» and the
problems connected with the peculiarities and functions of the political discourse.
Key words: text, discourse, political discourse, political communication.
Зміни у політиці держави, перехід до демократії, до реальних подій у політичному
житті країни привертають увагу до цієї області соціальних комунікацій. Політичний дискурс є відображенням суспільно-політичного життя країни, несе елементи її культури,
загальні, національні специфічні та культурні цінності. Інтерес до вивчення політичного
дискурсу виявляють представники різних професій і різних наукових дисциплін, а також
найширші маси громадян. При цьому розглядаються всілякі проблеми, що пов’язані з
функціонуванням мови в політичній сфері. Аналіз політичного дискурсу дозволяє виділити концепти й концептуальні опозиції, які є актуальні для певного етапу суспільного
життя, вивчити тактики й стратегії спілкування, визначити універсальні й національноспецифічні особливості політичного дискурсу.
Мета даної статті полягає в тому, щоб в рамках загального визначення поняття дискурсу виокремити основні характеристики та функції політичного дискурсу.
Основи теорії політичного дискурсу були закладені представниками кембриджської
та оксфордської філософських шкіл у 50-ті pp. XX ст. шляхом аналізу лінгвістичного
контексту громадської думки. До класичних робіт з даної проблематики належать праці
Т.ван Дейка, Ю. Габермаса, Р. Варта, Н. Ферклоу, П. Серіо, а також дослідження вітчизняних авторів О. Баранова, О. Шейгал, Г. Почепцова. Вивченню дискурсу присвячено
багато досліджень, автори яких тлумачать це явище в настільки різноманітних наукових
системах, що сам термін «дискурс» став ширшим за термін «мовлення» [1: 227].
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Багатозначність поняття «дискурс» зумовлена історією його становлення та певною
невизначеністю місця дискурсу у системі існуючих категорій та модусів вияву мови.
Дане поняття походить від латинського слова discursus, що буквально означає «блукати».
З часом термін набуває різноманітних значень В перекладі з англійської discourse означає
«мова, бесіда, виступ, діалогічна мова», а у французькій мові discours – мовлення, прикметник «дискурсивний» одночасно набуває стійкого значення«логічний, розумовий,
опосередкований». У словнику Якоба і Вільгельма Грімма дискурс має два значення: 1)
діалог, бесіда; 2) мова, лекція.
Своєю появою поняття «дискурс» завдячує 3. Харрису, який упровадив дистрибутивний метод і на його основі розглядав дискурс, як висловлення, надфразну єдність у
контексті інших одиниць і пов’язаною з ними ситуацію. У науковій літературі 70-х років
слово дискурс переважно вживається, як синонім слова текст. Ці два терміни - дискурс
і текст ототожнювались, що пояснювалося відсутністю в деяких європейських мовах
слова, відповідного франко-англійському «дискурс», яке замінювалося терміном текст.
Причому під текстом розуміють не лише певний продукт мовної діяльності, а й будьяке явище дійсності, що має знакову природу і певним чином структуроване, наприклад,
мітинги, дебати.
Відтоді термін «дискурс» набуває широкого застосування у сучасній лінгвістиці. У
1980-1990 pp. велика кількість лінгвістів досліджує дискурс. Водночас термін отримує
всілякі визначення та тлумачення.
Дискурс називають «зануреним у життя» текстом, що вивчається разом з тими «формами життя», які формують його: інтерв'ю, репортажі, наукові теорії, конференції, бесіди, тощо. Саме тому дискурс слід досліджувати в прагматично-ситуативному, у ментальному та інших аспектах. А прагматично ситуативний аспект такого дослідження полягає
у з'ясуванні зв'язності дискурсу, його комунікативної адекватності. Ментальний аспект
передбачає вивчення впливу етнографічних, соціокультурних, психологічних умов на
стратегії генерації та розуміння дискурсів у «живому мовленні» (discourse processing)
[2: 87].
Лінгвістичне розуміння дискурсу в закордонних дослідженнях неоднозначне. Так,
наприклад, Ю. Хабермас розумів дискурс як тип мовної комунікації, що передбачає раціональне, критичне осмислення цінностей, норм, правил соціального життя з єдиною
метою - досягнення взаємного розуміння [3: 121].
Т. ван Дейк розглядав дискурс як суттєву складову соціокультурної взаємодії, характерними ознаками якої є інтерес, цілі та стилі. П. Серіо. виокремлює 8 значень терміну
«дискурс»:
• еквівалент поняття «мовлення»,тобто будь-який конкретний вислів;
• одиниця, яка за розмірами більша за фразу;
• вплив висловлювання на його отримувача з урахуванням ситуації; вислів в межах
прагматики;
• бесіду, як основний тип висловлювання;
• мовлення з позиції мовця в протилежність розповіді, яка не враховує таку позицію;
• вживання одиниць мови, їх мовленнєву актуалізацію;
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• соціально чи ідеологічно обмежений тип висловлювань, наприклад, феміністичний дискурс;
• теоретичний конструкт, який призначений для дослідження умов виробництва тексту [1: 228].
Особливу зацікавленість представляють деякі положення вітчизняних лінгвістів.
М.Л. Макаров визначає дискурс з точки зору формальної, функціональної та ситуативної
інтерпретації [4: 2003].
У словнику політичної термінології дискурс визначається як вид мовної комунікації,
орієнтований на обговорення й обґрунтування будь-яких аспектів дій, думок та висловлювань її учасників.
З лінгвістичної точки зору дискурс - це процес живого вербального спілкування, який
характеризується великою кількістю відхилень від канонічного писемного мовлення.
З позицій сучасних підходів, «дискурс» - це складне комунікативне явище, що включає, крім тексту, ще й екстралінгвальні чинники: знання про світ, думки, установки, цілі
адресата необхідні для розуміння тексту. Поняття «дискурс» характеризується параметрами завершеності, цільності, зв'язності, тобто всіма властивостями тексту, він розглядається одночасно й як процес, й як результат у вигляді фіксованого тексту. Суттєвою рисою дискурсу, що розуміється у широкому смислі, є його співвіднесеність з конкретними
учасниками акту( мовець і слухач), а також з комунікативним наміром мовця певним
чином впливати на слухача.
Враховуючи параметри дискурсу, виокремлюють та досліджують його певні види
(педагогічний, військовий, політичний, критичний, науковий, юридичний та ін.). Вищевказані дискурси підлягають вербалізації, вони актуалізуються у вигляді текстів [5: 15].
Жоден політичний режим не може існувати без комунікації. Мова необхідна для того,
щоб переконувати, дати інформацію, накази тощо. Специфіка політики, на відміну від
інших сфер людської діяльності, полягає переважно в її дискурсивному характері: більшість політичних дій є речовими діями за своєю природою [6: 18]. І тому не випадково
ряд вчених розглядають політичну діяльність як мовленнєву.
На думку О. Шейгал, мова політики, політична комунікація, політичний дискурс терміни, які в більшості робіт взаємопов'язані. Вона ототожнює терміни «політичний
дискурс» та «політична комунікація», а мову політики розглядає як структуровану сукупність знаків, які утворюють семіотичний простір політичного дискурсу.
У межах лінгвістичних досліджень О. Шейгал виділяє 3 підходи до вивчення політичного дискурсу:
1) дескриптивний підхід зводиться до класичної методики риторичного аналізу публічних виступів; розглядаються мовна поведінка політиків, мовленнєві засоби,
риторичні прийоми та маніпулятивні стратегії;
2) критичний підхід, спрямований на критичне вивчення соціальної моралі, яка виражається у мові чи дискурсі; мовлення розглядається як засіб влади та соціального контролю;
3) когнітивний підхід дає можливість перейти від опису одиниць та структур дискурсу до моделювання структур свідомості учасників політичної комунікації.
Слід зазначити, що в рамках дескриптивного підходу дослідник залишається нейтральним, незалежним експертом, а для критичного аналізу характерна ангажованість
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дослідження: дослідник відкрито займає сторону тих, хто втратив владу та пригнічених
[6: 9].
О. Шейгал, розглядаючи функцію політичного дискурсу, доводить, їло основною
його функцією є інструментальна - боротьба за владу, заволодіння нею та її збереження. Дана функція є глобальною по відношенню до мови, так як комунікативна функція
охоплює мову в цілому. Вищевказана функція проявляється в мобілізації до дій, які стимулюють до їхніх здійснень у формі прямих звернень, лозунгів, закликів, законодавчих
актів; з іншого боку створюючи відповідний емоційний настрій (надія, гордість за країну, впевненість, ворожість, ненависть). Мовленнєві акти також стимулюють відповідні
дії, наприклад, погрожуючи застосуванням сили, можна припинити страйк. Найважливішими стимулами політичної діяльності виступають такі мовленнєві акти, як вираження
підтримки та довіри.
Д. Грейбер у своїй праці виокремлює такі функції політичного дискурсу:
1) поширення інформації - не менш важлива одиниця політичного дискурсу
(information dissemination) по відношенню до народу;
2) визначення порядку денного (agenda setting). Суть цієї функції полягає в контролі
за поширенням інформації;
3) проекція в майбутнє та минуле, що заключається у прогнозуванні політики на
майбутнє, аналізуючи позитивний чи негативний досвід минулого [6: 35].
Багато лінгвістів, які досліджують політичний дискурс, виділяють ще таку функцію
як функцію конструювання мовленнєвої реальності.
Б.Ю. Норман називає цю функцію креативною, характеризуючи її як таке становище
справ, при якому мовленнєва сутність виявляється первинною по відношенню до позамовленнєвих [6: 35].
Тісно пов'язана з креативною функцією' магічна функція, яка проявляється у формах
табу: молитви, клятви, присяги. Віра в магію слова притаманна й сучасній людині, яка є
складовою не лише релігійного дискурсу, а й політичного.
Варто відмітити, що мовленнєва реальність може проявлятися двома шляхами: тоталітарним і демократичним. Саме тоталітарно-політичний дискурс за певними параметрами наближається до релігійного. Також ще одним аспектом такого прояву є сприйняття
політичного лідера, вождя як божество, який наділений надприродними можливостями.
Таким чином, найважливішою функцією політичного дискурсу є функція політичної
пропаганди, переконання та впливу. Дискурс, це - суттєва складова соціокультурної взаємодії, характерними рисами якої є інтереси, цілі, стилі і формування такої суспільної
думки, що потрібна для автора дискурсу.
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ЕПІГРАФІКА МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В КИТАЇ:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Статтю присвячено аналізу трьох концептів (безпека, доля, рух), найбільш поширених у написах на дорогах китайських міст. Виявлено основні елементи структури
цих концептів (ядро й периферія), встановлено типи зв'язків з іншими концептами
в написах - асоціативні, логічні, генетичні. Зауважено, що переконливість ієрогліфічних написів дуже висока, оскільки ієрогліф утворюється на основі конкретно-чуттєвих образів, які сприймаються правою півкулею і впливають на поведінку через підсвідомість.
Ключові слова: напис, концепт, ядро, периферія, образ, абстракція, оцінка, логічний
зв 'язок, асоціативний зв'язок, генетичний зв 'язок.
Статья посвящена анализу трёх концептов (безопасность, жизнь, движение),
которые наиболее распространены в надписях на дорогах китайских городов. Выявлены
основные элементы структуры этих концептов (ядро и периферия), установлены типы
связей с другими концептами в надписях — ассоциативные, логические, генетические.
Отмечено, что убедительность иероглифических надписей очень велика, поскольку иероглиф образуется на основе конкретно-чувственных образов, которые воспринимаются правым полушарием и влияют на поведение через подсознание.
Ключевые слова: надпись, концепт, ядро, периферия, образ, абстракция, оценка, логическая связь, ассоциативная связь, генетическая связь.
The article deals with three concepts (safety, life and traffic), which are frequently
used in signboards along roads in Chinese cities. The main elements of structure of these
concepts - nuclear and periphery, and the main types of connections with some other concepts — associative, logic and generic, are revealed in the article. It is stressed, that signboards
written in characters, are very persuasive, because they are perceived through right hemisphere
of mind, so they influence human behavior directly through subconsciousness.
Key words: signboard, concept, nuclear, periphery, image, abstraction, estimation,
associative connection, logic connection, generic connection.
Класичне визначення епіграфіки - це допоміжна філологічна й історична дисципліна,
об’єктом дослідження якої є давні тексти – н аписи на стінах і архітектурних деталях
споруд, на камені, глині тощо (від гр. epigraphe - напис) [6, с.270]. Але цей термін прийнято також застосовувати й безпосередньо до об’єкту названої дисципліни, тобто, по© Кірносова Н.Л., 2010
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значати ним, власне, сукупність написів на спорудах, причому не обов’язково давніх,
але й сучасних. У другому значенні термін застосовує Є. В. Маєвський, включаючи до
епіграфіки сучасного міського середовища вивіски, рекламні щити, дорожні вказівники
тощо [3, с.15], скористаємося таким розширенням значення терміну й ми, додатково вирізняючи власний об’єкт досліджень від графіті, які здебільшого мають несанкціонований характер і в яких малюнки все ж кількісно переважають написи.
Отже, в статті буде йтися про цілком офіційні написи на архітектурних спорудах
сучасних китайських міст. Такі написи представлені в Китаї доволі широко, набагато
ширше, ніж у європейському міському просторі, і в багатшій жанрово-тематичній палітрі,
що пояснюється зокрема й традиційними культурними настановами: як зазначають
дослідники, “китайці й у давнину, й нині намагаються вкрити ієрогліфами будь-яку
пусту поверхню (окультурити -чи то людину, чи то природний об'єкт - завдання кожного
освіченого конфуціанця; а накреслити на чомусь ієрогліф, долучити це щось до культури, - один з найважливіших до того шляхів)» [5, с.56]. Тому кількість написів у Китаї
вражає іноземця, вони зустрічаються скрізь - не тільки в містах чи населених пунктах,
але й уздовж доріг, посеред дикої природи, - скрізь, де є споруди або, принаймні, оброблені людиною поверхні. Це створює враження, що каміння промовляє до людини,
тому сприйняття простору тут набуває зовсім іншої якості, ніж у Європі - із пасивноспоглядального воно стає активно-мисленнєвим.
Якщо ж тепер, слідом за М. М. Болдирєвим, визнати одиницею мислення концепт
[1, с.23], то слід очікувати, що написи на спорудах будуть містити певну кількість концептів, які й «промовлятимуть» до розуму людини. Виявлення та аналіз цих концептів, у
свою чергу, може багато розказати дослідникові про особливості мислення їх носіїв. Тож
спробуємо розглянути певний масив епіграфіки сучасних китайських міст на предмет
наявності в них концептів.
Значна кількість написів розміщена на спорудах уздовж доріг, і найбільш «промовистим» концептом тут виявляється безпека. Представимо приклади написів із цим концептом.
Концепт безпека - виражається словами安全，平安：
1

护栏保安全
翻越最危险

Поруччя оберігають безпеку
заходити за поруччя - найбільш небезпечно

2

安全你我他
幸福到各家

Якщо в безпеці ти, я, він ― щастя приходить в кожну
родину

3

礼让斑马线， 安全你我
他。

Поступися дорогою на зебрі, і в безпеці будуть ти, я,
він.

4

道路连着你和我安全系着千 Дорога поєднала тебе й мене, безпека зв’язала міль万家。
йон родин.

5

礼让是美德， 安全是幸福。 чемна поступка - це гідність, безпека - це щастя.
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6

安全伴一生一世， 幸福在
你家我家

Безпека супроводжує все життя, щастя в твоїй і моїй
родині.

7

金山，银山， 安全才是靠
山。

Золота гора, срібна гора, але тільки безпека надійна.

8

人走人行道， 安全最可靠。 Найбезпечніше ходити пішохідним переходом.

9

驾安全车，
走文明路。

Кермуйте обережно, ходіть цивілізовано.

10 车让人让出一分文明人让

Коли машина пропускає людину ― виникає цивілізованість
车让出一分安全
Коли людина пропускає машину - виникає безпека
车让车让出一分秩序人让人 Коли машина пропускає машину – виникає порядок
Коли людина пропускає людину – виникає гармонія
让出一分和谐

11

“道路交通安全法» 是您
的生命之友

«Закони безпечного руху на дорогах» - друзі Вашого
життя.

12 强化安全责任落实安全措施 Зміцнювати відповідальність за безпеку впроваджувати заходи безпеки
13 思想集中安全慢行

Зосередьтеся, йдіть повільно, щоб бути в безпеці (напис на мосту-переході)

14 让车祸走远与平安相伴

Пропусти машину - і будеш товаришем спокою, а біда
обійде тебе стороною

15 人在旅途，车在路上， 平

Коли людина на шляху, а машина в дорозі, спокій - це
щастя.

安是富。

Судячи з кількості написів, які містять слово «безпека», про концепт, який стоїть за
ним, часто забувають, тому упорядники доріг взялися про нього постійно нагадувати
через «репліки з каміння» ― як можна ще назвати епіграфіку.
Щоб конкретизувати вміст цього концепту, розглянемо його структуру. Будемо виходити з точки зору більшості лінгвістів, які обстоюють польову модель концепту, тобто
наявність у ньому ядра й периферії [4, с.417], але в контексті ієрогліфіки, що будується
на зображеннях конкретних предметів, приєднаємося до позиції М. М. Болдирєва, який
вважає, що ядро концепту - це конкретно-образні характеристики предметів, які є результатом чуттєвого сприйняття світу, а периферія - абстрактні ознаки, похідні від конкретних і отримані в процесі теоретичного пізнання [1, с.29].
Хоча безпека ― це абстрактний іменник, але в китайських ієрогліфах зафіксовано ті
конкретні образи, через які носії мови змогли його опредметнити, щоб «підігнати» під
свою писемність. Це - образ жінки в замкненому приміщенні ( 安 ) й образ намотаного
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котка ниток ( 全 ) [7, с.113, 408]. Ієрогліф安 бере також участь у записі близького за значенням слова спокій 一 平 安 , де другий ієрогліф平 є зображенням розділеної окружності
[7, с.224] – так китайці конкретизували площину, тобто й безперешкодність (що ближче
до нашого випадку). Проте ключовим для концепту безпека уявляється все ж образ жінки
в замкненому приміщенні (або, за іншим тлумаченням, жінки, яка біжить додому),який
почав використовуватися для запису поняття безпека найраніше.
Отже, ядро концепту безпека визначаємо за семантичною структурою найранішого
ієрогліфа на його позначення — 安 =жінка в замкненому просторі. На підставі такої конкретизації можна спробувати виділити периферію концепту безпека - абстрактне знання
про неї (безпеку). Очевидно, що для носіїв китайської мови безпека тісно пов'язувалась
із замкненим простором, одна з характеристик якого – передбачуваність (недарма в
ієрогліфі зображено жінку - адже вона викликає асоціацію з домом - найбільш знайомим і
передбачуваним місцем). І, судячи з ієрогліфіки, для носіїв китайської мови саме ця ознака
є домінуючою на периферії концепту безпека. Власне, зробити дорогу передбачуваною
й покликані всі наведені вище написи. Оскільки дорога -це простір розімкнений, він не
є безпечним сам по собі, тому слід постійно нагадувати про безпеку, щоб людина була
завбачливою і сама собі цю безпеку створювала. Показовим тут є приклад 10, з якого
висновується, що такі важливі для життя людини явища як безпека, порядок, гармонія є
наслідком дій самої людини.
Периферійне значення передбачуваності логічно пов'язує концепт безпека з деякими
іншими концептами, про що свідчать вищенаведені приклади.
По-перше, це концепт дім, родина 家 (він зустрічається в прикладах 2,4,6). Як уже
зазначалося вище, саме простір дому найбільш знайомий і передбачуваний, а тому й
вважається найбільш безпечним.
По-друге, це концепт надійність 可 靠 ， 靠 山 -приклади 7, 8, де безпеку визнано
найбільш надійним способом поведінки. Логічно, що надійні речі є й передбачуваними
(або навпаки).
По-третє, це концепт поступливість 礼 让 , наявний у прикладах 3 і 5. Як відомо,
для конфуціанського суспільства найбільш передбачуваною рисою поведінки була саме
поступливість. Вона ж свідчила про вихованість і цивілізованість.
Крім концептів, логічно пов'язаних із концептом безпека, є ще й такі, що пов'язані
з ним асоціативно. У вищенаведених прикладах (2, 5, 6, 15) - це концепт щастя
幸 福 .Автори зазначених написів використали його, щоб підсилити «бажаність»
{бажаність слід визнати однією з периферійних ознак концепту щастя, адже воно
природно бажане) поставленого поряд з ним концепту безпека. Показово, що в прикладах
2, 5, 6 написи виконані у вигляді паралельних структур, де симетричне розташування
слів «безпека» й «щастя» і викликає відповідну асоціацію між ними.
Насамкінець слід зазначити, що інколи концепт безпека може виражатися через словосполучення, що взагалі не містять слова «безпека», тобто, не вербалізуватися. Наведемо приклади вивісок:
带 好 孩 子 - тримайте дітей за руку або на руках
小 心 落 落 - обережно, не впадіть у воду
Обидві вивіски є настановами на те, як себе убезпечити від лиха.
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Зрідка концепт безпека може бути представлений у написах в антонімічний спосіб ―
через концепт небезпека.
Концепт небезпека: 酒 后 开 车 危 险 万 分 Кермування в нетверезому стані - велика
небезпека Змістом цієї вивіски є все-таки настанова чого не слід робити.
Отже, ми з'ясували, що концепт безпека в епіграфіці сучасних китайських міст представлений широко, в якості ядра має образ жінки в замкненому просторі (домі), а в якості
периферії - значення передбачуваності, через яке логічно пов'язаний з концептами дім,
надійність та поступливість, і асоціативно пов'язаний з концептом щастя.
Розглянемо інший концепт з написів на спорудах уздовж доріг – концепт доля.
Концепт доля:生 命
1

乘 车 可 以 选 择 ， 生 命 没 有 二 回 。 Транспорт можна обирати, а другої долі не

2

肇 事 后 , 再 好 的 假 肢 ， 也 没 有 原 装 Після аварії, якими б гарними не були
的好，生命就在你的车轮。
штучні кінцівки, вони не будуть такими, як

буде.

справжні, доля -на твоїх колесах.

3

珍惜生命，远离»黑车»

Бережіть життя, тримайтеся далі від «чорних машин»

4

生命无返程，切莫逆向行

Долю не повернеш

5

а) 生 命 只 有 一 次 ， 事 故 只 在 瞬 间

Життя дається один раз, а аварія може статися за мить.
Життя дається один раз, тож безпека - це
найважливіше для Тайшань (власної долі).

б) 生 命 只 有 一 次 ， 安 全 重 于 泰 山 1

6

“道 路 交 通 安 全 法 » 是 您 的 生 命
之友

«Закони безпечного руху на дорогах» ―
друзі Вашого життя.

7

关爱他人生命就是珍惜自己幸
福。

Піклуватися про життя іншої людини означає зберегти власне щастя.

预防胜于生命

Запобіжні заходи — найкраще для долі.

8
1

Ядром цього концепту є предметні образи рослини над землею (生 )рота (口 ) та
людини, яка сидить перед натовпом (令 ) [7, с.177]. Поєднання останніх двох образів
утворює другий ієрогліф концепту (命 ), що виник на зображення чиновника, який перед
натовпом виголошує наказ, і без ключа «рот», власне, й означає «наказ», ключ же тим
більше конкретизує це значення. Отже, ядро концепту доля утворюється поєднанням
образів життя (рослина) та наказу (глашатая перед натовпом), тому варто визнати цей
концепт складним 一 похідним від двох інших концептів ― життя та наказ, а зв'язки
між цими трьома концептами можна визначити як генетичні.
1

Божество гори Тайшань, за Л. Васильєвим, розпоряджалося людськими долями [2, с. 402].

79

Ядро складного концепту зумовлює й складну периферію. Зображення рослини, яка
пробилася з землі й тягнеться вгору, наголошує такі абстрактні риси концепту життя,
як несформованість та незворотність. Остання з них особливо наголошується в написах
на спорудах уздовж доріг 一 наприклад, речення 1, 2, 4, 5. Через неї концепт доля логічно пов'язується з концептом цінність. А через першу названу рису - несформованість концепт життя «зчеплюється» з концептом наказ ― адже наказ визначає той чи інший
шлях розвитку І формування. У наслідок такого зчеплення підсилюється абстрактна риса
концепту наказ ― визначеність (адже наказ визначає долю людини). При цьому, сучасна
китайська епіграфіка наголошує, що долю людини, так само, як і її безпеку, визначають
її дії, тому в прикладах з концептом доля містяться конкретні рекомендації щодо того, як
слід себе поводити (речення 3, 7).
Через абстрактне значення визначеності концепт доля логічно пов'язується з
концептом пересторога (у прикладі 8 він вербалізований, в інших - ні), адже визначити
свою (і чужу) долю - це значить подбати заздалегідь про безпеку на дорозі.
Що стосується асоціативних зв'язків концепту доля, то в вищенаведених прикладах
вони виникають з концептом нещасний випадок (приклади 2， 5а). Виникненню асоціації, знову ж таки, сприяє симетрична організація висловлювання в паралельну структуру
(приклад 5 а) або протиставлення за принципом бажане І небажане (приклад 2). Слід
зазначити, що в прикладі 2 простежується спроба встановити логічний зв'язок (хоча й
опосередкований) між двома концептами.
Таким чином, аналіз концепту доля в епіграфіці міського середовища в Китаї дає
підстави стверджувати, що ядро цього концепту утворене поєднанням двох «ядер» конкретних образів рослини та глашатая перед натовпом, кожне (ядро) з яких має
свою периферію і з поєднання яких виникає складна периферія з абстрактних ознак
незворотності, несформованості та визначеності; через останню ознаку концепт логічно
пов'язується з іншим - концептом пересторога, а через першу - з концептом цінність;
асоціативні зв'язки в нього виникають з концептом нещасний випадок.
Аналізуючи написи вздовж доріг не можна обійти увагою концепт рух, хоча він і не є
таким поширеним, як два попередні. Наведемо спочатку приклади.
Концепт рух:行
1

弯路慢行

на крутому повороті уповільнюйте рух

2

靠右让行

щоб поступитися дорогою перебудовуйтеся в правий ряд

3

随坡慢行

рухайтеся повільно на спуску

4

长下坡慢行

довгий спуск - рухайтеся повільно

5

陡坡慢行

крутий спуск - рухайтеся повільно

6

事故多发，减速行驰。

місце, де часто трапляються аварії, знижуйте швидкість і рухайтеся повільно
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Ядро цього концепту представлене предметним образом перехрестя доріг, із зображення якого виник ієрогліф 行 [7, с. 110]. Цей конкретний образ містить у собі потенціал ідеї просування (адже перехрестя, це місце, яке потрібно проминути в тому чи
іншому напрямку), і ця ідея виокремлюється в абстрактну ознаку, утворюючи концепт
рух.
Помітно, що написи на знаках і вивісках уздовж доріг здебільшого спонукають до
повільного руху (慢 行 ), який, очевидно, краще сприяє безперешкодному просуванню.
Таким чином, до концепту рух додається ніби уточнююча ознака, який саме рух є бажаним (принаймні, на дорозі), завдяки чому виявляється (навіть, точніше, вербалізується)
оцінна складова цього концепту. На прикладі (2), в якому йдеться про поступку (тобто, дію, яка сприяє просуванню інших), можна зробити висновок, що концепт рух через
свою абстрактну складову «просування» логічно пов'язаний в написах на дорогах з концептом поступливість.
Асоціативний зв'язок від концепту рух встановлюється з концептом нещасний випадок (приклад 6) як антонімом до оцінної риси «повільність». Асоціація тут виникає з натяку на певні умови ― якщо не знизити швидкість, то може статися нещасний випадок.
Варто звернути особливу увагу на приклад 6, що він, по суті, є вербалізацією міжнародного дорожнього знаку «інші небезпеки», і цікаво, що розпорядники доріг замість
знаку повісили словесне попередження. Це означає, що для них слово вважається
більш ефективним засобом впливу на свідомість, ніж символ. Можливо тому, що в основі
написаних китайських слів лежать предметно-конкретні' образи, які сприймаються правою півкулею (підсвідомістю) й тому мають більшу переконуючу силу, ніж символьні
знаки.
Отже, в підсумку можна зазначити, що ядро концепту рух складає предметний образ
перехрестя, який на периферії трансформується в ідею просування, при цьому в структуру концепту включається ще й оцінна складова ―бажаність повільного руху. Логічний
зв'язок цей концепт виявляє через свою абстрактну рису «просування» з концептом поступливість, а асоціативний ― з концептом нещасний випадок через оцінну рису «повільність».
Насамкінець слід зауважити, що смислом усіх розглянутих написів є спонукання,
пряме або опосередковане, до певної поведінки на дорозі -обережної, поступливої, цивілізованої, тобто такої, що ґрунтується на засадах розуму, а не емоцій. І цей голос розуму,
який вчувається за написами вздовж доріг завжди, створює відчуття постійного контролю, постійної присутності якогось невидимого учасника руху.
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(Київ, Україна)

ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТВОРЧОСТІ
(іронія як чинник поведінки поета)
У статті на основі методології феноменології та герменевтики здійснюється культурологічна інтерпретація поетичної творчості. Застосовуючи широкий емпіричний
матеріал, автор розкриває сутність феномену іронії як ознаки соціокультурної поведінки поета та демонструє шляхи подолання породженого нею релятивізму через діалог.
Ключові слова: феноменологія, герменевтика, інтерпретація, іронія, трагедія творчості, релятивізм, діалог.
В статье на основании методологии феноменологии и герменевтики осуществляется культурологическая интерпретация поэтического творчества. Используя широкий
эмпирический материал, автор раскрывает сущность феномена иронии как признака
социокультурного поведения поэта и демонстрирует пути преодоления порожденного
им релятивизма посредством диалога.
Ключевые слова: феноменология, герменевтика, интерпретация, ирония, трагедия
творчества, релятивизм, диалог.
The article deals with the culturological interpretation of poetry creation on the basis of
the methodology of phenomenology and hermeneutics. Using wide empiric material, the author
exposes the essence of the phenomenon of irony as the feature of the sociocultural behavior
of poet and demonstrates the ways of overcoming of relativism, provoked by irony, across
dialogue.
Key words: phenomenology, hermeneutics, interpretation, irony, tragedy of creation,
relativism, dialogue.
Проблема творчості як інтимно-особистісного і водночас трансцендентального виміру людського буття, її глибинної сутності, що несе в собі знчну долю апофатизму, світоглядних механізмів творчого процесу, втілених у специфіці картини світу автора-творця
та її об’єктивації в комунікативних стосунках із читачем (критиком, інтерпретатором,
співавтором), – належить до числа ключових проблем екзистенційно та антропологічно
спрямованої філософської думки. В історико-філософському процесі склалися два основні дискурси аналізу творчості як піднесення над природною зумовленістю людської
волі та поведінки: назвемо їх умовно класичний та некласичний. Класична парадигма
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творчості визначає останню як вищу форму саморозвитку соціальної матерії, виражену у
ґрунтованій на відповідальності свободі, реалізація якої призводить до появи нових культурних форм, точніше кажучи, – до оформлення буття шляхом внесення структури в матерію, її оборобки актом духу (Платон, Аристотель, Б. Спіноза, І. Кант, Г. Фіхте, К. Маркс
та ін.). Головними характеристиками творчості, відтак, постають її раціональність, телеологічність (розумна доцільність), благість, соціальна природа, єдність всезагального й
одиничного начал. Некласичний дискурс творчості, навпаки, акцентує увагу на таких її
особливостях, як: ірраціоналізм, безпередумовність (архетип Ніщо, або «значуща відсутність»), крайній суб’єктивізм, плюралізм та релятивізм. Творчість зближається з категоріями «аскези» (А. Камю), «інтуїції» (А. Бергсон), «свободи» (М.О. Бердяєв), «драйву»
(З. Фрейд) – тобто, з поняттями, які фіксують маргінальні особливості буття людини в
культурі, усвідомленого як екзистенція, напружений духовний пошук шляхів звільнення
від природно-суспільного детермінізму.
Якщо класичний дискурс творчості, із притаманними йому універсалізмом та есенціалізмом, спрямовує свої пошуки на виявлення фундаментальних механізмів її здійснення
як сутнісної характеристики людини у процесі дотримання нею наслідувального центрованого культурного стилю як зразка для деміургічного «виготовлення» творчого продукту (мімезис, техно), то некласична парадигма, принципами якої є партикуляризм та
екзистенціалізм, обмежується феноменологічною фіксацією конкретної багатоманітності одиничних творчих актів, що утримують індивідуальний пограничний досвід творця
(поезис).
Компаративний аналіз класичного та некласичного дискурсів творчості спонукає до
пошуку компромісних шляхів її осмислення, одним із яких є культурологічний підхід,
зразок прикладного дослідження у межах якого ми пропонуємо в нашій роботі. Культурологія, виходячи із притаманної їй діалогічної методології, намагається поєднати в
осмисленні творчості класичне універсальне й некласичне партикулярне, зовнішнє та
внутрішнє, загальне та одиничне начала, інформаційно-семантичний та екзистенційнофеноменологічний аспекти, вимір творчого акту і творчого продукту, поезису і мімезису
тощо. Пригадаймо з цього приводу міркування О. Блока про тріадичну періодизацію
процесу творчості: трансцендентальне натхнення (творчий акт, поезис) як залучення
до безначального хаосу Ніщо, що вимагає усамітнення, духовної свободи, втечі від дійсності, ізоляції та аскези; втілення натхнення в іманентну майстерну форму, обробка
та завершення твору (творчий продукт, мімезис і техно); привнесення готового твору
у світ буття через зіткнення автора-творця із соціальністю [1: 406], яка намагається
регламентувати його свободу, але водночас існує за його рахунок. Культурологічний
аналіз феномену творчості, здійснюючи феноменологічне «епохе» (утримання) щодо її
трансцендентальних вимірів, зосереджує свою увагу насамперед на ціннісно-смисловій
проблемі індивідуальності творця у континуумі культури, його співвідношення з Іншим
(читачами), його приналежності-протилежності (інтеграції та ізоляції) щодо суспільного
життєсвіту, двоїстість буття в якому нерідко переживається як трагедія.
Мистецька і, зокрема, поетична творчість у зазначеному контексті постає як один із
найбільш репрезентативних об’єктів культурологічної інтерпретації. Стихія мови і звуку,
яка складає базовий матеріал для створення поетичного образу, орієнтує на архетип «слу83

хання» у сприйняття Одкровення (згадаймо індійську йогу), що автматично включає поетичну творчість в дискурс інтерсуб’єктивної комунікації, взаємопроникнення смислів,
діалогу. Інтерсуб’єктивна природа поезії як своєрідного мистецтва «звернення» (термін
М.М. Бахтіна) – діалогу між автором і читачем, якому автор приписує свої якості і через
якого він пізнає власну самість – сприяє утриманню у межах поетичної творчості архетипу «religare» – своєрідного прообразу релігійного зв’язку, виявленого у прориві до
«провіденційного співбесідника» (О. Мандельштам). Власне, саме цим можна пояснити
катарсичний ефект поезії, що запускає в дію механізми зараження, занурення, співпереживання. Релігійність поетичної творчості, позбавляючи останню надмірного утилітаризму, тим не менш, утримує її також і від естетичного редукціонізму, робить поезію
не байдужою долі суспільства, оскільки спрямовую на духовне очищення і становлення
особистості.
У контексті інтерсуб’єктивної, діалогічної природи поетичної творчості особливий
культурологічний інтерес становить феномен суспільної поведінки поета як своєрідного
тексту («вчинок як текст» у М.М. Бахтіна), інтерпретацію якого ми ставимо за мету
здійснити у даній роботі. Причому реалізація даної мети здійснюється через три основніі завдання:
1. Розкрити елементи девіантності, децентрації, відхилення від норми в моделі поведінки поета як культурного тексту.
2. Охарактеризувати феномен іронії як вияв індивідуалістично-децентрованої моделі поведінки суб’єкта поетичної творчості; розкрити сутність поетичної іронії як
форми вияву проблеми «трагедії творчості» (М.О. Бердяєв).
3. Продемонструвати шляхи подолання релятивації як наслідку радикального іронізування через цінності толерантності та діалогічності.
У якості методології дослідження застосовуватимемо апарат феноменології та герменевтики як парадигм діалого-культурологічного та семіотично-семантичного спрямування, які орієнтують на процес інтерператції («розуміння») смислів життєсвіту культури. У якості констатаційного емпіричного матеріалу наведемо приклади із сучасної поезії
України, яка, на нашу думку, кореспондує з основними архетипами світової та яскраво
ілюструє вищезгадані смислові ряди.
Почнемо з реалізації першого завдання. Характерною ознакою публічної поведінки
автора поетичного твору є відверта театралізація, що нерідко (переважно в колі критиків) сприймається як «самореклама» або «позування», але de fakto приховує прагнення
перетворити кожен акт буття в культурну дію, знак, символ, який виконує репрезентативну функцію щодо смислового ряду твору та є його ілюстративним підтвердженням.
Базовою складовою театралізації стає несвідоме або свідоме порушення поетом загальноприйнятого культурного патерну, Центру – децентрація, яка, будучи флуктуативним
відхиленням від норми, своєрідним виявом контркультурної тенденції, тим не менш забезпечує цілісність життєтворчості митця: так, в некласичному дискурсі поезії досконалість вірша повинна містити певну «неправильність» (термін М. Гумільова) [2] – момент свідомого порушення автором правила, замаскованого під несвідомий порив або
захоплення пристрастю (так званий «розпутний сонет», «невихований вірш» у Марини
Цвєтаєвої або, за В. Висоцьким, «навмисна примітивізація»). Така «неправильність»
84

передбачає напружене перевідкриття і пошук суб’єктивно непередбачуваних цінностей і
форм реалізації особистості. Відсутність же напруження чревате загрозою перетворення
творчого процесу у легковажно-розчароване ставлення до історичної дійсності, втілене
у «ковзанні» поверхнею плюральних і релятивних культурних норм. Навпаки, посилена
моральна рефлексія у творчості призводить до виокремлення онтологічного ядра культури (універсальних смислів), що складає незмінний стрижень бурхливої історичної «текучки». Поетична творчість, отже, мимоволі нагадує біблійний архетип творення світу
з нічого (креаціонізм), оскільки попередній матеріал її у вигляді елементів культури, що
цитуються і комбінуються, виявляється невизначеним, а результати – непередбачуваними і довільними.
У зв’язку із цим перейдемо до реалізації другого завдання дослідження. Яскравим
виявом «аномальності» поетичної поведінки є така її символічна риса, як іронія – насмішка над вадами соціокультурного буття та над власними слабостями (самоіронія як
вищий вияв іронізування). Через внесення іронії творчий суб’єкт реалізує індивідуальну
свободу, яка, тим не менш, не має відношення до ніцшеанської сваволі «надлюдини»,
але завжди передбачає трансцендентальний прорив за межі соціальності у царство
духу. Іронія виражає ключову подію екзистенції митця – «трагедію творчості» (термін
М.О. Бердяєва). Насмішка є змученим маскуванням стану «незадоволення культурою»
(З. Фрейд) – страждання, заподіяного конфліктом між нормативністю та особистісними
потребами творця.
Трагедія творчості пов’язана із буттям поета в світі культури, яка, існуючи за рахунок творчого акту, тим не менш, обмежує екзистенційність творця раціональнотехнократичною регламентацією з боку правил виготовлення творчого продукту (норм
академізму, патернів імоделей поведінки, «законів жанру» тощо). Невідповідність, яка
виникає між творчістю як свободою та соціальністю як детермінізмом, зовсім не означає
анархізму творчості. Трагедія творчості М.О. Бердяєва, яка дала поштовх її некласичному розумінню, – це не конфлікт моральності з егоїзмом, норм культури з аморальними
бажаннями Я. Це – протиріччя між соціальним та особистісно-духовним початками буття. Моральність тут лежить не в царині суспільного, а в царині особистісного. Натомість
суспільне пропонує усереднений та раціоналізований варіант моралі, знеособленої до
буржуазного розсудку, а відтак – дискредитованої та спотвореної. Внутрішня свобода,
особистісне начало в творцеві, суперечать нормам культури і суспільства в аспекті не моральності, а в аспекті соціальності, легалізованої в догматичним твердженнях офіційної
моралі. Більше того: протестуючи проти офіційної легальної моралі, митець тим самим
виявляє вищий ступінь духовності – внутрішньої, інтеріоризованої моральності, якою
опосередковується його свобода. У противному випадку, свобода переросте у сваволю,
звільнення – в анархію, що за суттю своєю постає зворотнім виявом детермінізму – поневоленості особистості власними вітальними потягами (згадаймо з цього приводу вірш
Марини Цвєтаєвої про свободу, де остання постає в двох іпостасях: як «Прекрасна дама»
та як «вулична дівка» тощо).
Іронізування, отже, виявляє двоїстий характер конфлікту між особистістю та
спільнотою, обумовлений ситуацією, коли на стандарт культури здійснюють тиск два
чинники: нижчий, пов’язаний з варварськими устремліннями Я, та вищий, пов’язані із
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трансцендентально-духовними його пориваннями. Інша справа, що профанна свідомість
нерідко ототожнює ці два чинники, змішуючи у своїх редукційно-стереотипних уявленнях варвара і творчого генія, які однакою мірою не приживаються до культури. Звідси –
поширення повсякденних стереотипів богемної поведінки як девіантної, «хуліганської»,
нерідко підтримуваних самими митцями як свого роду імітація, уподібнення вульгарному заради його критики із збереженням сатиричної авторської дистанції – епатаж, позування, або, застосовуючи сучасну сленгову мову, «стьоб» (згадаймо твори С. Єсеніна, В.
Висоцького, рок-культурна поезію, наприклад, твори О. Башлачова, постмодерні тексти,
зокрема Ю. Андруховича та О. Ульяненка, філософсько-естетичні міркування У. Еко про
«високоброву низькобровість – низькоброву високобровість»). Яскравою ілюстрацією
іронічної самотності постає образ» «Степового вовка» (Гаррі Галера) з однойменного
роману філософа і письменника Г. Гессе – специфічного культурного суб’єкта, що є частковим втіленням особистості іншого видатного німецького мислителя – Ф. Ніцше.
Знаменитий постмодерністський «стьоб» як втілення іронічно-грайливого світовідчуття художника, що став невід’ємним атрибутом сучасного мистецтва і богемного
стилю життя, є яскравим підтвердженням проблеми змішування в іронізуванні сакрального і профанного образів культури. У київського поета контркультурної традиції Юрія
Крижанівського:
Поэты – редкие придурки [3: 7].
І тут же – відверта алюзія на символіку «Степового вовка»:
Кто-то кричал ему, будто зверь он,
Кто-то перечил: «Не зверь он, – птица!»
В остервеневшей волне истерик
Чьи-то хмельные плескались лица…
Вдруг – тишина. Клавикорды смолкли,
Долго парил еще дух прелюдий
И увидал он Степного Волка
В зеркале серах дождливых будней [3: 63].
Це форма протесту, заснована на іронії і сатирі, що часто несуть умонастрої
релятивізму і нігілізму, ставлячи себе по той бік добра і зла, заперечуючи усі форми
обов’язку і всі прихильності як множинні й відносні. Тотальне іронізування може викликати стани екзистенційного страху, тривоги, відчуження і, зрештою, – кризи ідентичності.
Подібна іронія схожа на п’яну істерію, інерцію якої неможливо зупинити у її екзальтованому змішуванні високого та низького. Показовим з цього приводу є вірш «Bad company»
Юрія Андруховича, де лайливими образливими атрибутами наділяються сакральні персоналії національної культури, постаті яких перетворилися на своєрідні міфопоетичні
фігури, канонізовані у межах офіційної догматичної моралі:
Грицько – як усі тенори, педераст.
Іван – бонвіван, франкмасон, фармазон.
Тарас – пияк і шлан, особливо на службі.
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Панько – графоман, а Марко – гермафродит.
Панас мудодзвін, Борис буквоїд,
Якович – атеїст кінчений, духовидець.
Леська і Олька лесбіянки [4].
Читаючи цей шокуючий текст, важко провести смислову межу між висміюванням
автором фарисейської моралі з її схильністю до ідолопоклонства, яке шляхом канонізації музейного артефакту знищує живу «душу кульутри» (О. Шпенглер), висміюванням
ворожого цій моралі постсучасного нігілізму у ставленні до історичної спадщини – та
висміюванням власне цієї спадщини.
Але саме екзистенційне напруження, яке приховує іронічний синдром, розкриває
глибинний морально-духовний підтекст даного стану як втілення трагедії творчості,
«смертельної зраненості» (вираз М.О. Бердяєва) митця суспільними сурогатами моралі,
конфлікту індивідуальної духовності із наслідувальним середньостатистичним культурним стилем. Наведемо приклад із поезії Сергія Жадана, де створюється своєрідний синтетичний образ героя-одинака, що вбирає в себе сакральні та профанні риси:
Будда відпустив оселедця по плечі,
читав бароккові євангельські мантри,
водив за собою зграї малечі,
в корчмі заливаючи про власні мандри [5].
У результаті виявляється, що насправді така іронія є змученою бравадою, за якою
приховуються біль, відчуження і самотність, екзистенційна незадоволеність соціальною
несправедливістю, рутиною і продажним офіціозом: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами. Если
же мы не способны явить нам то, что за нами, то, чего хотят и ждут иные из нас, – отвернитесь от нас скорее. Не делайте из наших исканий – моды, из нашей души – балаганных
кукол, которые таскают на потеху публике по улицам, литературным вечерам и альманахам», – писав О. Блок [1: 337].
Така іронія нагадує про архетипи культурної самосвідомості романтизму з притаманним для неї індивідуалістичним піднесенням героя над світом повсякденної «міщанської» рутини: У Юрка Іздрика – аж в зовсім не оптимістично-патріотичній поезії, присвяченій рідному місту (Станіславу- Івано-Франківську):
Це місто з піною трави на устах, —
жерці, деміурги, повії, —
я без охорони. Я в їхніх руках.
Тут ризик у будь-якій дії:
тут злочин — зітхання, а дихання — гріх,
а, отже, я втрапив в тенета.
Як регіт пекельний, приятельський сміх
лунає із уст екзегета [6].
Грайливе обігрування фольклорних образів, що є традиційним втіленням космічного
порядку, приховує амбівалентне ставлення – насмішку над пейзанством і страждання,
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викликане риторичним зловживанням образом батьківщини. У постмодерної поетки Євгенії Чуприної:
А за селом співають п’яні москалі,
Вони кричать, що їх усе дістало,
І баба Мотря переховує знов сало.
Завжди так тихо в українському селі! [7]
Зазначене підводить до реалізації третього завдання нашого дослідження – пошуку шляхів подолання релятивації та кризи ідентичності як наслідків іронізування.
Щоб позбавити творчість неминучої поверховості, яка слідує за іронічністю, необхідно поєднати іронію одинака із серйозністю спільноти. Таке поєднання можливе лише
через одухотворення, через моральність, діалогічність і любов, яка є подоланням егоцентризму заради порятунку індивідуальності (формула В.С. Соловйова, яку О. Блок
вважає однаковою мірою «банальною» і «священною», оскільки її легкість зрозуміти
найскладніше [1: 337]). Митець є суб’єктом діалогу і джерелом любові. Відтак, через
категорію іронії ми виходимо на рівень усвідомлення взаємозв’язку між творчістю
та діалогом. Бердяєвська «трагедія творчості» – конфлікт між зовнішнім і внутрішнім
початками буття: свободою та соціальністю, універсальністю та партикулярністю, індивідуальністю та колективізмом, особистістю та культурою, творчим актом і творчим
продуктом, екзистенційними пориваннями творця (поезис) та культурним стандартом
(мімезис) – є нічим іншим як протиріччям між Я та Іншим, або, у вимірі теорії ідентичності, між сконструйованою (особистою, полікультурною) та приписаною (груповою,
монокультурною) ідентичністю. Трагедія творчості, отже, фіксує початок появи образу
Чужого, яким в очах митця, поета виступає суспільство, а в очах суспільства – митець.
Відомо, що трагедія творчості частково знімається через символізацію – опредмечення
духовних інтенцій творця у створених ним текстах культури. Символізація ґрунтується
на герменевтичному ставленні до світу феноменальної дійсності як до знакової системи, що підлягає декодуванню через «вживання», «занурення», «проникнення». На мові
філософії діалогу це означає: протиріччя Я та Іншого долається через інтерпретацію Чужого, спробу його «розуміння», яким постає дешифровка символіки буття.
У ході даного тлумачення, причому на найбільш складному його етапі, в кризовій
прикордонній ситуації виклику, з’являється Третій – Істина буття, Абсолют, сакральне, –
яке художник виражає через текст і передає Читачеві як Іншому. Показово, що конфліктні
моменти у взаємодії суб’єктів не тільки не позбавляють їх спілкування ефективності, але
й полегшують діалог: у кризовій ситуації в «сферу між» (семіосферу, інтерсуб’єктивний
континуум) на поверхню культурної свідомості «спливають» гени-архетипи культури,
які утворюють ядро Третього. Третій займає центральну позицію у дискурсі спілкування,
навколо якої «розташовуються» його учасники. У творчому процесі таким Третім стає
текст культури, що несе істину буття, втілює його смисловий образ, одухотворений розумом (Логосом), зрештою – сакральне. Звідси – важливість дослідження суб’єктів творчого процесу – Автора і Читача, специфіки зустрічі їх внутрішніх світів. У некласичному
розумінні творчості, яке є похідним від некласичного розуміння буття, Читач відіграє не
менш важливу роль, ніж Автор, оскільки саме буття постає не як тотальний простір кар88

тезіанського суб’єкта мислення, а як перебування на межі з Іншим. Тому аналіз творчості
в некласичному дискурсі виходить на рівень співтворчості та діалогу в дискурсі тексту.
Здійснимо стислі висновки із сказаного. Культурологічний аналіз поетичної творчості ґрунтується на погодженні класичного (універсалізм, есенціалізм) та некласичного
(партикуляризм, екзистенціалізм) її дискурсів. У контексті культурологічного підходу
пріоритетом дослідження є фіксація творчості як символічної діяльності автора-творця
у життєсвіті культури, в аспекті виходу творчого продукту в соціокультурну практику та
особивостей взаємодії суб’єкта творчості із суспільним оточенням, – взаємодії, що нерідко постає як діалог-конфлікт («трагедія творчості»).
Яскравим виявом діалогу автора і читача твору є поетична творчість, що має виразну
інтерсуб’єктивну природу, характеризується екзистенційною спрямованістю на співбесідника, реального або історичного. Дана спрямованість реалізується як у смисловому
полі тексту, так і в символічному просторі поведінки поета, що феноменологічно та герменевтично інтерпретується як текст.
Характерною ознакою тексту поведінки поета є схильність до іронії, яка віддзеркалює трагедію творчості, – конфлікт між свободою і соціальністю, індивідуальною духовністю та суспільною мораллю – ключову екзистенційну подію буття митця у життєсвіті
культури. Імітації профанного, «некультурного», «варварського», що нерідко супроводжують процес творчого іронізування («стьобу»), несуть глибинний смисловий етичний
підтекст, але, при подальшій радикалізації, можуть призводити до кризи ідентичності та
нігілізму.
Подолання негативних наслідків мистецької іронії здійснюється через зняття конфлікту художника із соціальною дійсністю шляхом діалогу з читачем твору як своєрідним «співавтором» у символічному просторі тексту. В ході даного діалогу обидві сторони – митець (Я) і культура (Чужий, Інший) – в ідеалі виходять на рівень розуміння
Третього як абсолютного виміру буття, повертаючи поетичній поведінці її базову потенцію – здатність до пізнання сакральної істини, що є смисловим ядром поетичного твору.
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Николина Т.С.
(Минск, Беларусь)
ТЕКСТОВАЯ КОНСТАНТА ОСТРОВА У Ж.М.Г. ЛЕ КЛЕЗИО

У статті мова йде про напрямки, за якими здійснюється семантизація простору
острову в ідіолекті Ле Клезіо. Продемонстровано, що текстова константа встановлюється в міфопоетичному, імагологічному і корпореальному планах. Острів як ідеальний
локус концептуально узгоджується із раєм, мрією, початком. Маркерами реального локуса виступають вигнання, кінець, піст, смерть. Корпореальними ознаками перебування
на острові стають смерть, печаль, очікування. Константа острову пов’язана із семантичними зонами народження і творчості.
Ключові слова: текстова константа, міфопоетична, імагологічна, корпореальна
проекції, зовнішнє-внутрішнє.
В статье речь идет о том, по каким линиям происходит семантизация пространства острова в идиолекте Ле Клезио. Показано, что текстовая константа устанавливается в мифопоэтическом, имагологическом и корпореальном планах. Остров как
идеальный локус концептуально согласуется с раем, мечтой, началом. Маркерами реального локуса выступают изгнание, конец, пост, смерть. Корпореальными признаками
пребывания на острове становятся страх, тоска, ожидание. Константа острова связана с семантическими зонами рождения и творчества.
Ключевые слова: текстовая константа; мифопоэтическая, имагологическая, корпореальная проекции; внешнее – внутреннее.
The article deals with the lines of island space semantization in Le Clézio’s idiolect. It is
shown that character literal is determined in mythological and poetic, imagological, corporeal
planes. Island as an ideal location conceptually agrees with heaven, dream and origin. The
markers of real locus are exile, end, fasting and death. Corporeal signs of staying at island are:
fear, melancholy, expectation. Character literal of island is connected with semantic zones of
birth and creativity.
Key words: character literal; mythological and poetic, imagological, corporeal projections;
external – internal.
Осмысленность того или иного места, его «окультуренность» проявляется в образе,
который представляет и выражает это место и, шире, пространство в культуре и непо© Николина Т.С., 2010
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средственно в языке и художественном тексте. На особом положении места в тексте ставит акцент Ю.С. Степанов: «Знатоки давно уже подметили, что у великих мастеров, будь
то именитые авторы или безымянные творцы мифов, атмосфера места играет большую
роль, равную роли персонажа» [1:25].
Известно, какое значение в плане закрепления определенных текстовых констант
имело во Франции формирование пейзажа-типа, основанное на соответствии почвы,
расы и климата (бретонец – суров, корсиканец – мстителен). Этот процесс, который повлиял на поиск новых форм подачи материала, следует трактовать как метонимический
перенос признаков или качеств внешнего пространства на корпореальное пространство
человека. Их пространственная смежность (природа сурова – человек, живущий в окружении такой природы, суров, климат мягкий – соответственно, таков же человек) приводит к тому, что человек несет на себе и в себе маркеры (знаки-индексы) внешнего
пространства. Взаимодействие человека (автора) и пространственного образа лишено
однозначной направленности: не только человек перевоссоздает образ, но и сам этот образ активно воздействует на него. Факторы подобного порядка, ведущие к топологической нестабильности и, как следствие, к коммуникативной динамике в тексте, становятся
тем ощутимее, чем большей значимостью обладает для данного человека (автора) то или
иное пространство.
Таким пространством постоянного эксперимента становится остров. Остров совмещает в себе черты реального и ментального мира. Остров всегда выступает пограничной, маргинальной зоной, где может осуществляться переход из одного состояния в другое, и в этом смысле он становится, с мифологической точки зрения, местом перехода,
испытаний, инициации.
Как отмечает Т.В. Цивьян, интерес к острову в последнее время особенно заметен,
и в этом плане можно говорить о формировании корпуса островных текстов, который
постоянно захватывает новые семиотические территории [2:234]. Этот особый текст
развивается благодаря тому, что остров, как мифопоэтическая универсалия, обладает
определенным динамическим потенциалом.
Остров всегда характеризовался как отделенный от чего-то, стоящий или лежащий
в стороне. Ср. в современном фр. языке: Étendue de terre ferme émergée d’une manière
durable dans les eaux d’un océan, d’une mer, d’un lac ou d’un cours d’eau [3]. Выделенность
острова в чисто географическом плане естественно сополагается и с его семантической
выделенностью, способствующей осознанию определенной его особости. Топологическая от-деленность, «провоцирует», в некотором смысле, ее маркированность, причем
неоднозначную, наделенную двумя противоположными ценностями. С одной стороны,
остров служит наказанием (insularis poena – ссылка на остров). С другой стороны – это
отрыв от реального мира, который полон недостатков, лишений и бед. Тогда «далекая»
земля, в определенном плане, становится приманкой (там хорошо, где нас нет), и еще со
времен античности остров мыслился как место, приносящее счастье (ср. insulae divites
у Горация или insulae fortunatorum у Плавта – (мифические) острова блаженных). Итак,
существование в стороне от обычной жизни (на периферии от центра), имплицирует непохожесть, необычность, а, следовательно, странность (чуже-странность).
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У Ле Клезио оформляется семантическое ядро, которое прорабатывается на уровне
дифференциальных признаков (mystérieux, isolé), причем оба отмеченных выше коннотативных узла: положительный (monde du rêve, refuge de calme et de sécurité) и отрицательный (как место нежелательной ссылки) развиваются в зависимости от авторской
интенции. Остров апеллирует к далекому, чужому, идеальному миру, что становится в
оппозицию к близкому, своему, реальному миру, а на онтологическом уровне подразумевает такие категории, как бытие – инобытие.
Слова, посредством которых маркируется остров у Ле Клезио (blanc, montagne, nuage, sommet, haut), являются признаками идеального локуса. Они коннотируют «светлый»
верх, выступающий антиподом «темного» низа: скучной и монотонной жизни в городе.
Поначалу остров предстает идеальным местом (землей обетованной) – l’île promise, тесно связанным с мечтой: monde du rêve. В этом смысле остров семантически сополагается
с обещанием (île promise=terre promise) «утерянного рая» (Il rêve à ce paradis si proche)
и неба на земле, что подкрепляется лексическими средствами. C’est comme la proue de
l’Ava, qui franchit l’Océan jusqu’au rocher d’Aden, jusqu’aux terres fabuleuses [4:282], где
Aden трансформируется в Eden, а Ava в Eve. Кроме того, парономасия Aden - Eden дополняется и словом Adam (ср. в семитской традиции adam ‘человек’ adamah ‘земля’, ‘почва’), коррелирующим с Eve. Паронимическая аттракция создает заданный иконический
образ в звуковом регистре. Пары Aden-Adam, Ava-Eve помимо прочего представляют
собой палиндромы. В рамках этих сочетаний следует указать на взаимосвязанность по
компоненту «рай» острова, корабля и человека.
Обращенность к семантике рая предполагает в хронотопическом плане возврат к
началам, а также задействует мифопоэтический контекст, что влечет за собой соответствующие предикативные определения: mythique, chimérique, irréel, mystérieux, étonnant.
Необходимо отметить, что в семантическую констелляцию начала встраиваются имплицируемое материнство острова (île-mère), а также ориентация на восток (место восхода
солнца, начала).
Топос идеальный – топос реальный. Топос идеальный вербально репрезентируется как nuage, mirage, rêve, songe, mer, ciel, lumière, grand, blanc: la terre, pareille à
un nuage sous le ciel; elle s’interpose comme un nuage, comme un songe. Соответственно,
топос реальный передается посредством аналогичной лексики, но с негативным коэффициентом.
Структура реального пространства выстраивается по принципу наделения объектов
отрицательными атрибутами и признаками. Светлые дневные облака становятся темными тучами. Приближающаяся ночь, отсутствие света коррелируют в семантическом
плане с неизвестностью и предчувствием конца. При этом светлый верх уподобляется
темному низу. Семантика конечности актуализуется путем неоднократного повторения
соответствующих лексических средств: scène de naufrage, catastrophe imminente, paysage
de fin du monde, un radeau naufragé (остров); un campement de naufragés; un palais de métal
inondé (о корабле).
Остров – топос пограничья. Одним из основных идентификационных терминов,
выражающих значение «конец» является слово fin. Если обратиться к его этимологии,
то еще в латинском языке в совокупности значений этимона finis можно выделить про92

странственные: ‘предел, граница поля, рубеж’, временные, которые сводятся к выражению окончания чего-либо в темпоральном плане, а также развившееся от их взаимодействия значение ‘цель’.
У Ле Клезио устанавливается параллель между островом как пределом земли
(à l’extrémité de la terre) среди бесконечности океана (l’infini de l’Océan) и островом как
временным окончанием, которое связывается с завершением путешествия на корабле.
Однако цель при этом не достигнута. Человек останавливается на очередном рубеже,
границе. Реальный остров оказывается не раем, а пространством хаоса; с одной стороны,
местом, предшествующим творению рая, с другой – его уничтожением. Иными словами
реальный остров фиксируется то как топос конца, смерти, то как топос начала. Хронотопическим коррелятом острова представляется само слово quarantaine (вынесенное в
заглавие одного из текстов): в пространственном отношении означая место карантина
(определенный промежуточный топос между-, отделяющий как от пространства, предшествующего ему, так и потенциально разновекторного, следующего за ним, а также
возможность выхода в него). Это слово выступает также темпоральной границей, указывающей на примерную середину человеческого века. Кроме того, оно употребляется
для обозначения сорокадневного поста, смысл которого заключается в напоминании о
сорока днях искушения в пустыне, смерти и воскресении. Сам человек лексически маркируется как voyageur sans fin, что предполагает его характеристику как путешественника, пассажира (соотнесенность с кораблем), а также имплицирует взаимосвязанность с
перелетной птицей.
Пребывание на острове предполагает трансформацию субъекта, его перерождение
(мертвое↔живое). В оппозиции культура – природа явным преимуществом обладает
правый член. В этом смысле человек как часть природы должен слиться с ней, образовать единое корпореальное целое. Таким образом, константа острова выстраивается
как симбиоз смыслов, затрагивающих крайности, а потому амальгамирующая концы и
начала. Остров амбивалентен: он идеален (l’île promise) и реален (становится местом изгнания и карантина: Pourquoi suis-je ici, en exil? [4:342]), предстает испытанием на пути
к конечной цели, и наделяется признаками негативного пространства. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что цель у Ле Клезио, всегда связанная с достижением идеального пространства, переносится в перспективу, как в топологическом, так и в темпоральном планах. В этом ракурсе реальное эквивалентно негативному, однако не равно
привычному.
Остров оформляется как топос постоянной инверсии. Он становится локусом то совмещенным с верхом, то, наоборот, коррелирующим с низом, и может сополагаться как
с левой стороной шкалы, маркирующей линию прошлое – настоящее – будущее, или
устремляться к правому ее полюсу.
Остров вербально эксплицирован как место необычное: monde fantôme, а также
трудное для выживания на нем. Предикаты minéral, aigu, endurci подчеркивают, с одной
стороны, вечность, с другой – без-жизненность острова. В семантическом ракурсе признаки застывания, неподвижности характеризуют остров и по его происхождению (née
de la formidable poussée volcanique qui a soulevé le fond de l’océan il y a dix millions d’années [4:61]). Кроме того, остров репрезентирован как смещение низа вверх (дно моря
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(в данном случае несущественно разделение моря и океана) – его поверхность: fond de
l’océan – île), где дно моря (Abgrund), по В.Н. Топорову, представляющее собой бездну,
гибель, смерть, заключает в себе, помимо прочего, идею будущей жизни, основы (Grund)
[5:26]. В этом плане остров вполне естественно трансформируется в память, то есть хранит в себе прошлое (elle a la forme même du passé), но не только в темпоральном аспекте,
а еще и в топологическом: cette île tout entière était mémoire, surgie au milieu de l’Océan,
portant en elle l’étincelle enfouie de la naissance [4:299]. Однако, становясь хронотопом
прошлого, остров не исключает и будущего, то есть потенциального рождения. Таким
образом, выстраивается определенная семантическая констелляция, характеризуемая
векторной синонимией, где остров – дно, но и поверхность, память (прошлое, но и будущее), смерть, но и рождение: île – fond, surface, mémoire (avant – après, passé – avenir),
mort, naissance. Иными словами, остров демонстрирует постоянное передвижение границы и инверсивность.
В.Н. Топоров трактует «морской комплекс» и «океаническое чувство» в терминах
эмбрио-космогонической теории с акцентом на горизонте, движении, соотносящемся с
ритмом волн, большом водном пространстве и бесконечности. В этом плане движение у
Ле Клезио маркируется следующими предикатами: glisser, dériver, voguer, emporter par le
flux, bousculer, pousser, soulever, cogner, nager, planer, naviguer. Практически все глаголы
демонстрируют пассивную позицию человека, его подчиненности природе, а активное
начало принадлежит морю, которое тоже, в свою очередь, может характеризоваться как
спокойное (привычное движение волн: lent va-et vient du flux et du reflux) или деятельное: bousculer, pousser, soulever, cogner. Иными словами, в соотношении море – остров (и
их метонимические (по смежности) заместители корабль и человек) первый член пары
предстает гиперонимом, то есть вода доминирует над землей.
В мифопоэтическом контексте зарождение происходит в результате уплотнения, застывания и последующего затвердения водной стихии, то есть создания устойчивой опоры, в частности земли, поднятой с морского дна, что находит отражение в семантике
острова у Ле Клезио. Для человека, попадающего на остров, рождение не происходит
автоматически. Необходимо определенное время «вызревания», постижения границ.
Это актуализуется посредством смыслового «уплотнения». Поначалу человек чувствует
себя одиноким и заброшенным среди бесконечности и безразмерности внешнего пространства. Вокруг актуального момента «сейчас» концентрируется только что бывшее и
возможное будущее, образующее временной горизонт. Воспринимается, вспоминается и
представляется только потенциально возможное. При этом конституируется некое единое прошлое-будущее или, в иных терминах, концы-начала. Следовательно, к мыслимому горизонту движется уже остров (метонимический заместитель корабля и человека):
Nous sommes au bord de la terre, au bout du monde. Sur notre radeau de basalte, nous glissons
lentement vers la vie nouvelle, vers notre mère [4:469].
В лексическом плане остров репрезентируется следующим образом: radeau de basalte, radeau de lave, с одной стороны, выделяя его твердую сущность (скопление камня
(chaos de basalte), застывшая лава), с другой – его гибкость, подчиненность морю. По
компоненту basalte, lave остров вновь оказывается соотнесенным с основой, дном – fond.
По признаку «являться средством передвижения» – с кораблем. Необходимо подчер94

кнуть, что само название острова – Plate – семантически заключает в себе аналогичную
идею поверхности, плоскости, что, с одной стороны, вводит параллель с гладкой поверхностью моря (mer plate – sans vague), с другой – восходит к мифологическим представлениям земли как плоскости, а также омонимично названию средства передвижения:
plate – embarcation à fond plat – bateau à fond plat. В этом смысле plate (île)= radeau.
Однако под углом векторной семантики остров охарактеризован еще и как обладающий
весьма неоднородным рельефом. Это chaos de basalte – скопление базальтовых скал,
пики и впадины. Соответственно, вершины скал становятся точками, наиболее приближенными к верху – небу.
Именно вершина представляют собой убежище, поскольку находится на пересечении всех траекторий с полюсами верх-низ, правое-левое, впереди-сзади. Она сублимирует в себе идею границы между морем и небом. Следует подчеркнуть, что зеркальное
сходство противоположных миров подчеркивается мифопоэтической моделью и относится к числу ее универсалий. Взаимное отражение миров служит для опровержения
границы между жизнью и смертью и имплицирует парадоксальную ситуацию: продолжение жизни в том мире, где ее не может быть, а также контакты между этими мирами.
В подобном пограничном месте у человека возникает чувство шири, бездонности,
бескрайности окружающей природы, которая вызывает страх (ср. с чувством страха и
неизвестности, предшествующим рождению, у В.Н. Топорова). Персонаж уподобляет
себя Робинзону – человеку на необитаемом острове, а через него – птице (robin (англ.) –
малиновка). На лингвистическом уровне это отражается оппозицией маленькое – большое (человек – внешнее пространство), где каждый член пары, в свою очередь, может
быть еще дальше градуирован. Обычный размер человека может, с точки зрения восприятия себя в пространстве, как уменьшаться, так и увеличиваться. Пример первого
порядка как раз просматривается в данном случае, когда этому способствуют безразмерность океана и высота, с которой происходит обзор. Соответственно, восприятие самого
пространства также не остается без изменений. Однородность поверхности (в случае с
океаном) визуально увеличивает его панорамную протяженность, ограниченную лишь
линией горизонта, что естественно предполагает передвижение границы от побережья
острова вдаль (вновь удаление идеального топоса в перспективу): Comme si les limites
n’étaient pas celles du rivage, mais <...> au-delà de l’horizon, réjoignant le monde du rêve
[4:70].
Линия «внешнее – внутреннее». Соотнесенность макро- и микроуниверсумов образует основу для семантизации, отражающей постепенное совмещение «внешнего»
и «внутреннего»: C’est comme si tout était en moi, et qu’enfin je l’avais retrouvé [4:78].
Остров воздействует на человека, трансформируя его по своему образу. Внешне человек
становится другим. Однако явный акцент на конкретные признаки «новой жизни» (cendre, poussière) дает понять, что жизнь переходит в противоположный регистр со знаком
«минус», то есть это уже анти-жизнь. Пыль как метонимический заместитель и коррелят
острова по признаку terre desséchée – высохшая, безжизненная земля соотносится по
признаку pulvérulent с пеплом. Пепел как вещество – продукт разрушения, уничтожения,
гибели чего-л. Иными словами, пепел – то, что может оставаться от человека после его
смерти: Les restes matériels de l’homme après la mort → cendres, débris, dépouille, res95

tes, где réduire en poussière в фигуральном смысле означает ‘уничтожить’, ‘истребить’.
Таким образом, пыль, синонимичная в этом плане пеплу отсылает к однозначно трактуемому полю смерти, а по признаку dépouille вновь, в аспекте векторной семантики,
соприкасается с реальным топосом, где это слово становится маркером отсутствующего
человека, то есть человека после смерти. Однако эти слова могут маркировать не только
конец, но и начало чего-либо. Так, согласно Библии, первый человек был создан из праха
земного (Adam – adamah (земля)).
«Овнутрение» внешнего приводит к семантическому сдвигу. Камень как компонент
острова, представляющий его сущность (monde de pierre, chaos de basalte), переносится
во внутренний spatium, становится частью человека: j’ai au fond de moi un coeur fait du
basalte de l’île [4:216]. Фиксируется также и внешнее подобие человека и острова. И снаружи, и изнутри человек «окаменевает», полностью уподобляется природе (важный для
Ле Клезио мотив доминирования природы над культурой). В этом контексте слово peau
вместе со своим определением noire может осмысляться как каменистая, базальтовая
(следовательно, черная) почва острова, выжженная солнцем, компонент его субстанции
(peau noire=pierres, noirci et endurci par le soleil).
Таким образом, корпореальная трансформация происходит и на уровне первоэлементов, когда материальное, составленное архетипическими сущностями (земля, огонь (через метафору peau noire), воздух (vent), вода (mer)), дополняется духовным (esprit). Это
расширение корпореального spatium’а человека осуществляется благодаря включению
в него наряду с пространством острова и метонимически смежных пространств (моря,
неба), то есть во внутреннем spatium’е соединяются различные ипостаси внешнего пространства. Акцент ставится на полном параллелизме человека и острова.
Линия «остров – творение, творчество». Необходимо подчеркнуть, что аудиальное освоение острова, сополагается с осязательным и передается через шум, дрожание,
колыхание, вибрацию (bruit des éléments, rumeur de la mer, fracas des vagues, vibration),
тем самым, устанавливая тесную взаимосвязь между морским комплексом с его идеей
рождения и материнским лоном. В данном контексте параллелизуется скала, пик (rocher, piton), как вертикаль, соединяющая верх и низ и являющаяся прообразом мирового
дерева (модели мироздания) и человек: piton vibre – corps vibre. Кроме того, обнаруживается связь между ventre de la terre (=остров=мать) и viscères. Очевидно, что акцент
на идее рождения позволяет провести корреляцию с рождением текста (творчеством).
Ср.: др.-инд. vipra – ‘поэт’, ‘певец’, буквально ‘дрожащий’ и vip – ‘быть в состоянии
дрожания, вибрирования, сотрясания, раскачивания’ c производным от него ‘одушевленный’, ‘возбужденный’. Таким образом, внешнее пространство, преломленное через
внутренний spatium, то есть в аспекте корпореальной модели, выходит на пространство
текста. Иными словами, в константу острова у Ле Клезио вплетается и идея творчества:
остров→человек→поэт→текст.
С уходом человека слово, имя, как отличительный признак, позволяет сохранять память, тем самым экзистенциально продлевая человека. В этом плане слово, имя находит
корреляцию с пространственным образом складки в его философском осмыслении, согласно которому складка – взаимодействие внешнего и внутреннего, рельефа и контррельефа, выпуклой и вогнутой линии: comme s’il appartenait à un rêve dont il ne reste que des
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bribes [4:509]. Наряду с этим топологическая складка острова реализуется у Ле Клезио
через метафору раненой кожи (телесная память): L’écorchure de la mer, du soleil [4:385].
Если рассматривать текстовую константу острова с точки зрения мифопоэтической
модели, то его актуализация происходит на основе универсальных оппозиций: свое –
чужое, верх – низ, правое – левое (восток – запад), белое – черное, жизнь – смерть,
внутреннее – внешнее, природа – культура, близкий – далекий, открытый – закрытый.
В тексте постоянно возникают ситуации, когда знак, мифопоэтически маркированный
как знак положительный, становится отрицательным. Персонаж, вопреки предписаниям,
нарушает границы, вступая на территорию и «чужого» и «смерти», то есть попадает в
хаотические пространства. Выходя за пределы ограниченного, он автоматически локализуется в безграничном, что подтверждается фабульным развитием текста. Нарушение
границы предполагает аксиологическое изменение вектора перемещения. Обычное, горизонтальное движение уподобляется ценностно маркированному вертикальному, что
динамизирует ситуацию.
Как уже подчеркивалось, особо значимые для человека компоненты внешнего мира
осмысляются индивидуально. В конечном измерении, они семантически обогащаются,
наделяются коммуникативной динамикой. Такое индивидуальное развертывание культурной константы прослеживается при помощи имагологических проекций (остров –
рай, начало, рождение, творчество и др.), а также проекций корпореальных (общая линия вбирания в себя пространства острова, уподобление ему).
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАЗВ
РОСЛИН У ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТАХ
(на матеріалі українських народних чарівних казок)
Стаття присвячена розгляду назв рослин, зафіксованих у текстах українських
народних чарівних казок, з погляду їхньої етнокультурної та функціональної специфіки.
Ключові слова: етнокультурні особливості, номен, номінативна одиниця, символ.
Статья посвящена исследованию названий растений, зафиксированных в текстах
украинских народных волшебных сказок, с точки зрения их этнокультурной и функциональной специфики.
Ключевые слова: этнокультурные особенности, номен, номинативная единица,
символ.
The article deals with some plants’ names in the texts of the Ukrainian folk magic tales and
their ethnic and cultural and functional characteristic features.
Key words: ethnic and cultural features, nomen, nominative unit, symbol.
Мова чарівної казки є багаторівневою кодовою системою, в якій зашифровано різні
пласти знань. Як зазначав В. Гнатюк, ті, хто вміють читати казки, знайдуть у них багато стародавніх культурних пережитків: залишки міфів, погляди людей на природу та
ставлення до неї тощо. Українські фольклорні тексти містять давні ментальні елементи,
які є відображенням етнокультурних особливостей нації. Загалом українська народна
традиція багата архаїзмами, а в багатьох випадках зберігає те, що в інших культурах уже
втрачено і може бути відновлено лише внаслідок певних реконструкцій.
Функціонування назв рослин у текстах казок як етномаркованої лексики зумовлено
символізацією їхнього значення у свідомості народу — носія фольклорної спадщини.
Адже символ неодноразово був об’єктом дослідження в галузі філософії, культурології,
мистецтвознавства, літературознавства тощо. У різний час до цієї проблеми зверталися
Ф. де Соссюр, О. Потебня, О. Веселовський, В. Виноградов, О. Лосєв, Н. Арутюнова,
В. Телія, С. Єрмоленко та ін. З-посеред лінгвокультурологічних праць вагомим набутком
є етнолінгвістичні словники М. Толстого та В. Жайворонка, у яких висвітлено не лише
мовні особливості номена, а й розкрито увесь спектр ментальних, світоглядних, асоціативних рис, пов’язаних зі словом-образом у слов’янських культурах. Проте, з огляду на
те, що „фольклорна символіка — явище національно-специфічне” [1: 71], доцільно звертатися до національних надбань уснопоетичної творчості, що є багатим матеріалом для
лінгвокультурологічних студій. Тому і мовні одиниці необхідно розглядати у ширшому,
позамовному, контексті, враховуючи символічне навантаження.
Оскільки дослідженню символіки та конотативного навантаження флороназв у контексті чарівної казки не присвячено окремих студій, то вважаємо що важливо на прикла© Редьква М.І., 2010
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дах розглянути та проаналізувати масив номінативних одиниць, зафіксованих в опрацьованих текстах, та простежити їх семантико-функціональні та етнокультурні особливості.
Адже, на думку В.В.Жайворонка, якщо „за словом стоїть не лише реалія (скажімо, рослина, тварина, страва), а її образ або символ, що постають у тому чи тому етнокультурному просторі, це дає підстави розглядати відповідну мовну одиницю як етнокультурний
концепт, що включає певний квант культурної інформації про неї” [2: 10].
Проблемам уживання лексичних одиниць мікросистеми „рослини” в українських
фольклорних текстах різних жанрів присвячена дисертаційна робота В. Галайчука [3].
У фольклорі рослинний світ репрезентовано за асоціативною моделлю світового дерева. „Домінування та специфічна визначеність у культурі слов’ян світового дерева, цієї
універсальної константи, тривалий час визначала модель світу людини. Це зумовило,
як нам здається, членування дерева та рослини по вертикальній лінії — крона, листя;
середня частина; корінь, які семантизуються у відповідних текстах так, що вертикальне,
„звичне” положення рослини пов’язується з „верхом”, „небом”, тому символізує „позитивне”, а відхилення до низу — асоціюється з „негативним” […]. Індукування відповідної — „позитивної” чи „негативної” — семантики здійснюється на основі сполучуваності слова-символа, а семантичну інтерпретацію слово одержує залежно від свого місця в
символіці „рівня” [4: 5]. Зважаючи на викладене, виділяємо класи флороназв, що позначають дерева, кущі та квіти і трави. З погляду функціональної значущості особливу роль
відіграє дерево як „архетипний символ індивідуалізації; воно вважається безсмертним,
оскільки його насіння продовжує життя, його коренева система дає захист і відроджує,
воно є рідним домом усього ланцюга життя” [5: 386]. На ранніх стадіях становлення
людської думки „дерево розглядають як свідому істоту, через що йому поклоняються та
приносять дари. Складно визначити, чи має дерево, як і людина, своє, пов’язане з ним,
життя і душу, чи є лише фетишем, вмістилищем духу, для якого дерево є тільки тілом” [6:
400]. Щодо світобачення давніх українців, то вони „вирізняли окремі дерева серед інших
і наділяли їх магічними властивостями. Так виник культ дерева, лісу” [7: 131]. „Персоніфікація сил рослинного світу, як це було і у наших первнів, пов’язується із наділенням
дерев і квітів властивостями істот жіночої і чоловічої статі. Скажімо, калина, верба, тополя уособлюють жіноче єство, дуб, явір — чоловіче (зв’язок із родовими відмінностями
цих іменників [...], очевидно, це більш складний обопільний процес взаємопристосування форми і змісту)” [8: 113].
Найчастіше у досліджуваних текстах трапляється номен дуб: На морі острів, на острови камінь, коло каменя дуб. На дубі гніздо, а в гнізді качка, в качці яйця, а в тому яйці
бездушного Костія душа [Чуб.: ІІ: 35]. В українській міфології „дуб — особливо священне дерево, втілення Світового дерева-прадуба, яке росте у вирії. Дуб — дерево бога
блискавки і грому Перуна, його шанують за міцність, красу, довговічність” [7: 134-135].
М. Марчевска на матеріалі творів слов’янського фольклору трактує дуб як дерево, що в
особливий спосіб пов’язане з покійником, потойбіччям [9].
У казці дуб фігурує в одній зі стадій перевтілення героя: Царевич не витерпів и оглянувсь — и зробивсь великим зеленим дубом [Рудч.: І: 97]. Подекуди в казках простежуємо
зв’язок міфологічної символіки дуба з християнською: Пішліт єго в море. Там в морі
єсть палац, на тім палацу дуб, а на дубі янґель, і щоби він живого янґля приніс. Бо він єго
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не дістане, і єму смерть буде [Левч.: 332]. Дуба та його деревину наділяють фантастичними властивостями: І тогди дав єму лев з дуба скрипку і каже: „На-тобі тую скрипку, і
іди до неї на весіля. І як заграєш, то всі будут гуляти” [Левч.: 453]. Крім того, це дерево
у контексті казки набуває рис своєрідної топонімної реалії, яка виступає переділом світу
і місцем зустрічі героя із фантастичними персонажами — янголами, чарівними паннами.
Також це місце, де зберігається душа Костія Бездушного.
За кількісними показниками часто вживаними є назви яблуні та груші. Символіка
яблуні в українському фольклорі визначається особливостями жанру, в якому цей образ
побутує. У міфології за давністю яблуня прирівнюється до світового дерева, що дозволяє
інколи отожнювати її з дубом. У казці яблуня часто зображається золотою або такою,
на якій ростуть золоті чи срібні яблука чи таке ж листя: А сад з золотими яблінками
і щоби яблука золоті були на них? [Левч.: 334]; От зарізав дід теличку. Вона пішла
кишечок полоскать и найшла там двоє зерняток, взяла й посадила. Так за ніч виросла
яблонька — листя золоте, а яблочки срібні [Рудч.: ІІ: 51]. Трапляється номен яблуня
та варіантні до неї назви: яблунька, яблонька, яблунка, яблонь: Підійшов до яблуні,
поліз і яблук нарвав там, скільки треба було, і вертається додому [Чуб.: І: 81]; Аж там
росте яблунька та ще ж яка! Золотий на ній листочок, а листочок срібний [Чуб.: ІІ:
183]; І там буде дворець, в тім дворці кирниця, а коло тої кирниці яблонь, в ті кирниці —
видяща вода, а на яблоні — молоді літа [Левч.: 415]; Він сів, а як приїхали, то посадили єго на яблунку високу [Левч.: 302]; Так за ніч виросла яблонька — листя золоте,
а яблочки срібні! [Рудч.: ІІ: 51]. У деяких казках використано назву дичка: Була єнна
дичка, родила дички, а теперь не родит, та челядь їла і молода була, а теперь челядь
вистарілася [Гн.: 320]. Виявлено також назву лісової яблуні — lysnyci: Ydut uny, ydut,
aż pry dorozi stojit lysnyci (leśna jabłonka) taka kolucza ta stripata, ta napiv uschła [Koльб.:
15-16]. Виявлено також двокомпонентні номінативні одиниці: золота яблунка, золота
яблінка, zolota jablinka: Buv odyn car, ta mav try syny i zołotu jablinku [Koльб.: 113]; Вона
побачила тую рибку і казала забити. Принесла додому, зварила. І їдно рибце вискочило
за мур, і виросла золота яблунка. І так той тою ся яблункою тішив, той король [Левч.:
448] і под. Крім позитивної символіки образу яблуні властиве певне функціональне навантаження: вона виступає предметом зацікавлення персонажів або допомагає героїні,
віддячуючи за її доброту. Проте у казці „Попович Ясат” зафіксовано метаморфозу зміїхи
у яблуню, яка здатна знищити персонажа: Я перекинулась би яблонею с такими яблучками, то він як-би зйів, то й лопнув би [Рудч.: ІІ: 74].
За функціональними властивостями до розглянутого близьким є образ груші, яка „разом з дубом та яблунею посідає чільне місце у будові світового дерева, але порівняно з
яблунею („світлою” і „денною”) вона „колюча”, а тому символізує „темний”, „нічний”
бік світотворення” [7: 134]. За іншими джерелами, це дерево в народній культурі наділяється ознаками чистоти і святості та водночас пов’язується з нечистою силою. Тому що
саме грушу у багатьох слов’янських народів визначали як місце перебування нечистої
сили [1 (10: 566-567)]. Вважаємо, що зазначена міфологічна символіка, притаманна груші, не відображена в опрацьованих казкових текстах. Натомість тут вона виконує роль
світового дерева і функціонально ототожнюється з яблунею: Краль му повідат, же є
барз засмучений, же мав під своїм облаком єдну грушку, што на ній били злати грушки
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а й злате листя, а тот час му висохла [Гн.: 214]; Аж стоїть груша, да й знов просить
[Рудч.: ІІ: 74].
Один із обов’язкових етапів на шляху випробувань героїні — це догляд дерева, яблуні чи груші, за що пізніше вона отримає винагороду. Л. Дунаєвська вважає, що у цьому
„очевидний тотемний підхід до культу дерев” [11: 40]. А отже, окремі дерева у системі
вірувань народу займали особливе місце, і їх наділяли надзвичайними властивостями.
Також у чарівних казках поширені назви верби та липи, які виражають близьку символіку. Верба безпосередньо пов’язана з водною стихією, яка у просторовому баченні
казки виступає межею між двома світами. І саме там залишає герой наречену, знайдену в
іншому царстві: Він взяв єї, виде. Али вона була гола, і він каже: „Я тибе лишу на вербі,
а сам піду додому і прийду по тебе зо шматьом”. І вона вилізла на вербу, а той пішов
додому по шмаття [Левч.: 448]; Але коло того ставу була верба. [Дивится] — а на ні
панна сидит [Левч.: 446-447]. „Верба — Боже дерево, символ не тільки Світового дерева,
а надзвичайної життєвої сили, бо має здатність розвиватися без коріння [...]. Біля верб
люблять селитися добрі духи вод, опікуни людського роду [...]. Верба вміє говорити і
плакати, а коли її рубають, то з неї тече кров” [7: 132]. Таке трактування її у міфології
впливає на конотативне навантаження назви цього дерева у казковому епосі.
Крім апелятива верба, у текстах зафіксовано стійкі словосполучення верба яра та
суха верба: — Де ж я, — каже змій, — подінусь? — Лізь, — каже, — в суху вербу, в
дупло [Чуб.: І: 157]; Не журись, каже (бичок — М. Р.): все гаразд буде! Як мене каже заріжуть, то ти проси у баби, щоб дала тобі кишки мить — и там ти знайдеш зернятко,
то ти те зернятко посади, то виросте з його верба яра, и якщо тобі треба, иди до тийі
верби — усе тобі буде [Рудч.: ІІ: 139]. Ці усталені словосполуки поширені у фольклорі.
Особливе конотативне навантаження притаманне дескрипції суха верба, яка у народному уявленні пов’язується з нечистою силою — саме там переховується чорт [12:176]. У
досліджуваній казці це місце перебування змія, який належить до того самого функціонального типу, що і нечиста сила.
Назви липа, граб (грабок), бук, сосна, верба, дуб, явір, осокір попри те, що їм властива власна символіка в українській культурі, у чарівній казці за конотацією наближені
до збірного образу світового дерева. Тому це не лише певна ідентифікація дерева, а й
визначення притаманних йому просторових координат. Аналіз засвідчив, що у текстах
казок трапляються назви тільки тих дерев, що найбільше поширені на території України.
Це ще раз засвідчує, що в опрацьованому матеріалі широко відображені саме автентичні
реалії, а отже, і відповідні автентичні назви та уявлення про них.
Наступний клас рослин репрезентований назвами кущів: калина, бугила, кущ зіноваті, кущ молодої дубинки, кущ малини, терновий кущ, корч: — Як хто викопає той
кущ малини, що посеред міста — буде вода на все місто [Чуб.: ІІ: 161]; Йди, каже, царевичу, до синего моря, та будеш дивитись під терновий кущ — и там побачиш плаття
силу [Рудч.: І: 96]; Привів єї до корча: „Пригни мені, мамо, вотого дуба!” [Левч.: 304].
Крім номена калина у тексті зафіксовано описову назву — кущ якогось деревця
із червоними ягідками: Дивиться на березі стоїть кущ якогось деревця із червоними
ягідками та таке воно рясне, рясне […]. А це була калина [Чуб.: І: 18-19]. Функціонування
номінатеми на позначення куща калини зумовлене насамперед символічністю значення
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реалії, властивій йому у контексті української культури. У чарівній казці його спочатку
описано як фантастичну рослину, яка, відповідно, має надзвичайні властивості.
Назва кущ зіноваті, натомість, виражає додаткову семантику, оскільки номен
зіновать є синонімною назвою рокитника, пов’язується з коренем nov-/nav-, що означає
„заціпеніння, втома, смерть” з огляду на отруйність цих рослин [2 (13: 264)].
Кущ бугили з’явився на могилі персонажа, вбитого братами: На тім гробі, де дурень
був закопаний, виросла бугила [Рудч.: І: 157]. Рослини, що виростають на місцях захоронення дійових осіб, є їх посмертною метаморфозою. Тому і називання цих рослин у
чарівній казці набуває конотативного навантаження. Л. Дунаєвська, слідом за Д. Зеленіним, який досліджував тотемістичну природу дерев у праці ”Тотеми-дерева у сказаннях
і обрядах європейських народів” (1937), вважає, що в українських казках мотив братовбивства контамінується з тотемістичним, зокрема з культом дерев (хлопець, дівчина
виростають черешнею, калиною, вербою) [11: 96].
Рослини третьої групи репрезентовані обмеженою кількістю назв. Це такі номени:
жіля, зіля, квітка, цвілля, цвіти, krasni kwitky, zileczko: Али їдного часу десь пішов
чорт, а той взяв і порушав. І с тої квітки зробилася панна, і каже: „Я ту вже десіт
літ вишу!” [Левч.: 361]; Тото молодиця дивится, що вона буде з тим зільом робити
[Левч.: 424]. Використання лише родових назв у цій групі номенів зумовлено обмеженою символікою у чарівній казці. У збірних назвах жіля, зіля, цвілля спостережено
фонетичні відмінності у вираженні початкових приголосних [ж], [з], [ц], зумовлені фонетичними рисами поширеного в ареалі діалекту. Також примітною є відсутність подовження у назвах жіля, зіля, що характерно для говорів південно-західного наріччя.
Номена zileczko є демінутивним утворенням від назви zilja. Діалектна назва цвіти, яка
має літературний відповідник квіти, також відрізняється фонетичною особливістю, характерною для старожитніх говорів. Використання двокомпонентної НО krasni kwitky
зумовлене важливістю ознаки для контексту чарівної казки.
На відміну від тварин, рослини у чарівній казці виступають пасивними супровідниками персонажів, які символізують певні маркери міфологічної світобудови: світову вісь,
межу переходу, переродження людської душі в рослинний образ: Али їдного часу десь
пішов чорт, а той взяв і порушав. І с тої квітки зробилася панна, і каже: „Я ту вже
десіт літ вишу!” [Левч.: 361]. Перетворення панни з квітки має конотативне значення,
що виражає її красу.
Аналіз цього сегмента засвідчив, що цей номінативний сегмент репрезентований
одно- та двокомпонентними назвами, вираженими апелятивами. З погляду їх функціонального та символічного навантаження, то, незважаючи на персоніфікацію окремих
видів рослин, на наділення їх чарівними властивостями (вміння говорити, відповідно
чинити за певних обставин тощо), у їх номінації це не виражено, тобто номени не індивідуалізують персоніфікованих рослин. Видове розрізнення не відіграє в окремих випадках великого значення, тому функціонування родових назв кущ, корч, дерево, зілля,
квітки є цілком виправданим і не потребує додаткового пояснення. Видові назви, на
нашу думку, виникли пізніше і є нашаруванням та відображенням уявлень про символічне трактування окремих реалій.
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(Київ, Україна)

ДІАЛОГОВИЙ ДИСКУРС
ТА інтерактивно-нормативнА природА діалогу
У статті розглядаються лінгвістичні особливості дослідження інтерактивнонормативної природи діалогу, якому притаманна сукупність властивостей, в яких реалізується діалогове спілкування як взаємодія, що регулюється уявленнями його учасників
про те, як повинна здійснюватися ця взаємодія, уявленнями про правила мовленнєвої
поведінки комунікантів у діалозі і мовленнєві дії, які виконуються на основі цих уявлень.
Ключові слова: діалог, дискурс, інтерактивність, діалоговий дискурс.
В статье рассматриваются лингвистические особенности исследования интерактивно-нормативной природы диалога, которому присуща совокупность свойств,
в которых реализуется осуществление диалогового общения как взаимодействия, регулируемого представлениями его участников о том, как должно осуществляться это
взаимодействие, представлениями о правилах речевого поведения коммуникантов в диалоге и речевыми действиями, совершаемыми на основе этих представлений.
Ключевые слова: диалог, дискурс, интерактивность, диалоговый дискурс.
The article surveys linguistic peculiarities of interactive – and normative nature of a dialogue
which possesses the range of features realizing the process of a dialogue communication as
interaction that is regulated by participants’ notions about the way of exercising the interaction,
notions about the rules of verbal behavior of communicants in the dialogue and speech actions
performed on the basis of the notions.
Key words: dialogue, interaction, dialogue discourse.
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки актуальними видаються дослідження антропоцентричності мовних явищ, вербальних концептуально-комунікативних моделей у системі інтерактивності діалового дискурсу, впливу на функціонування мовних
одиниць, що перебувають у полі постійної уваги сучасної лінгвістики.
Питання дослідження дискурсу, окремі аспекти його використання й функціонування стали об'єктом наукових шукань багатьох дослідників (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич,
Є. Бенвеніст, І. Борисова, Н. Волкогон, М. Макаров, К. Серажим, О. Селіванова, О. Сиротиніна, Л. Соловйова, Г. Яворська та ін.). Актуальним напрямом досліджень у сфері
інтерактивно-нормативної природи діалогу є вивчення діалового дискурсу (А.М.Баранов,
А.Д. Бєлова, Р.Водак, Т. ван Дейк, П.Б. Паршин, О.С. Фоменко, О.Й. Шейгал, Г.М. Яворська та ін.).
Суттєвою рисою таких досліджень є те, що в них розглядаються новітні види
інтерактивно-нормативної природи дискурсу, які з'явилися нещодавно й перебувають у
постійному науковому пошукові. Дискурсивний аналіз є неоднорідним, що відповідає
гетерогенності самого дискурсу, який має соціально-лінгвістичну природу. Відоме виз© Парфенович А.В., 2010
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начення дискурсу, яке належить Н.Д.Арутюновій «дискурс - це мовлення, занурене в
життя» [1,68], підкреслює цю сутнісну ознаку. У лінгвістичному плані дискурс є складним соціально-лінгвістичним феноменом, який включає одночасно два компоненти:
динамічний процес мовної діяльності, яка вписана в соціальний контекст, і її результат
(тобто текст) [6, 119].
Під інтерактивно-нормативною природою діалогу ми розуміємо властиву діалогу
сукупність властивостей, в яких реалізується здійснення діалогового спілкування як взаємодії, регульованої уявленнями його учасників про те, як повинна здійснюватися ця взаємодія, іншими словами, уявленнями про правила мовної поведінки комунікантів в діалозі і мовними діями, що здійснюються на основі цих уявлень. Важливість дослідження
проблеми діалогу пов’язується з тим, що діалог передає знання, переконання, виховання
і спонукає людину до дій. Він пронизує людське життя, у ньому і з його допомогою індивідуум реалізує важливі соціальні контакти з іншими особистостями. Це говорить про
те, що діалог виступає як соціалізація особистості [5, 221].
Інтерактивна природа діалогу добре виявляється при вивченні комунікативної стратегії і тактики в мовних актах умовляння, прохання, переконання, дискредитації, комплімента, самопрезентації… [4,192].
Інтерактивно-нормативна природа діалогу починає виявлятися і тоді, на думку багатьох дослідників, коли враховуються прагматичні обставини мовної діяльності його
учасників. Так, наприклад, дослідження одного з різновидів діалогу, а саме, питальновідповідного діалогу показало, що обмін репліками в ньому є складною формою соціальної взаємодії. Певні форми питань мають на меті змусити суб'єкта, що відповідає,
зайняти оборонну позицію. Відповідь може бути пізнанням стратегії, вираженої в питанні і реакцією на неї сильнішою стратегією. У таких діалогах нерідко відбувається
ідентифікація соціального статусу учасників. Якщо той, що відповідає має нижчий соціальний статус, то діалог слід сприймати як виклик. Якщо обидва учасники діалогу
мають однаковий статус, діалог інтерпретується як жарт. А якщо той, що відповідає має
безперечно вищий соціальний статус, то обмін репліками потрібно інтерпретувати як
перевагу одного учасника над іншим.
Для прагматичної лінгвістики релевантним є поняття комунікативної доцільності діалогового вислову, тобто його відповідність деяким правилам та нормам. По Г.П. Грайсу,
«діалог має...спільну діяльність учасників, кожен з яких в якійсь мірі визнає загальну для
них обох мету... або хоч би напрям» діалогу. Такого роду мета або напрям можуть бути
задані із самого початку... або ж виявлятися в процесі спілкування; мета може бути чітко
визначена, але іноді вона буває настільки смутною, що у співрозмовника залишається
широкий вибір слова. У будь-якому випадку на кожному кроці діалогу деякі репліки
виключаються як комунікативно недоречні. У основі такої спільної діяльності коммунікантів лежить Принцип Кооперації, який формулюється таким чином: «Твій комунікативний внесок на даному кроці діалогу повинен бути таким, якого вимагає спільно
прийнята мета (напрям) цього діалогу» [3, 221]. На основі даного принципу Г.П. Грайс
сформулював більш приватні постулати мовного спілкування, що поділяються на чотири
категорії – кількості, якості, відношення і способу. В процесі діалогу вибір виразів, здій105

снюваний відправником повідомлення, впливає на розуміння одержувача, структурує і
обумовлює уявлення, що отримується реципієнтом.
Діалог – це процес взаємного спілкування, коли репліка змінюється на відповідь
певною фразою і відбувається зміна ролей. Мовну поведінку кожного учасника діалогу
можна розбити на два такти: один такт – мова, інший – мовчання. Ці такти постійно
змінюють один одного, що дозволяє вважати діалог ритмічним процесом. Виділяють два
класи діалогів: інформаційний та інтерпретаційний. Інформаційний діалог характерний
для ситуацій, в яких на початок спілкування між партнерами є розрив у знаннях. Інтерпретаційний діалог характеризується тим, що знання у партнерів приблизно рівні, але
отримують вони різну інтерпретацію [2, 129].
Тут ми стикаємося з вельми поширеним підходом до розуміння суті діалогу, що зводить його до виключно пізнавального процесу, при цьому від уваги виникає регулятивна
суть діалогу, що полягає в наданні вербальної дії на партнера. Вторинний характер –
інформативно-пізнавальний бік діалогу. Виходячи з цілей і завдань діалогу, конкретної
ситуації спілкування і ролей партнерів, можна виділити наступні основні різновиди діалогічної комунікації: побутова розмова, ділова бесіда, співбесіда, інтерв'ю, переговори.
Спроба дослідження мовного матеріалу під такою точкою зору була зроблена західнонімецьким вченим прихильником теорії трансформаційної граматики Д. Вундерліхом.
Розглядаючи питання про можливу проблематику соціолінгвістичних досліджень, учений указує на різні варіанти його рішення. Він вказує ще на один підхід, який теж можна
назвати соціолінгвістикою у вузькому сенсі. В даному випадку, вивчається співвідношення мовної поведінки і соціологічних параметрів (статус, роль, соціальна ситуація).
Такий підхід є найбільш поширеним, але при цьому найбільш поверхневим, оскільки не
дає можливості пояснити, чому той що говорить в певній ситуації поводиться так, а не
інакше. Не можна не відмітити, що такого роду регуляція засобами навмисно формованого вислову, що має в собі інтерактивно мотивоване позначення процесу комунікації,
нерідко наближається, а іноді і збігається з мовними актами, які можна трактувати як
вербальну маніпуляцію.
Значне число висловів діалогового дискурсу інтерактивно-нормативної природи
діалогу семантично організовані так, щоб уводити до комунікації особливий відтінок,
демонструвати певне емоційно-оцінне ставлення до партнера, проявляти свою ціннісну
орієнтацію. Ми вважаємо таку «ціннісну» установку діалогового дискурсу інтерактивнонормативної природи діалогу не випадковою, а закономірною, таку, що впливає на співрозмовника і відповідає інтересам певної психолінгвістичної дії. Фахівцями відмічено,
що особливо ефективно впливає на реципієнта комунікатор, що проникає у сферу життєдіяльності реципієнта не як абстрактний виконавець інформаційної функції, а як особа, разом зі своїми власними ідеями, думками, ціннісними орієнтаціями, мотивами та
соціальними установками. Таке проникнення у свідомість людини викликає і забезпечує
зацікавленість до мовного повідомлення, відкриває перед комунікатором можливість
глибоко впливати на сприйняття і установки реципієнта. Можливо, це свідомо або несвідомо використовується тоді, коли той, що говорить додає своїй мові, яка направлена
на партнера, емоційно-оцінного характеру.
Таким чином, інтерактивна природа діалогового дискурсу – складова частина мовних кроків, тактик і стратегій учасників діалогу і може використовуватися для а) вка106

зівки на визначену норму мовної поведінки; б) психологічний вплив на партнера у
діалозі шляхом повної невідповідності його мовної поведінки існуючій нормі; в) створення у партнера психологічного впливу на зміну поведінки.
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Данилюк Л.В.
(Полтава, Україна)

МОВА І НАЦІЯ
(до мовної ситуації в Україні)
У статті розглядається значення та місце мови у суверенній державі. Аналізується
мовна ситуація в Україні та основні проблеми її розв'язання, окреслюються першочергові завдання та шляхи збереження національної мови як запоруки суверенітету України.
Ключові слова: національна мова, Україна, держава, збереження.
В статье рассматривается значение и место языка в суверенном государстве. Анализируется языковая ситуация в Украине, называются первоочередные задачи ее решения, предлагаются пути сохранения национального языка как залога суверенитета
Украины.
Ключевые слова: государственный язык, Украина, нация, духовность, сохранение.
The article deals with the language situation in Ukraine and the role a native language
plays in developing a personality. Analyses of the principal problems are made, the ways to
safeguarding the Ukrainian as the means of consolidation of the nation are outlined.
Key words: Ukraine, language situation, nation, safeguarding, solving.
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Проблемами національної мови та її ролі у суспільстві опікуються представники
різних галузей знань: філософи та соціологи, психологи та педагоги, культурологи та
лінгвісти. Не може ця проблема обходити освітян, оскільки вони мають безпосереднє
відношення до формування світогляду та громадянської позиції молодих поколінь. Про
відношення між національною культурою та особистістю написано чимало, та тема не
перестає хвилювати дослідників.
Мета статті – проаналізувати мовну ситуацію в Україні з позиції її громадянина і
освітянина з тим, щоб віднайти шляхи впливу на розв’язання цієї проблеми.
Актуальність теми для освітян, зокрема філологів, не викликає сумніву, оскільки
саме на їх плечі лягає левова частка роботи по формуванню громадянської свідомості
підростаючих поколінь, а тому доречно розглянути цю проблему через призму громадянина української держави.
У кожної нації є своя національна мова і національна культура, історично визначений
рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людей, які знаходять відображення
у формі організації життя та життєдіяльності суспільства, взаємовідношеннях між людьми, їх духовних цінностях. Мову найчастіше вважають засобом спілкування. Але ж це
лише одна з її функцій, і, напевне, не основна. Мова – це засіб пізнання світу та розвитку
мислення людини. Саме мова формує свідомість людини, визначає її поведінку, спосіб
життя, світогляд,менталітет, національних характер. Мова – це одна з форм культури,
яка увібрала в себе історично зумовлений національний тип життя в усьому його різноманітті та діалектичному протиріччі. Як підкреслює Н.В. Небилиця, втрата мови веде
до зникнення її носія – певної спільноти людей, нації, етносу. Особа, яка не ідентифікує
себе з представниками певної спільноти, ризикує опинитися у стані людини без роду і
племені, без ідеалів, світогляду, моралі [ 1:14-15 ].
Звичайно, кожна людина має свій власний погляд на життя. Але світогляд кожної
особи формується не на пустому місці. Він розвивається на певному культурному ґрунті
і визначається ним. Цей ґрунт – картина світу етносу, яка відображається у свідомості
і сприймається за допомогою живої мови. Отже, мова – це засіб ідентифікації усіх тих,
хто нею володіє [3: 103].
Кожна національна мова – складова надбання людства. Втрата будь-якої мови – це не
лише втрата для нації, але і відчутна втрата для усієї людської спільноти [5:29]. Низький
рівень мовної культури окремих носіїв (або суспільства у цілому) згубно впливає на духовний розвиток як окремої людини, так і усієї нації.
Як відомо, мовна ситуація в Україні ніколи не була простою. Це пояснюється багатьма чинниками. Так уже склалося, що українці як етнічна спільнота в різні епохи своєї
історії не були на власній землі господарями, тому завжди прагнули до незалежності і
самостійності, мріяли про “оновлену землю”, на якій “врага не буде, супостата“, плекали власну культуру, передавали від покоління до покоління мову, звичаї, традиції. Та
були серед українців і “ перевертні “, котрі за ласий шмат хліба та сала, продавали душу,
зрікалися рідної мови. Вони вливалися в інше етнічне поле, були такі, що, піднявши на
високий рівень свій інтелект, заповнювали науково-культурні локуси інших народів, але,
як показують численні дослідження долі таких людей, ніколи не знаходили там душевного спокою. Пояснити це можна порушеннями, дисгармонією генетичного коду, бо коли
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з’являється на світ людина, вона чує мову матері ( а, як стверджують науковці, вона її
чує ще раніше, ще в утробі матері), яка і є її рідною мовою, яка залягає у її генах і яка,
як зазначає М.І. Степаненко, і оберігає людину, і застерігає, і лікує душу, рятуючи її від
“духовної глупоти – найстрашнішої невиліковної хвороби, що сплоджує перевертнів і
яничарів“ [6: 9].
Русифікація українського населення у радянський час призвела до глибоких структурних змін менталітету українця. Тому зрозумілим є палке бажання корінної нації відстояти своє право на функціонування.
Та давайте критично поглянемо на мовну ситуацію у сьогоднішній Україні з тим, щоб
зрозуміти, чому за близько 2-х десятків років незалежності українська мова так, фактично, і не стала державною, оскільки російська мова продовжує широко використовуватися
у багатьох сферах життєдіяльності нації.
Аналізуючи мовну ситуацію в Україні, Володимир Пасько,член Міжнародної громадської організації «Конгрес захисту української мови» констатує, що «украинский язык,
который признало родным подавляющее большинство населения Украины (67,5%), постепенно теряет статус государственного и фактически вытесняется русским языком»
[ 5:6 . Більшість населення України, за його підрахунками – 78%, це етнічні українці, і
лише 67,5 з них сьогодні вважають українську мову рідною. А що ж сталося з рештою,
10,5 % ?
В Україні сьогодні існують регіони, де спостерігається безперечна дискримінація
української мови через обмеження доступу до її вивчення, що є порушення фундаментальних прав громадян України. Так, наприклад, співвідношення питомої ваги росіян та
українців, як зазначає В.Пасько [4:6 ], 1:1,5, а співвідношення навчальних шкіл для них –
4-5 на одну українську. В Криму співвідношення росіян та українців – 3:1, а шкіл –
25: 1. Ось вам і явна дискримінація мови. Але якої? Російської? Та ні, української. На
превеликий жаль, у нашій державі потерпає передусім мова титульної нації. На це є
об'єктивні й суб'єктивні чинники: різні історичні передумови. Російщення в Україні продовжується і сьогодні. Нелегко спинити цю могутню закоренілу імперську хвилю. Вона
сумлінно плекалася десятиліттями. І оте право батьків обирати для своїх дітей школу з
певною мовою навчання (російською чи українською) означало, що можна українцям навчатися в Україні й не вивчати українську мову (що й здійснювалося впродовж декількох
десятиліть кінця минулого століття).
В усі часи розвитку української нації мова мала вирішальний вплив на формування національної свідомості. Але до кінця українська мова свого призначення виконати
не могла, що пояснюється поліетнічним складом населення країни, мовною політикою
тоталітарної держави, закріпленням навичок білінгвізму, точніше диглосії, коли мовець
фактично не знає жодної мови, а користується частіше всього суржиком.
Судячи з ситуації, у певної частини населення і сьогодні немає мотивації до вивчення української мови і спілкування нею. Адже не можна примусити людину вчити мову,
якщо у неї немає на це бажання або мотивації.
Ступивши на шлях демократичних змін, Україна намагається з повагою ставитися до
прав усіх націй, які живуть на її території, але витіснення національної мови – це злочин,
і український народ ніколи з цим не буде миритися.
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Як красномовно зазначив узбецький професор Нурмагомед Гаджиахмедов “Бог создал народы разными и равными. Он наделил каждого из нас не только разумом, но и
полномочиями быть представителем той или иной нации, народа, со своим языком и
национальной культурой. Значит, все созданное Всевышним многообразие народов, их
культур и языков необходимо сохранить. Можно сохранить все в музеях, в архивах, в
библиотеках. В них сохранено очень многое из истории, культуры, традиций того или
иного народа. Все, что уже зафиксировано учеными и исследователями за многие годы,
можно будет увидеть, почитать… и через 100 лет и более. Подобный способ сохранения,
к сожалению, не подходит к народу. Народ не воспроизведешь по рецепту. Исчезновение
народа означает исчезновение его навсегда. Судьба народа неразрывно связана с судьбой
языка“ [2 ].
Інша справа, що нині світ багатомовний. Освічена людина сьогодні місить знати
принаймні дві-три мови. І головне для неї – “ згармонізуватися в цьому мовному багатоголоссі, унеможливити мовний дискомфорт і, звичайно, не забувати рідної мови,
пам’ятати, що мова титульної нації виконує державні запити“ [6: 9].
Мабуть нам слід спокійно до цього відноситися і навіть бути гордими з того, що у
нашій державі поряд з державною українською мовою широко використовується і вільно
функціонує рідна мова інших народів, які живуть в Україні: російська, угорська, татарська, румунська, єврейська тощо. Функціонують їхні національні театри, школи, клуби.
В Криму, враховуючи етнічний склад його населення, як вважає П.П.Толочко, населення
змушене спілкуватися на трьох мовах, незалежно від її офіційного статусу. До того ж на
Крим, який межує не з Західною, а Східною Україною, буде мати вплив мовна ситуація
Східної України. Ось чому варто зосередити увагу на мовній ситуації у Східній Україні
як регіоні, який і своїм положенням, і чисельністю населення, і економічним значенням
є найбільш вагомим для долі України в цілому [8: 328-329].
У Карла Маркса є цікава фраза, що якщо ти живеш на землі народу, на мові якого ти
не спілкуєшся, то ти – або гість, або ворог. Або хто ти? Негативне ставлення до вивчення
мови корінної нації з боку російськомовного населення породжує відчуженість, русофобію, а в крайніх виявах – провокує націоналізм.
Чим можна пояснити небажання частини українських депутатів Верховної Ради (та й
окремих місцевих Рад) виступати з високої трибуни рідною мовою, мовою народу, який
їх обрав і якого вони репрезентують? Невже не зрозуміло для чого це навмисно робиться, адже багато з них (візьміть того ж П.Симоненка) непогано володіють українською
мовою. Ось такі парламентери якраз і спричиняють мовну ситуацію в Україні своїм зневажливим ставленням до національної державної мови і її народу (щоб улесливе і «патріотичне» вони там не говорили російською мовою). У вільній державі мова не може бути
і не повинна бути ознакою патріотизму, цією ознакою є свідомість ( чого бракує багатьом
нинішнім політиканам).
Але хочеться сподіватися, що останнім часом роль мови для долі нації починають
розуміти і вони, оскільки ми все частіше чуємо з їх вуст рідну ( як для них, та і для нас)
мову. Авторитет української мови, як зазначав у одному із своїх виступів відомий український письменник Борис Олійник, одразу б піднявся, аби в наших установах вона зазвучала на повний голос, звичайно, без примусу, в устах тих, кому од природи органічна.
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Підсумовуючи, треба зазначити, що:
Національна мова – це Богом даний засіб ідентифікації народів, а отже його потрібно
зберігати. Немає мови – немає нації, немає народу.
Основне завдання українського народу – збереження своєї ідентичності, своєї національної культури. Усвідомлення кожним того, що від його вибору, від його ставлення до
рідної мови залежить його майбутнє і майбутнє усієї нації.
Намагання української нації не допустити експансії російської мови на території
України наданням їй статусу «другої державної» не має нічого спільного з такими святими поняттями як дружба українського і російського народів, національним мир і спокій в
державі. Ми за те, щоб українці і надалі читали в оригіналі Пушкіна і Лермонтова, Лева
Толстого і Чехова, так само як В.Шекспіра, Г. Гете, Анатоля Франса і багатьох інших,
збагачуючись духовно.
Мові як одному з основних засобів консолідації нації необхідна підтримка кожного
громадянина, оскільки сьогодні ця мова ще слабка, вона лише «видужує» після важкої
затяжної хвороби. Сьогодні потрібні просвітницька робота і урядові програми на підняття загальної культури народу і мови як її невід'ємної складової.
Уряд повинен чітко зайняти національну державну позицію, дотримуватися положення Конституції про мову [9, c.8].
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Верещагин Е.М., Костомаров В.К. Язык и культура / Евгений Михайлович Верещагин, Виталий Григорьевич Костомаров.– М: Русская мысль,1990. –245 с.
Гаджиахмедов Н. Нет языка без нации. Категория: Лингвокультурология / Нурмагомед Гаджиахмедов. http://www.dagpravda.ru
Здіорук С.І., Штоквиш О.А. Мовна культурна та етнічна ідентифікація// Онтологічні проблеми культури: Збірник наукових праць – К.,1994. – 220 с.
Пасько В. Язык и нация/ Владимир Пасько. – „Зеркало недели”.–№ 45 (520), 6-2
ноября 2004.
Пінчук О.Ф. Мова, людина, нація/Олексій Пінчук// Актуальні проблеми соціолінгвістики: Зб. наукових праць.–К., 1992.– 99 с.
Степаненко М.І. Хтось повинен відповідати за мовне безладдя/ Микола Іванович
Степаненко. – „Полтавський Вісник”.– № 8.–2009.
Степаненко М.І. Українське рідне слово. Статті, виступи, розмисли, відповіді /
Микола Іванович Степаненко.– Полтава, 2003.– 182 с.
Толочко П.П. Від буття до свідомості чи від свідомості до буття// Толочко П.П. Від
Русі до України: Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці. –
К., 1997. – 400 с.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996, із змінами від 8 грудня 2004.– К.–2006. – Стаття 10.

111

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 316.472

Соколова Л.Н., Чуканова С.И.
(Новочеркасск, Новошахтинск, Россия)

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ, ВЗАИМОПОНИМАНИИ, ВЗАИМОУВАЖЕНИИ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Розглядається питання пріоритету особистості професіоналу і її свободи в умовах
корпоративної культури. Обговорюються індивідуалізм і колективізм як основні ідеології ділових культур Заходу і Росії.
Ключові слова: колективізм, індивідуалізм, об’єктивізація, професіоналізм, «вторинна» особистість.
Рассматривается вопрос приоритета личности профессионала и ее свободы в условиях корпоративной культуры. Обсуждаются индивидуализм и коллективизм как основные идеологии деловых культур Запада и России.
Ключевые слова: коллективизм, индивидуализм, объективация, профессионализм,
«вторичная» личность.
The problem of the priority of the personality of a professional and his/her freedom in
corporative culture is considered. Individualism and collectivism as the basic ideologies of
business cultures of the West and Russia are discussed.
Key words: collectivism, individualism, objectification, professionalism, “secondary”
personality.
Существуют самые разные профессиональные группы, но всех объединяет неуловимая и трудно формируемая субстанция, которая определяется на уровне ощущений.
Она нам либо комфортна, либо нет. Однако дух коллектива на самом деле складывается из вполне конкретных вещей и принципов людей ее составляющих. Речь идет о тех
нормативно-ценностных отношениях, которые укоренились в особом жизнеустройстве
и взаимоотношениях с миром, реализованных профессионалами. Так, кто же такой современный профессионал?
Некоторые исследователи считают, что в основе профессиональной модели специалиста должна лежать его индивидуально-когнитивная схема профессиональной деятельности. Эта схема представляет собой организованное знание о том или ином предмете,
явлении, ситуации и некую субъективную теорию, основанную на личном опыте действия по приобретению этих знаний и их использованию в той или иной ситуации. Если
индивидуальный опыт совпадает с современным видением качественного образования,
направленного скорее на процесс развития познавательных потребностей и способностей личности, чем на результат в виде набора заученных фактов и механически усво© Соколова Л.Н., Чуканова С.И., 2010
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енных знаний, то переход к построению когнитивной модели своей профессиональной
деятельности будет достаточно простым и безболезненным. А если нет?
К сожалению, на многих кафедрах есть сплоченные «могучие» группы, которые тормозят ее развитие. Неплохо подготовленные в контексте своего времени, они мало что
изменили в своей профессии. Выразители общего «мнения», они борются за свои привилегии и хотят вечно править в своем коллективе, подчиняя себе всех. И это совсем
нетрудно. Как известно, средний человек всех социальных классов и группировок всегда
имеет не очень высокие личные качества, он детерминирован социальной средой, находится во власти социальной обыденности. Разные группировки, образованные путем
отбора и дифференциации, имеют свои формы порабощения человека. Источник рабства человека, по мнению Бердяева, есть объективация. Эта объективация совершается
в истории путем разнообразных форм социализации, т. е. отчуждения личных качеств
и перенесения их на социальные группы, где эти качества теряют реальный характер и
приобретают характер символический [1].
В славянских культурах отношения служебные, к сожалению, часто перерастают в
отношения «семейно-личные». Мир здесь разделен на «своих» и «чужих». Тактика приспособления, вечное желание быть полезным «вождю» спасает многих «своих» непрофессионалов и сегодня: в тяжелые времена всегда легче было выживать группам, а не
индивидам. Личность никогда не ценили на Руси. Рассуждая о рабстве и аристократизме,
Бердяев пишет: «Необыкновенный, замечательный, наделенный особыми дарами человек не есть человек, которому все дозволено; наоборот, это человек, которому ничего не
дозволено. … Аристократическая природа, как и гениальная природа…, не есть какоелибо положение в обществе, она означает невозможность занять какое-либо положение
в обществе, невозможность объективации» [1].
Индивидуализм в России никогда не пользовался симпатиями масс. Коллективизм,
принадлежность к группе всегда поощрялись, а заслуги одного члена группы, его независимость часто воспринимается как противопоставление коллективу и никогда не
приветствовались. Против него всегда формируется общественное мнение. Сначала в
небольших группах, где вырабатывается более определенное отношение к «чужим»,
чаще к тем, у кого более высокий культурный и профессиональный уровень, более утонченные чувства и нравы, даже их внешний вид делается менее привлекательным. Было
бы несправедливо и неверно рассуждать о всех, как о людях, неспособных самим разобраться в ситуации и человеке. Но … и тут следует говорить об их добровольном выборе.
Ведь речь идет о борьбе за успех и возвышение и … деньги (ради которых человек отказывается от чувства собственного достоинства и превращается в раба.). В этих условиях
«выработка личности» (Бердяев), т.е. «выработка человека аристократического типа, не
допускающего себя до смешения с безликой мировой средой, внутренне независимого
и свободного, восходящего к более высокому качественному содержанию жизни и нисходящего к миру униженному, страдающему и лишенному возможности возвышения»,
очень непростая задача. «Настоящая аристократическая порода есть порода людей, которые не могут занять положения в тех отношениях господства и рабства, на которых держится обыденный объективированный мир. Аристократическая порода необычайно чувствительная и страдающая. Господа же грубы и бесчувственны. Господин, в сущности,
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— плебей,... В процессе объективации обнаруживается плебейство духа. Образование
объективированного общества есть плебейское дело». Многие, наверно, не согласятся
с такой резкой характеристикой нашего существования, но, давайте посмотрим, что же
имеет в виду Бердяев, говоря о «личном аристократизме». Он «выражается в перспективе общения, не в перспективе социализации, а в перспективе коммюнотарности, в персоналистической общности людей, общения «я» с «ты», а не с «он», не с объектом» [1].
На университетских кафедрах можно увидеть очень разных преподавателей. Стиль
поведения и манера делового общения определяются обстановкой, в которой происходит
учебный процесс, формами его организации, характером аудитории, ее мотивацией, отношениями между преподавателями, их квалификацией. Одним («своим») очень «повезло»: они имеют наименьшую нагрузку, очень удобное расписание, доступ к информации,
которую «шептуны» дозировано им предлагают, разрешение на сплетни и грубость по
отношению к «чужим». Допустимость грубости в близком знакомстве - вопрос взаимной
терпимости, т.е. одинаковых допустимых ударов. Это вопрос некоего стиля общения,
и может быть взаимно- приемлемым, полагают некоторые ученые, или травмирующим
одного в паре. Но вряд ли ее можно признать приемлемой в профессиональных отношениях и допускать к Себе, а если Вы допускаете чью-то грубость, то тут же необходимо
выяснить для себя причины, и принять меры, чтобы она исчезла. Все мы неожиданно
бываем НЕ ТЕ, но это говорит о том, что одинаково важно как и что делает один, и как
и что интерпретирует другой.
Другие («чужие») ведут независимое творческое существование. Они – профессионалы, уверенные в себе люди, умеющие работать честно и качественно, и самостоятельно добиваются очень высоких результатов. Они считают, что хорошо быть известным и
уважаемым за свои заслуги, а не благодаря принадлежности к какой-либо группе. Что
же с ними делать? Особенно там, где нет четкого кодекса норм и правил, по которым
живет коллектив, где существует жесткая «строевая» дисциплина с признаками «культа
личности», подавление ненужных инициатив, где чрезвычайно ценится личная преданность, коей иногда можно с успехом компенсировать и ошибки и непрофессионализм.
Ответ ясен: разрушать их авторитет с помощью сплетен. Известный антрополог Николь Хесс утверждает, что сплетни стратегически очень важны, они используются для
конкуренции и развивались как женское коалиционное поведение. Результаты, которых
мужчины достигали с помощью физического противостояния и открытой конкуренции,
женщинами достигались с помощью сплетен. Женщины сплетничают больше, сплетничают злее, сплетничают стратегически (легко себе представить жертву сплетен, пишет
Т.С.Самохина, традиционную «училку» [2], которую характеризует излишняя разговорчивость, громкий голос с менторскими, поучающими интонациями, безапелляционность
суждений и лекции о речевом этикете, которые стали идеей фикс, возникшей в результате ее психологического срыва из-за недостоверной информации (когда милая женщина
превратилась в «взбесившегося буйвола», оскорбляя «чужого», взяв на себя роль защитника группы). Есть определённые нормы поведения, которые легко можно соблюдать.
Но так как математика бывает элементарной и высшей, так и вежливость это не только
элементарные нормы (которые не зависят от образования и какой – то особой культуры.
Вежливость элементарная - это образ жизни, о ней не думают, она также естественна,
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как и желание есть. Человек говорит вежливые слова и совершает вежливые поступки
совершенно импульсивно). Всё таки вежливость не на уровне «Здравствуй» - это достаточно интересное понятие, включающее в себя значительно более широкий спектр отношений: честность или нечестность, симпатию или антипатию, профессионализм или
его отсутствие и т.д., считают зарубежные психологи.
Исследования многих из них показывают, что в поведении человеческих групп, в
ориентации и стиле их действий всегда существуют мотивы. Когда не принимают чужого мнения, его начинают преследовать. Мотивы, стоящие за поведением выступающих
против «чужих», это не внутренние побуждения или интерес, а именно усвоенные мотивы. Люди превращаются в марионеток в руках опытного манипулятора и лишаются своей индивидуальной воли при принятии групповых решений. Анализируя механизм их
принятия, психологи пользуются термином «отгрупление мышления», понимая под ним
неадекватность оценки действительности и моральных суждений в результате давления
группы. Симптомы этого явления проявляются тогда, когда в группе возникает желание
избегать строгости при оценке «своих», чтобы никакие пререкания и конфликты не нарушали сложившейся «уютной» атмосферы. Вот что может иногда скрываться за так
называемым «мнением коллектива».
В условиях становления новой корпоративной культуры индивидуализм становится
все более характерным для успешных профессионалов. Все чаще говорят о науке и искусстве жить, управлять и работать по-новому [3], но на многих кафедрах этот процесс
развивается очень медленно. Ведь на протяжении многих веков индивидуализм имел в
России крайне отрицательную коннотацию, являясь синонимом эгоизма и никогда не
пользовался симпатиями масс. Так как личность – результат уникального творческого
акта, индивидуум более важен, чем любой коллектив. Важнейшая ценность индивидуума основана не на природе (просто продукт биологического процесса) и не на насущной
потребности (что он/она могут сделать). Она является, в конечном счете, основой для
приобретения индивидуальных прав также как и для отклонения тоталитарных идей,
которые не могут уважать их. До тех пор, пока власть, деньги или что-то другое имеют
целью превратить личность в немного большее, чем предмет, свобода является источником рабства [4].
Очень досадно, что славянские народы становятся народами вторичных личностей, личностей, у которых появляется ощущение вторичности ввиду очень небольших возможностей для самореализации вне «группы». Для западной же цивилизации
характерна идеология индивидуализма, приоритет личности, ее интересов. (Л.Виссон,
Т.С.Самохина). На Западе индивидуализм, как черта национального сознания, проявляется прежде всего в повышенном внимании к «Я», личному благоденствию, личному
развитию. Прогрессу в науках, искусстве, промышленности мы обязаны небольшой
группе выдающихся необыкновенных людей. «Необыкновенным, замечательным нужно признать человека, который не может примириться с обыденностью и конечностью
существования, внутри которого есть прорыв в бесконечность, который не согласен на
окончательную объективацию человеческого существования» [1].
Мы сами создали мир оценочной культуры, где всегда были крайности и противопоставления: «красные» - «белые», «хорошие – плохие», «свой – чужой». В таком мире,
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где нет полутонов, есть ли место принятия независимости другого, его инакомыслия?
Конечно нет, но существует перспектива общения или перспектива коммюнотарности.
«Это есть перспектива эсхатологическая по отношению к этому миру, но она означает
изменение этого мира, прорыв, прерыв той инерции, которая порождена объективацией.
Это значит также, что человек не будет более господствовать над человеком» [1] и каждый профессионал займет, наконец, достойное место в своем сообществе, рассчитывая
на творческое, а значит независимое существование, на взаимопонимание и взаимоуважение.
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БРИТАНСЬКИЙ І АМЕРИКАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПСИХОТИП
Стаття присвячена розгляду британського та американського національних психотипів. Автор простежує англійський спадок в американському менталітеті і вирізняє
національно-специфічні концепти-складові американського характеру.
Ключові слова: британський національний характер, американський національний
характер, концепт, психологічна ідентичність.
Статья посвящена рассмотрению британского и американского национальных
психотипов. Автор прослеживает английское наследие в американском менталитете
© Лозова О.Ю., 2010

116

и вычленяет первостепенные национально-специфические концепты - составные американского характера.
Ключевые слова: британский национальный характер, американский национальный
характер, концепт, психологическая идентичность.
The article is devoted to distinguishing between the British and American psychological
types. The author endeavours to trace the British heritage of American mentality and discerns
the primary nationally specific concepts as basic constituents of American character.
Key words: British national mentality, American national mentality, concept, psychological
identity.
Етнопсихологія (від гр. “ethnos” – народ; “psyche” – душа; “logos” – слово) – мовознавча дисципліна, що досліджує вплив культурних та економічних факторів на функціонування мовної системи; часом розуміється як дисципліна, що досліджує історію
та культуру народу через його мову [1: 128] або як розділ макролінгвістики, що вивчає
відношення між мовою і народом та взаємодію лінгвістичних та етнічних факторів у
функціонуванні та розвитку мови [2: 529]. Як самостійна наука займається вивченням
1) національних особливостей психічних пізнавальних, емоційно-вольових процесів, а
також станів і властивостей особистості представників певних етнічних спільнот; 2) своєрідності соціально-психологічних процесів і явищ, які виникають серед певних націй і
народів; 3) етнічної свідомості та самосвідомості, національних цінностей і орієнтації,
національних очікувань, національного характеру; 4) соціально-психологічних факторів
етногенези (визначення національної психіки, етнопсихологічних характеристик культури [3: 6-7]. Залежно від того, у руслі якої науки повинна розвиватися етнопсихологія,
по-різному визначають її основну наукову проблематику. Прибічники культурологічного
напряму пропонують вивчати умови життя етносу і вплив його культури на вироблення поведінкових реакцій його представників, специфіку поведінки особистості та всієї
спільноти, що визначатиметься культурою чи мовою відповідного етносу, етнокультурні
уявлення про психологію людини. Роль культури тут вважаєтья чільною у формуванні етнічних особливостей психіки. Другий, т. зв. біопсих(олог)ічний підхід, торкається
складного питання співвідношення біологічного і соціального: в етнопсихологічних
виявах переважають біопсихічні компоненти, зумовлені генетично. Багато дослідників
розглядають етнопсихологію в руслі психології, ставлячи питання про її місце – як частини загальної психології, або соціальної, або вичленовування для неї цілковито нової
галузі [там же: 3-4]. За однією з ориґінальних культурних концепцій, подібно до єдності
людини у тілі, душі, духові, кожен національний світ розглядається як єдність місцевої
природи (Космос), характеру народу (Психея) і його розуму, ментальності (Логос) [4: 2].
Об’єктом нашого дослідження є британський та американський національні психотипи.
Метою дослідження є простежити англійську спадкоємність американського менталітету та вичленувати чільні національно-специфічні концепти як складові американського
характеру.
Розглядаючи британський національний психотип, слід зазначити, що за політичного
і економічного домінування Англії національна ідентичність інокультурних вихідців з
усієї Великобританії практично не впливає на згадуваний психотип та зазвичай зберігається непорушеною [5: 11-12].
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Із суто країнознавчої точки зору англійський національний менталітет включає,
по-перше, своєрідну «острівну ментальність» [6: 98] як географічне і психологічне
протиставлення Англії континенту; принципи невтручання у чуже приватне життя,
безособовий підхід (тобто невиставляння напоказ власного життя, справ, применшення особистих та професійних досягнень; приховування власної ерудиції та точки зору);
інстинктивна англійська ввічливість, стриманість у висловлюваннях як знак поваги до
співрозмовника, відмова від наказового способу розмови, некатегоричність як вихолощення будь-якої певності та прямолінійності, що могли би призвести до зіткнення думок, применшення різкості висловлювань; культ власного рідного дому і нехіть до державного житла; надання моральної переваги аматорському підходу над професійним;
замилування природою і відраза до її нищення, любов до домашніх тварин; поширення
різноманітних уподобань, колекціонування, садівництва; жертвування можливістю прибутку задля радощів життя; поняття «старого шкільного галстука» (як мережі однодумців, що радо морально і матеріально підтримає однокласника у дорослому житті);
«жорсткої верхньої губи» (як культ належної поведінки, стриманості і самоконтролю);
культ незалежності і самостійності людини, що межує з відчуженням та водночас позбавлення почуття обов’язку перед родиною; практичний підхід до морально-етичних
проблем; снобізм і чітке розмежування соціальних класів; законослухняність і моральні
критерії, взяті зі спортивної етики: поняття чесної гри, командного духу, вміння програвати; сприйняття спорту та життєвих клопотів як засобу до гартування характеру;
шана до відчуття належності до певної групи зі спільними інтересами. Сюди ж належить
типово англійське поняття «джентльмена» як людини стриманої, делікатної, мовчазної,
котра за б.-я. обставин зберігає «жорстку верхню губу»; вірної даному слову; особи, що
виконує більше обіцяного; не хвалька, не критикана; втілення чесної гри, самоконтролю,
порядності; людини, що здійснює джентльменські учинки [7: 211-312].
З погляду практичної етнопсихології англійський психотип – поєднання впевненості
у винятковості британського способу життя, високого практицизму, прагнення матеріального добробуту; серед парадоксів англійського національного характеру − дивовижне поєднання конформізму та індивідуалізму, ексцентричності та пригладженості,
приязності та замкнутості, відчуженості та співчутливості, простоти і снобізму.
Англійці нетовариські, неговіркі та асоціальні – найменш громадські люди порівняно
зі стандартними американцями; збираються разом не почувати і переживати, а діяти.
Ніхто краще за англійця не вміє усамітнюватися серед численних друзів; проте за їх зовнішньою стриманістю і нечулістю − емоційність та рідкісна душевна сприйнятливість.
Якщо високий практицизм, працелюбність і діловитість, безумовно, є позитивними характеристиками національного характеру англійців, то нехтування теорією, слабка уява
та невміння абстрагуватися посилюють їх схильність до компромісу [3: 269].
Інший автор вказує анти-інтелектуалізм як недовіру до інтеліґентності, освіти і високої культури, небажання давати власним дітям вищу освіту; сучасну багатокультурність народів і рас, які населяють Великобританію; консерватизм у сімейних стосунках,
хоча й певне падіння статусу сім’ї як соціальної групи та народження багатьох дітей поза
шлюбом; повага до приватності у різних сферах життя; крайній індивідуалізм в особис118

тому та громадському житті; любов до природи, тварин, садівництва; «культ талановитого аматора» та участь у різноманітній громадській роботі [8: 56-66].
Взаємний аналіз культурних стереотипів (що британці думають про американців і
навпаки) вказує, що з позитивних сторін американського характеру вказується дружнє
і гостинне ставлення до знайомих, відсутність класового снобізму, сумлінність у праці,
високі життєві стандарти, відкрите ставлення до життя, що у свою чергу надихає; з англійського ж боку перелічується відмінна ввічливість і порядність, часом дивацтво; але
водночас й обов’язкове дотримання необхідних соціальних правил та обмежень, а також
т. зв. правило «жорсткої верхньої губи» як певний емоційний самоконтроль та стриманість у висловленні власної точки зору, що видається співрозмовнику формальністю та
емоційною віддаленістю; снобізм та недружнє ставлення. У той час як американці вказують проблеми у прямому спілкуванні, британці їх замовчують, що пізніше викликає
непорозуміння [6: 98].
Г. Гачев, за модельну особистість узявши Ньютона, каже, що англійцям властиво почуватися на власному острові як на великому кораблі у відкритому морі. «Англія – держава досвіду і техніки (…)» [4: 439]. Показово, що навіть у російській наївній картині
світу «англійський» означає «хорошої якості, добротний» [9: 201].
Розглядаючи найважливіші концепти англійського культурного світу, М. В. Цветкова
[10: 158-184] виокремлює «дім» (home), «свобода» (freedom), «приватність» (privacy),
«тверезий глузд» (common sense), «почуття гумору» (sense of humour), «джентльменство» (gentlemanliness), «чесна гра» (fair play), «стриманість» (stiff upper lip), «спадкоємність, традиція» (heritage). В. Карасик, О. Ярмахова долучають сюди концепт «море»,
як для нації мореплавців, а також концепт «дивацтво, ексцентричність» як чільну основу
англійської культури. Вони також розмежовують комунікативно релевантні риси англійського менталітету − як найяскравіші особливості національного характеру, і домінантні
риси комунікативної поведінки – як риси, що виявляються у спілкуванні представників
цієї культури у всіх або більшості комунікативних ситуацій. Так, до домінант англійського національного характеру належать помірність, стриманість, консерватизм у громадському житті, законослухняність, знову-таки, «чесна гра», ввічливість, люб’язність,
готовність прийняти виклик, спортивність, почуття англійської переваги, патріотизм
і національні гордощі, відсутність інтересу до інших народів та країв, демонстрація лінощів, розслаблення, повільність, неспішність у поведінці, спокій у критичних ситуаціях
толерантність, повага до власності, невтручання у чужі справи, дотримання «прайвесі», лібералізм у вихованні дітей, любов до садівництва, пунктуальність, прагматизм і
раціоналізм, свободолюбство, почуття гумору.
До домінантих рис англійської комунікативної поведінки згадані науковці залічують
некатегоричність, антиконфліктну орієнтаціію спілкування, нелюбов до суперечок, емоційну стриманість, високу толерантність до мовчання, невисоку звучність спілкування,
небагатослів’я, високий рівень самоконтролю у спілкуванні, побутову ввічливість, пріоритетність соціального спілкування, жорстку тематичну регламентацію спілкування,
високий рівень довіри до слів співрозмовника, ставлення до мови як до важливого показника соціального статусу мовця, нелюбов до вивчення і використання іноземних мов,
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важливість вербального позначення соціального статусу, широкі можливості письмового спілкування у щоденній комунікації, комунікативний оптимізм [11: 80-82].
Узагальнюючи риси англійського національного характеру, зазначають, що він вирізняється практичним реалізмом, переважною опорою на інтуїцію, а не логіку, визнанням права індивіда поводитися природно, як би це екстравагантно не виглядало збоку,
явним небажанням виставлятись напоказ, різким неприйняттям зовнішнього контролю
та прагненням займати певну соціальну нішу. Як крайні реалісти, англійці люблять абсурд, що виглядає як нонсенс [там же: 86]. Тож важливою характеристикою англійського
національного характеру є ексцентричність [цит. за 12: 23] – як реакція до традиційних
норм поведінки, які виховує школа, мораль, соціальні інститути. Це не бунтарство, а нешкідливе дивацтво в межах власного дому [7: 263]. «Англійський ексцентрик (…) в умовах англійського суспільства частіше стає диваком, ніж руйнівником основ [7]. Загалом
образ дивака (у просторіччі – дурня) складає величезний масив в експресивному фонді
будь-якої мови як лексичне та фразеологічне найменування простаків і неуків, юродивих
і блазнів, тугодумів та «просто дурнів» [9: 137].
Американське «я» як основа суспільства у США нерозчинно об’єднується з «я» інших індивідів. Пригноблення індивідуальної самосвідомості є грубим порушенням закону життя, а цінності самоідентичності та здатності виявляти її у спілкуванні навчають
змалечку. Певність себе – це і діюча, і уявна цінність, що виражається у двох напрямах.
Позитивний, радше уявний напрям – це акцентування свободи, рівності економічних і
політичних можливостей для всіх, пуританських чеснот, християнської любові і гуманізму. Негативний, радше дієвий – це схильність до расових упереджень, релігійного
фанатизму, розбещеності у статевих стосунках та тоталітаризму. Уявні цінності
більш символічно значущі, і прихильники, що менш дотримуючись їх, більш схильні їх
захищати, оскільки відступництво спричиняє почуття вини [13: 224]. Тож серед чільних
американських цінностей називають певність себе як безмежну певність і рівність (за
переважання в Англії та решті Европи певного індивідуалізму та рівності); страх залежності (сором залежності від дорослих дітей, сором невпевненості); а також своєрідну
незахищеність (втрату міцності як первинних зв’язків із сім’єю, де народилися, так і
стосунків, встановлених самостійно – ділового партнерства для чоловіка та стосунків
із чоловіком для жінки; що спонукає до ведення постійного суперництва з оточенням
та прагнення належати до високостатусних груп; в результаті людина підкоряється тиску організації та приймає групові звички, життєво важливі для просування вгору або
виконання статусної ролі в певний час у певному місці [там же: 213-216]; і, нарешті,
усвідомлення власного «я» (self), здатного існувати окремо, ізольовано як результат
індивідуалізму, самодостатності і незалежності. Згадуване західне поняття «Self»
описують ще як сутнісне, автономне, певне, стабільне, міцне, стале, непроникненне або
єдине [14: 312]. Концепція західного «Self» включає мотивацію до дії; її складові (як-от,
незалежність, професіоналізм, компетентність) вважаються чеснотами, на противагу, наприклад, інтуїтивній концепції мінливого «Self» у Японії [14: 311]. Як вказують, у США
презентація «себе» (self) є формою комунікативної діяльності, якій надається перевагу,
із вказівкою на особистий досвід, думки і почуття, що вважається адекватним способом
самовираження. Self є чимось внутрішнім і унікальним, що цінується у суспільстві та
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імпліцитно припускає гідність і мовця, і його співрозмовника [цит. за 15: 113]. Західний
автономний індивід уявляє собі, що живе у цілісному захищеному світі (це розширені
межі «Self»), де він має вільний вибір [16: 192]. Навіть сюжет американського роману
загалом розуміється як життєборотьба, зіткнення енергій, маніакально спрямованих на
самоствердження людини у світі речей і матерій [17: 90].
Трагічний внутрішній конфлікт американського суспільства, конфлікт між «повинністю і здійсненням» держави визначиться дещо пізніше і набуде характеру «легенди
про рівні можливості», «американської мрії» як грандіозного національного міфу та його
дискредитації. «Американська мрія» − це надзвичайно ємне поняття, центральне для
американської історії, філософії життя, мистецтва, і культивує елітарність; що пояснює
літературні тенденції до «сильного» героя-індивідуаліста, героя-одинака [18: 6-7].
Певний вплив спричинили також панівні в Америці культурні моделі трактування
проблеми єдності і культурного різноманіття – від безумовно однорідних, похідних від
ідеї англосаксонської переваги і винятковості (як-от, Доктрина Явної долі), до безумовно
збірних («піцца», «плавильний котел», інтеґрація), і, нарешті, плюралістичних (менш
відома метафора «миски для салату» [19: 15], сучасні моделі «культурної мозаїки», «ковдри зі шматочків», «райдужної коаліції») [20: 11].
Перелік національно-специфічних концептів американського характеру складають
винятковість, прагматизм, впевненість у власних силах, ефективність, практичність,
матеріалізм, допитливість, зацикленість на роботі, перепрацьовування, спрямованість
на роботу, комунікабельність, здатність швидко переключитись, оптимізм, різноманітні захоплення, активний підхід до життя [21: 4-7]. До цього також додають коцепт
«приватність» та лінгвокультурний концепт-регулятив «виклик, (дух) змагання» −
“challenge” [22: 3], що є для Америки національно специфічним: тут престижно бути
молодим душею і тілом, відкритим для виклику. Визнаються також концепти “challenge”
(як одночасно проблема, завдання, випробування і виклик), “privacy” (як особистий простір, а також право на невтручання у приватне життя), “efficiency” (як вміння, тямущість,
второпність, ефективність, продуктивність) чільними американськими концептами і неперекладними адекватно російською мовою [цит. за 15: 115]. Американська культура зорієнтована на земні проблеми; цінність духовних пріоритетів приходить лише з роками
[22: 40]. Американська і слов’янська психологічна зумовленість підходу до життя є різною: це Діяч, що виділяє себе з життєвого потоку, прагне сам розвивати події, плани і
способи їх активного втілення та почувається задоволеним від активного проживання
життя; та Спостерігач, який живе в іншому вимірі, шукає гармонії між своєю душею та
оточенням, принципово є всередині життєвого потоку і не бажає порушити цю гармонію; за несприятливого розвитку подій прагне зрозуміти причини. Спостерігач та Діяч
як стереотипи поведінки майже не розмежовуються ставленням до виклику у сферах науки, промисловості, спорту, війни; найбільше ж протиставляються у концепті «влада». У
слов’ян влада традиційно асоціюється з гнітом і несправедливістю (пор. текст рос. пісні
«Дай Бог не вляпаться во власть»), отже, громадська думка засуджує людину, яка хоче
захопити владу; в Америці влада асоціюється зі справедливістю; тож американці симпатизують владоборцеві, і беруть до уваги його особисті якості, в Росії ж підозрюватимуть
і не сприймуть його політичної програми [там же: 43-44].
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Чільні цінності сучасної американської нації становлять індивідуалізм, рівність
можливостей, патріотизм, невтручання у приватне життя. Середні американці ототожнюють індивідуалізм зі символом американської нації, яблучним пирогом; але він помітно послаблює значення родини через прагнення пересічного американця всюди бути
першим і сподіватися лише на себе [21: 4-7].
За позірного різноманіття підтипів американського характеру їх усіх об’єднує вияв
гостинності як до друзів, так і до незнайомців; дружнє ставлення до сусідів, принцип
взаємовиручки; неформальне ставлення поміж особами одного віку, яке, проте, не завжди дорівнює европейському «ти»; вміння пожартувати і правильно відреагувати на
жарт, особливо над самим собою (що може включати як витончений практичний жарт
(intricate practical joke), гру слів, сарказм, кепкування; так і банальний грубий жарт-фарс
(slapstick); ранній початок праці та дорослих обов’язків; насиченість вільного часу різноманітними подіями і діяльністю; часта охоча участь у волонтерській праці та різних
організаціях і клубах за уподобаннями; применшення власних досягень; завжди наявна
можливість за невдачі почати все спочатку [19: 106-115].
В зіставному аспекті російську та американську психологічну ідентичність протиставляють в аспекті: 1) індивідуалізму (суто американського, вираження індивідуальної
радше аніж колективної т. зору) – колективізму (суто російського, прагнення підтримати); 2) аґентивності – неаґентивності (тобто, діяльнісного американського підходу до
навколишнього світу та буттєвості російської культури як споглядального ставлення
до діяльності, філософської бездіяльності); 3) раціоналізму (як праґматизму, короткості,
конкретності американців) – емоційності росіян; 4) духу співробітництва (як жорсткої
конкуренції швидше аніж змагання в американців) – духу змагання (як російського творчого процесу); 5) оптимізму (як норми американського суспільства) – песимізму (смутку
як нормального стану душі, применшення власних успіхів, нелюбові до вихваляння у
росіян); 6) терплячості (як вищого рівня щодо компромісу та згладжування протиріч у
американців) − терпимості (як вищої схильності росіян до емоцій і крайнощів); 7) ступеня відкритості (амер. – як суто комунікативна стратеґія, рос. – як готовність відкрити
власний внутрішній світ співрозмовнику) [15: 173-192].
Як нарочито та дещо парадоксально вважає Г. Гачев, світ Америки – світ −ургії (праці, історії) без –гонії, тобто штучно сотворений переселенцями, а не природно виниклий
із Матерії; де населення не народність, а збірність імігрантів; Америка росте начебто
згори і збоку, без пуповинного зв’язку із землею, який був у індіанців, кого пришельці
винищили, замість змішатись із ними. Тож, якщо у європейця переважає гальмування
емоцій, то в американця – збудження: він не боїться виглядати дурнем. Життя у кредит і
користування речами на виплат – явне життя у теперішньому, спрямоване з майбутнього,
а не з минулого, як у Євразії, де і вітчизна, і отчий дім. З координат простору у США
шанована не вертикаль з ідеями глибини і лету, а прагматична горизонталь. Годинник як
символ європейської цивілізації, саморушний час порівнюється з автомобілем – саморушним простором; годинник – це рух по колу, визначеність; у той час як автомобіль –
коробка швидкостей на службі у нестримності [4: 448-453].
Отже, чільними неперекладними концептами британського світу виглядають
концепти ПРИВАТНІСТЬ, ЧЕСНА ГРА, СТРИМАНІСТЬ, ВЗАЄМОДОПОМОГА; а
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також ЧАСУ, ПРИРОДОЛЮБСТВА, АМАТОРСТВА, ІНДИВІДУАЛІЗМУ, АНТИІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ, САМОТИ, ДИВАЦТВА; чільні неперекладні концепти американського мислення − це ВИКЛИК, ВИПРОБУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ; САМОДОСТАТНІСТЬ; а також ПРОСТІР, ПРАГМАТИЗМ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ.
Джерелом подальшого дослідження міг би стати аналіз концептів-складових американського психотипу в художній літературі.
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Principles of International economic development
in the interaction of cultural differences
У статті порушується питання формування принципів міжнародного економічного
розвитку та його значення для культурного життя суспільства. Більш детальний аналіз економічних процесів стає новим істотним кроком у розумінні міжнародного економічного поступу і культурного середовища країн світу.
Ключові слова: принципи міжнародного економічного розвитку, економічний поступ, культурне середовище.
Предметом исследования в статье выступают принципы международного экономического развития и их значения для культурной жизни общества. Более детальный
© Жолобова Т.Д., 2010

124

анализ экономических процессов выступает новым существенным шагом на пути к пониманию международного экономического развития в культурной среде разных стран
мира.
Ключевые слова: принципы международного экономического развития, экономический рост, культурная среда.
The interaction between market system and the system of government management,
guiding principles of the U.S. economy and role of government in economic regulation are
of major importance. Government performs a number of economic roles that private markets
cannot provide and offers some services that are of the best interests to the public. Analysis of
economic processes, interaction of cultures and local environment forecasts a more detailed
study of each step in international development and culture.
Key words: principles of international economic development, economic processes,
culture.
The world becomes increasingly interdependent and global and in the case of economic
education Western theories and practices of management are spreading around the world. International business is of great importance in most countries and that importance continues to
grow. Business schools often teach American economic theories and practices as well as the
fundamental disciplines of marketing, management, finance, supply. But different countries
with various cultures decide differently and have different expectations about economic problems, and how economic decisions should be made and implemented. Even in the epoch of
globalization integrated American and Western management approach to economic processes
does not fit well for all countries worldwide.
Economic system refers to the laws and institutions in a nation that determine who owns
economic resources, how people buy and sell those resources, and how the production process makes use of resources in providing goods and services. The U.S. economy is made up of
individual people, business and labour organizations, and social institutions. People have many
different economic roles – they function as consumers, workers, savers, and investors. In the
United States, people also vote on public policies and for the political leaders who set policies that have major economic effects. Some of the most important organizations in the U.S.
economy are businesses that produce and distribute goods and services to consumers. Labour
unions, which represent some workers in collective bargaining with employers, are another
important kind of economic organization, cooperatives are organizations formed by producers or consumers who band together to share resources, as well as a wide range of nonprofit
organizations, including many charities and educational organizations, that provide services to
families or groups with special problems or interests. The U.S. economy is considered to be
immense. Nearly ten years it has included more than 270 million consumers and 20 million
businesses. U.S. consumers purchased more than $5.5 trillion of goods and services annually,
and businesses invested over a trillion dollars more for factories and equipment. Over 80 percent of the goods and services purchased by U.S. consumers each year are made in the United
States; the rest are imported from other nations. In addition to spending by private households
and businesses, government agencies at all levels, federal, state, and local, spend roughly an
additional $1.5 trillion a year. The levels of production, consumption, and spending make the
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U.S. economy by far the largest economy the world has ever known – despite the fact that some
other nations have far more people, land, or other resources.
Through most of the 20th century, U.S. citizens also enjoyed the highest material standards of living in the world. Some nations have higher per capita (per person) incomes than the
United States. However, these comparisons are based on international exchange rates, which
set the value of a country’s currency based on a narrow range of goods and services traded
between nations. Most economists agree that the United States has a higher per capita income
based on the total value of goods and services that households consume. American prosperity
has attracted worldwide attention and imitation. There are several key reasons why the U.S.
economy has been so successful and other reasons why, in the 21st century, it is possible that
some other industrialized nations will surpass the U.S. standard of living.
It is generally known that the United States has a market economy in which individual
producers and consumers determine the kinds of goods and services produced and the prices of
those products. The most basic economic institution in market economies is the system of markets in which goods and services are bought and sold. That is where consumers buy most of the
food, clothing, and shelter they use, and any number of things that they simply want to have or
that they enjoy doing. Private businesses make and sell most of those goods and services. These
markets work by bringing together buyers and sellers who establish market prices and output
levels for thousands of different goods and services. A guiding principle of the U.S. economy
has been that individuals own the goods and services they make for themselves or purchase to
consume. Individuals and private businesses also control the factors of production. They own
buildings and equipment, and are free to hire workers, and acquire things that businesses use
to produce goods and services. Individuals also own the businesses that are established in the
United States. In other economic systems, some or all of the factors of production are owned
communally or by the government.
Entrepreneurs organize the various components necessary to operate a business. They raise
the necessary financial backing, acquire a physical site for the business, assemble a team of
workers, and manage the overall operation of the enterprise. They accept the risk of losing the
money they spend on the business in the hope that eventually they will earn a profit. If the business is successful, they receive all or some share of the profits. If the business fails, they bear
some or all of the losses.
Many managers at large companies simply carry out decisions made by higher-ranking executives. These managers are not entrepreneurs because they do not have final control over the
company and they do not make decisions that involve risking the companies resources. On the
other hand, many of the nation’s entrepreneurs run small businesses, including restaurants, convenience stores, and farms. These individuals are true entrepreneurs, because entrepreneurship
involves not merely the organization and management of a business, but also an individual’s
willingness to accept risks in order to make a profit.
Throughout its history, the United States has had many notable entrepreneurs, including
18th-century statesman, inventor, and publisher Benjamin Franklin, and early-20th-century
figures such as inventor Thomas Edison and automobile producer Henry Ford. More recently,
internationally recognized leaders have emerged in a number of fields: Bill Gates of Microsoft
Corporation and Steve Jobs of Apple Computer in the computer industry; Sam Walton of Wal126

Mart in retail sales; Herb Kelleher and Rollin King of Southwest Airlines in the commercial airline business; Ray Kroc of MacDonald’s, Harland Sanders of Kentucky Fried Chicken (KFC),
and Dave Thomas of Wendy’s in fast food; and in motion pictures, Michael Eisner of the Walt
Disney Company as well as a number of entrepreneurs at smaller independent production studios that developed during the 1980s and 1990s.
Producers decide which goods and services to make and sell, and how much to ask for
those products. At the same time, consumers decide what they will purchase and how much
money they are willing to pay for different goods and services. The interaction between competing producers, who attempt to make the highest possible profit, and consumers, who try to
pay as little as possible to acquire what they want, ultimately determines the price of goods
and services.
A basic principle in every economic system – even one as large and wealthy as the U.S.
economy – is that few individuals ever satisfy all of their wants for goods and services. That
means that when people buy goods and services in different markets, they will not be able to
buy all of the things they would like to have. But no nation has ever been able to provide all of
the goods and services that its citizens wanted, and that is true of the U.S. economy as much
as any other.
Scarcity is also the reason why making good economic choices is so important, because
even though it is not possible to satisfy everyone’s wants, all people are able to satisfy some of
their wants. Similarly, every nation is able to provide some of the things its citizens want. So
the basic problem facing any nation’s economy is how to make sure that the resources available to the people in the nation are used to satisfy as many as possible of the wants people care
about most.
The U.S. economy, with its system of private ownership, has an extensive set of markets for
final products and for the factors of production. The economy has been particularly successful
in providing material goods and services to most of its citizens. That is even more striking when
results in the U.S. economy are compared with those of other nations and economic systems.
Nevertheless, most U.S. consumers say they would like to be able to buy and use more goods
and services than they have today. And some U.S. citizens are calling for significant changes
in how the economic system works, or at least in how the purchasing power and the goods and
services in the system are divided up among different individuals and families.
Not surprisingly, these debates take place because of the problem of scarcity. For individuals and governments, resources that satisfy a particular want cannot be used to satisfy other
wants. Therefore, deciding to satisfy one want means paying the cost of not satisfying another.
Such choices take place every time the government decides how to spend its tax revenues.
In a market economy, government plays a limited role in economic decision making. The
United States does not have a pure market economy. One of the main advantages of any competitive market system is a high level of flexibility and speed in responding to changing economic conditions. In economies where government agencies and central planners set prices,
it often takes much longer to adjust prices to new conditions. In the last decades of the 20th
century, the U.S. market economy has made these adjustments very quickly, even compared
with other market economies in Western Europe, Canada, and Japan.
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Market prices change whenever something causes a change in demand (the amount people
are willing to buy at different prices) or a change in supply (the amount producers are willing
and able to make and sell at different prices). Because these changes can occur rapidly, with
little or no advance warning, it is important for both consumers and producers to understand
what can cause prices to rise and fall. Those who anticipate price changes correctly can often
gain financially from their foresight. Those who do not understand why prices have changed
are likely to feel bewildered and frustrated, and find it more difficult to know how to respond
to changing prices. Market economies are, in fact, sometimes called price systems. Economists
say that the U.S. is not a country with pure market economic system and the government plays
an important role in the national economy. It provides services and goods that the market cannot provide effectively, such as national defense, assistance programs for low-income families,
and interstate highways and airports. The government also provides incentives to encourage the
production and consumption of certain types of products, and discourage the production and
consumption of others. It sets general guidelines for doing business and makes policy decisions
that affect the economy as a whole. The government also establishes safety guidelines that
regulate consumer products, working conditions, and environmental protection.
Even in the period of global economic crisis every government often attempts to reduce
inflation by controlling the supply of money. Consequently, organizations that control how
much money is issued in an economy play a major role in how the economy performs, in terms
of prices, output and employment levels, and economic growth. The government performs a
number of economic roles that private markets cannot provide.
In the epoch of globalization different countries want to decide differently and have different expectations about economic problems and implementation of economic decisions. Global
influence on economic processes does not fit well all countries worldwide. Globalization enables company-countries to build complementary teams. A complementary team, by definition,
means that there can be a conflict, because each person’s style is different in different countries.
A person’s behaviour is based on a commonly shared cultural system of values, beliefs,
and attitudes of the society and international manager must recognize the cultural imperatives
abroad, making appropriate changes in the interpersonal behaviour and managerial practices.
The multinational operations of companies have brought executives in face-to-face contact
with the cultures of different countries, nations, regions, many of which seem very strange.
The importance of understanding the cultures of countries in which a company operates-as
well as the similarities and differences between those cultures-becomes clear when one looks
at the multitude of blunders international executives have made because of insensitivity to
cultural differences. Analyses of problems and failures abroad have shown that the techniques,
practices, and methods that have proved effective in one country may not work well in other
countries, and dominant interfering factor is culture.
A person is not born with a given culture. Culture is the way of life of a group of people. It
is the complex which includes knowledge, belief, art, morals, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Due to globalization, managers and
executives from many cultures, who have different upbringing and experiences, must work
together nevertheless.
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The problems and misunderstandings occur because of the ethnocentric attitudes of members of each group, who take for granted that their values, especially those that tend to be acted
on unconsciously, are correct and indeed the best. May be, we can explain the present economic
crisis as the problem of global cultural misunderstanding, the importance of small countries to
preserve their native culture, habits and, in the long run, their individual economic culture.
Different cultures typically have strengths and weaknesses at different economic roles.
Each culture provides certain managerial benefits. Differences enrich us with knowledge we do
not have, improve our judgment of reality, teach different styles of working together. The world
needs all these cultural differences, because in that case only it can be approximately right,
rather than precisely wrong if we enrich each other with our differences in cultures.
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Статтю присвячено розгляду проблеми міжкультурної комунікації як соціального
феномену. Підкреслюється важливість вивчення іноземної мови як інструмента для
створення гуманітарних міжкультурних мостів взаєморозуміння та взаємодії.
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Статья посвящена межкультурной коммуникации как социальному феномену. Подчеркивается важность изучения иностранного языка как инструмента для создания
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Для современного высокотехнологического мира особенно характерны активные
процессы устаревания и обновления знаний. Обучение в течение всей жизни становится
необходимостью — известные три LLL (lebenslanges Lernen). Информационное общество сегодняшнего дня порождает новые дефиниции, отображающие объективные процессы, которые происходят в новых образовательных условиях: интерактивная среда,
виртуальная реальность и др. Слово как особая единица языка и обозначаемая им сущность — человек служит тем, по отношению к чему определяется масштаб языкового,
ментального, культурного и физического мира.
Геоэкономическая, социально-экономическая, геокультурная среда, расширение круга людей, активно вовлеченных в межкультурные контакты в различных сферах человеческой деятельности, вынуждают человека уметь сосуществовать в общем мире, быть
способным строить взаимовыгодные диалоги, уметь наводить гуманитарные межкультурные мосты между представителями различных культур, конфессий, стран. И язык
есть единственно возможный инструмент, благодаря которому и становится возможным
строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия между представителями различных лингвоэтносообществ.
Интеграция в мировое сообщество ставит перед украинской системой образования
новую цель — воспитание поколения, обладающего общепланетарным мышлением. И
здесь без иностранного языка не обойтись, т.к. именно он в этой ситуации и является
одним из основных инструментов воспитания нового поколения. Современное культурологическое образование «средствами иностранного языка должно быть представлено и
в условиях неязыкового вуза несмотря на очень скромное количество часов, отведенное
на изучение дисциплины «иностранный язык». Мы не должны допустить, чтобы для
студентов таких вузов культуроведение (хотя бы важнейшие элементы из этой обширной
дисциплины) осталось для молодых специалистов “terra incognita” [2: 246].
Внимательно изучив “Рамкову програму з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України”, я выделила следующий тезис: “Знання
іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного
розвитку нашого часу. Геополітичне положення ... України, сусідство з Європейським
Союзом, все тісніші економічні ... культурні та інші суспільні контакти з усіма німецькомовними країнами ... вимагають знання іноземних мов, зокрема німецької мови
як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти” [3: 8]. Человек нового поколения
должен рассматривать себя не только как представителя национальной культуры, проживающего в определенной стране, но как гражданина мира, воспринимающего себя
субъектом диалога культур и осознающего свою ответственность в общечеловеческих
процессах. Современный мир предъявляет новые требования к процессу обучения иностранным языкам. Одно из таких требований — коммуникативный подход, основной задачей которого является формирование коммуникативной компетенции обучаемых. Цель
обучения в связи с новым подходом к обучению языкам можно сформулировать так: развитие у обучаемого способности к межкультурному взаимодействию и к использованию
изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия.
Межкультурное общение понимается как равноправное культурное взаимодействие
представителей разных лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и свое130

образия. Содержание предмета “иностранный язык” призвано обеспечить не только возможность овладеть еще одним способом общения, но и проникнуть в новую национальную культуру. Этому могут помочь аутентичные, ценные в познавательном отношении
учебные материалы, подлинно отражающие особенности быта, жизни, культуры страны
изучаемого языка. Работа с этими материалами должна стать мощным стимулом общеобразовательного роста студентов. При этом обучение языку через культуру народов, а
точнее через диалог своей национальной и иноязычной культуры, необходимо осуществлять постоянно, начиная с самого начала изучения того или другого языка. Таким образом мы одновременно обеспечиваем студентам доступ к иным национальным культурам,
а значит, и к мировой культуре.
В каждой культуре имеются свои нормы и правила поведения, которые обуславливают принятые и допустимые формы выражения определенных социально значимых
смыслов. Культура речи в наше время не ограничивается понятиями нормы и правильности, но и включает понятия этики общения, речевого мастерства, эффективности
влияния речи. Трудно переоценить умение правильно войти в контакт с партнером, поддержать его вербально или невербально, а затем прервать в избранной тональности с
учетом официальности или неофициальности обстановки. “Кто не говорит правильно,
точно, кто не умеет построить логическую фразу, тот не будет иметь хорошую работу и
не сделает карьеру” — уверенно заявляет индивидуальный консультант (Personalberater)
Маркус Шмидт. Тот, кто вербально правильно построит ситуацию, подчеркивает свою
социальную компетенцию, демонстрирует эмоциональную близость и доверие. В речи
не должно быть слэнга, модных словечек, сильных выражений, диалектов.
Но к искусству общения относится не только речевой этикет. Немецкий еженедельник “Markt” (разные годы) часто печатает весьма поучительные статьи под рубрикой
“Семинары по менеджменту или маркетингу”; ниже основные мысли этих публикаций.
Я бы хотела привести известное высказывание А. Ф. фон Книгге: “Кто хочет иметь профессиональный успех, тому нужны хорошие манеры”. Адольф Фрайгер фон Книгге
(1752 – 1796), писатель, издавший в 1788 г. книгу “Об общении с людьми”. И несмотря
на такой солидный возраст книги, мудрости Книгге сегодня так же важны, как никогда
ранее, отмечают специалисты, ведущие семинары или школы по европейскому этикету.
Роберт Гибсон, советник по интеркультурному сотрудничеству концерна Сименс, не выпускает ни одну делегацию за границу, не проведя инструктаж, чтобы избежать неприятных ситуаций (die Blamage). Мюнхенская Консалтинговая фирма провела опрос среди
руководителей фирм и 87% менеджеров подтвердили непосредственную связь между
личным успехом и хорошими манерами. Вот несколько похожих и непохожих правил
поведения, которыми пользуются представители разных культур.
Визитная карточка. Ни в коем случае не прятать ее, не прочитав. Лучше познакомиться с ней, обратить внимание на титул, если тот, кто ее дал, не назвал его. В разговоре
упомянуть титул, это приятно каждому. Гость первый вручает свою визитку, если это
группа, тогда первым получает визитку руководитель.
Приветствия. Главный вопрос: кто встречает, кого, где? Приватно: приветствует тот,
кто вошел. Официально: здесь нужно считаться с иерархией – сначала гость, затем руководитель. Если встречают шефа в костюме, то сначала приветствует шеф, неважно –
мужчина это или женщина. И только шеф решает, протянет ли он руку для приветствия.
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Рукопожатие. Вы шеф? Тогда Вам никто не подаст руки. Это может сделать только
человек, занимающий более высокую должность. Он может протянуть руку для приветствия, но не прятать ее. Короткое рукопожатие, не более 2-х секунд, достаточно. Немецкий обычай трясти руку стесняет коллег в других странах. В скандинавских странах
и странах Бенилюкса редко кто подает руку. То же самое относится к США. В Южной
Африке и высших слоях британского общества это вообще запрещено. Южная Америка, Россия, Украина, Ближний Восток наоборот считаются «контактными» культурами.
Здесь приняты объятия, похлопывание по плечу.
Самолет. Вы входите в салон, находите свое место, садитесь. Неправильно! Сначала
Вы должны приветствовать своего соседа, потом сесть. То же самое при приземлении.
Если Ваше место в середине, выходя, не беритесь руками за спинки передних кресел.
Часто после приземления раздаются аплодисменты. Достаточно короткого «спасибо»
персоналу при выходе.
Приглашения, приемы, выставки, деловые ужины, которые начинаются сразу после окончания рабочего дня, требуют консервативное деловое платье, но не коричневых
тонов. То же относится к обуви.
Коктейли, вернисажи после 16 часов – закрытый темный костюм, брюки со складкой, рубашка, темный галстук и обувь со шнурками. Она: черное платье ниже колен,
декольте, плечи открыты. Должна ли женщина носить или не носить чулки, зависит от
длины юбки. Если назначена встреча с клиентами, обязательны чулки и закрытые спереди туфли. Для мужчин: рубашка с длинным рукавом, снятые пиджаки и галстуки, расстегнутые пуговицы, засученные рукава разрешены только тогда, когда это сделал шеф.
Одежда. Глобализация уже давно оказывает влияние на манеру одеваться. Например,
дресс-код «Каузаль», господствующий стиль одежды по пятницам. Он: хлопчатобумажные брюки, рубашка «Polo» с двумя незастегнутыми пуговицами, сакка или свитер, без
галстука. Она: джинсы с вязаной кофточкой и свитером, или T-shirt с блейзером. Но эта
одежда годится, если нет контакта с клиентами.
При формировании имиджа следует помнить, что одежда должна быть по сезону и
ограничиваться тремя основными цветами. Важно помнить, что штаны цвета хаки и костюмные брюки должны заканчиваться на уровне верхней части каблука. Джинсы могут
быть длиннее, даже прикрывать каблук. При ходьбе не должно быть видно носков, а в
сидячем положении из-под штанины должны виднеться лишь несколько сантиметров
носка.
Искусство повязывания галстука — не стоит забывать о его длине: конец галстука
должен касаться застежки на ремне.
Носки плюс сандалии. Это самая ужасная ошибка. Купили открытую обувь — забудьте о носках вообще! В крайнем случае отдайте предпочтение укороченным носкам,
кроссовкам с перфорациями или мокасинам из тонкой кожи.
Манера поведения и внешний вид для сотрудников банка. Дресс-код и стандарты поведения в банке регулируются двумя основными документами: Кодексом корпоративных правил и Правилами внутреннего распорядка. Сотрудники банка, особенно
работающие с клиентами, одеваются в соответствии с общепринятыми деловыми стандартами — белая рубашка, корпоративный галстук, аккуратная прическа, для мужчин
гладко выбритое лицо.
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Интересны правила одежды для игры в гольф. Гольф — один из дорогих видов спорта. Гольф-клубы предназначены не только для занятий спортом, развлечений, отдыха.
Это еще места деловой тусовки. Традиционно гольф считается спортом джентльменов.
Еще недавно были поля, куда запрещалось выходить без галстука. В Московском клубе,
например, правила попроще, но там нельзя играть в джинсах и рубашке без воротника. А
в Киевском гольф-центре игрокам запрещается бросать окурки на землю.
Существует дресс-код для вод. Заканчивая тему “Одежда”, я бы хотела сообщить
мнение мэра Бад Гаштайна (Австрия) Ф. Цеттинга, который, наблюдая за туристами из
разных стран на этом горнолыжном курорте, сказал, что украинцы и русские всегда одеты лучше всех.
Запахи. Хороший эксклюзивный аромат духов у женщин и мужчин оказывает хорошее действие. Но это должен быть легкий аромат, максимальное расстояние – 50 см, а не
одурманивание. Избегайте запаха пота.
Культура еды и питья. Здесь много курьезов. Чокаться – старый, прекрасный обычай, который соблюдают и теперь, когда Вы пьете вино, водку, шампанское, но не пиво.
Ключевое слово: алкоголь. От него можно отказаться. Хозяин может налить крепкий
напиток, но сам может пить воду. В кругу друзей или доверенных лиц желают «Guten
Appetit», но никогда «Mahlzeit». При бизнес-ланче достаточно элегантного легкого кивка
головы. Напитки – старое правило: «белое мясо – белое вино, красное мясо – красное
вино» уже не действует. Разрешено все, что вкусно. Первым предлагает выпить хозяин.
Каждому напитку свое место и время. Коньяк, ром, виски не стоит пить во время еды и
тем более брать такое спиртное «на шашлыки». Виски нужно наливать не больше, чем
три пальца от донышка, при этом спиртное не должно покрывать лед полностью. Коньяк
правильно пить только с кофе, иногда возможен шоколад. Напиток должен быть комнатной температуры. Мартини никогда не пьют с треугольных бокалов. Это должен быть
бокал для коктейля.
Салфетки – их раскрывают и кладут на колени. Исключение: если Вы едите омары
или крабы, то салфетку повязывают на шею. Если салфетка упала, просите обслуживающий персонал принести новую. Ни в коем случае не поднимать упавшую. Если Вы
должны встать, складываете салфетку, кладете слева у тарелки. Шеф, проделывая вышесказанное с салфеткой, сообщает о конце ланча. До этого сообщения салфетки у гостей
лежат на коленях.
Тренеры по этикету дружно заявляют, что, к сожалению, многие правила во время
деловых встреч с принятием пищи нарушаются – менеджеры разговаривают с полным
ртом.
Несколько слово пунктуальности. Вежливые люди всегда пунктуальны. Но сверхпунктуальным тоже нельзя быть — это невежливо. Самое большое — на час можно опоздать на праздники фирм, коктейли, показы мод. Культура и искусство общения — это то,
что всегда создает приятную атмосферу, здоровый климат.
Как известно, ни одна беседа не обходится без мимики и жестов, т.е. они тоже участвуют в коммуникативных процессах. Часто они “более выразительны, чем произнесенные собеседниками слова. Но используя в беседе жесты или мимику, нужно быть
предельно осторожным и не забывать, что в разных культурах одинаковые жесты имеют
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разное значение. Во многих европейских странах круг, образованный большим и указательным пальцами, означает “все хорошо”. Во Франции же значение противоположное:
“нуль” или “бесполезно”, в Японии — “можно говорить о деньгах”. В России, Греции,
Тунисе, Мальте такую комбинацию лучше исключить из арсенала жестов. Этот жест в
названных странах ассоциируется с гомосексуализмом [1: 7]. В Европе поднятый вверх
большой палец означает “отлично” или используется путешествующими автостопом. Но
в Австралии и Нигерии он означает “проваливай отсюда”, или указывается направление
предполагаемого ухода. Средний и указательный пальцы, поднятые вверх, соответствуют знаку V (победа). Если при этом кисть руки тыльной стороной повернута к собеседнику, то в Англии это может быть интерпретировано как “поднятый средний палец”.
Если мы говорим “нет”, в европейских странах обычно качают головой или машут рукой. В Греции жест отрицания — поднятие бровей вверх. В Индии покачивание головой,
соответствующее нашему “нет”, в большинстве случаев будет истолковано как “да”.
В Южной и Восточной Европе гости и хозяева при встрече часто обнимаются и целуют друг друга в щеки. В Японии такое поведение не допустимо. Существует мнение, что
в Южной Европе люди жестикулируют более интенсивно, чем, например, в Германии.
Но результаты исследования Свободного университета Берлина показали, что количество и “репертуар” жестов немца и испанца где-то одинаковы. Различие в том, что немцы
для жестикуляции используют кисти и запястья, а испанцы — локти и плечи.
Во многих мусульманских странах считается невежливым сидеть во время беседы,
положив ногу на ногу, т.к. эта поза демонстрирует собеседнику грязные подошвы.
В арабских странах женщин можно приветствовать только рукопожатием, иные жесты могут быть истолкованы как неуместный призыв к сближению.
В Африке считается хорошим тоном, если человек при беседе с начальником или
старшим по возрасту смотрит в землю. Такое поведение в европейских странах или в
Северной Америке считается признаком робости, иногда нечестности.
На Ближнем Востоке путешественникам лучше отказаться от постукивания кулаком
по ладони: этот жест может быть истолкован как приглашение к сексу.
Подобных образцов поведения, способствующих коммуникации говорящих, можно
приводить много. Социальный феномен коммуникации и состоит в том, что он исследуется на различных уровнях и в различных концептах: социологическом, политологическом, психологическом, лингвистическом.
Актуальность проблемы заключается в том, что в настоящее время контакты между
людьми, народами, культурами интенсифицируются и типичным становится поликультурное общество, которое нуждается в успешном общении между представителями различных культур.
Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и
культуру. За каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Особое внимание следует уделить реалиям, их глубокое знание и понимание
необходимо для правильного толкования явлений и фактов, относящихся к повседневной
жизни народов, говорящих на данном языке. Только в этом случае мы сумеем преодолеть
культурный барьер, который гораздо опаснее и неприятнее языкового.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 811.161.2

Сальваторе Дель Ґаудіо
(Неаполь, Італія)
ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СУРЖИКОМ І ДІАЛЕКТАМИ

Метою статті є запропонувати новий погляд на елементи мови, що впливають
на творення багатошарового мовного явища, відомого як суржик. Велика кількість
статей розглядає це явище з точки зору соціолінгвістики, у синхронії або ж з погляду
теорії мовних контактів, які інтерпретують цю мовну суміш як результат українськоросійських мовних контактів, де російська виступає як потужний адстрат, що
здійснює серйозний вплив на українську. В інтерпретації автора діалектний субстрат,
чиї риси є основним аспектом дослідження, можливо посилився через свою подібність
до російської мови.
Ключові слова: суржик, міждіалектна взаємодія, субстрат, мовні контакти.
Данная статья предлагает новый взгляд на элементы языка, которые влияют на
создание многослойного языкового явления, известного как суржик. Большое количество статей рассматривает это явление с точки зрения социолингвистики, в синхронии или же с точки зрения теории языковых контактов и интерпретируют эту
языковую «смесь» как результат украинско-русских языковых контактов, где русский
язык выступает как мощный адстрат, который осуществляет серьезное влияние на
украинский язык. В интерпретации автора диалектный субстрат, чьи черты являются основным аспектом исследования, возможно, усилился в связи со своим сходством
с русским языком.
Ключевые слова: суржик, диалектное взаимодействие, субстрат, языковые контакты.
The aim of this article is to offer a different reading key of those language elements
contributing to the formation of this multilayered language phenomenon known as Suržyk. So
far the majority of articles adopted either a prevalently socio-linguistic approach or, within
a language contact theory (synchronic perspective), this so called mixed language has been
interpreted as the result of Ukrainian-Russian language contact, where the latter acts as
a powerful ad-mixing language, causing a sort of super interference on the latter. The Ukrainian
dialectal substratum has been often disregarded. This aspect, in the author’s interpretation,
is fundamental. It is likewise conceivable that the similarities between Russian forms and
dialectal outcomes reinforced the convergence of several of the listed features into Suržyk.
Кеу words: Suržyk; dialectal interaction and convergence; language contact, substratum.
За останні десятиліття значно зріс інтерес до українсько-російського суржику, який
став однією з головних тем у дискусіях щодо мовної політики, пуризму та соціолінг© Сальваторе Дель Ґаудіо 2010
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вістичних питань в Україні. Зокрема, до цього часу було багато спроб класифікувати цей
феномен. Cправа в тому, що в наукових мовознавчих журналах і в популярних виданнях
з’явилося чимало публікацій, автори яких намагалися в той чи інший спосіб визначити
природу суржику, з’ясувати причину його виникнення та особливості функціонування.
Представлені точки зору відповідали галузі дослідження та науковому інтересу вчених.
Більшість публікацій, особливо в перших працях [1] нормативної спрямованості
щодо цього феномену, інтерпретували це «змішане мовлення» як результат випадковості
[2: 6-7] або намагалися кваліфікувати його з функціональної точки зору, відносячи цю
мішанину до специфічних мовних категорій та регістрів, як, наприклад, просторіччя.
Зокрема в роботі В. Труба [3: 46-58] суржик розглядається як функціональний аналог
українського просторіччя, що утворюється в ситуації нерівноправної (диглосної) двомовності, або убачали його спорідненість з мовними ідіомами типу піджинів, креольських мов тощо.
У другій половині 1990-х років і на початку нового тисячоліття з’явилися й перші
спроби теоретичних досліджень мішаної субмови в статтях Л. Біланюк, Г. Врублевської,
Т. Кознарського, Т. Кузнєцової, В. Радчука, О. Рудої, Л. Ставицької, М. Феллера, М. Флаєра та іні.
Серед досліджень останніх п’яти років в Україні, що систематизували вивчення
суржику, можна згадати праці О.Тараненка [4: 665 – 668], Л. Масенко [5: 104 – 114] та
С. Дель Ґаудіо [6: 27-40].
О. Тараненко [так само] у новому виданні «Енциклопедії української мови», незважаючи на те, що в його визначенні суржик трактується як суміш двох та більше мов,
відзначає, що «найчастіше під суржиком як соціолектом розуміють певний структурнофункціональний компонент українського просторіччя з помітною домішкою русизмів,
що став розмовною мовою і фактично основним засобом спілкування україномовного
населення країни внаслідок масової тривалої контактної українсько-російської двомовності в її асиметричній (диглосній) формі». Крім того, автор аналізує природу суржику, причини його виникнення, окреслює три основні типи цього феномену. Л.Масенко
також запропонувала одну з перших органічних і хронологічних систематизацій стану
суржику до 2004 року, потрібну для майбутньої орієнтації нових досліджень, підкреслюючи, що більшість цих публікацій носять попередній характер і суржик, як кожне
лінгвістичне явище, має бути описаний на підставі солідної бази даних – записів зразків
відповідного типу мовлення в його регіональних різновидах, а така база перебуває лише
в процесі створення.
За кордоном ( у Сполучених Штатах Америки) досить актуальною є монографія
Л. Біланюк [7], яка пропонує кваліфікацію «типологію» суржику з точки зору антропології, визначаючи п’ять його категорій відповідно до критеріїв його формування та соціоантропологічного походження.
Однак, незалежно від запропонованих теорій та спроб виокремлення цього феномену, певні його питання залишаються відкритими. Наприклад, як пише Б.Тарасенко
[8: 62–65], і до цього Л. Біланюк [7: 104], досі актуальною лишається проблема термінологізації самого слова суржик. Крім того, після збору мовного матеріалу необхідно
проаналізувати суржик з різних точок зору: лінгвістичної, соціо- та психолінгвістичної,
а також з погляду діалектології та діахронії.
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Тільки позиція В. Демченка [9] є певним чином ближчою до нашої. Мовознавець
вживає термін регіональне койне на позначення «суміші елементів літературної мови,
територіальних діалектів, просторіччя та, можливо, й іншої мови з мовою національної
більшості на певній території». На наш погляд, справді, така інтерпретація мовознавця
має щось спільне із запропонованою нами дефініцією прототипу [10: 237]: «Цей термін, очевидно, передає поняття існування базового «типу» суржику, який слугує стійким
засобом щоденної комунікації, функціонуючи як L1, особливо для мовців позбавлених
інших мовних ресурсів для правильного спілкування. Цей прототип суржику демонструє
періодичні (повторювані) морфо-синтаксичні та основні лексичні конструкції, поширені
майже у всіх областях на сході та заході. Існують, звичайно, регіональні та місцеві варіанти; але якщо ми порівняємо ці варіанти з основною мовною «системою» суржику, то
буде очевидно, що є достатні спільні риси, які уможливлюють комунікацію між мовцями
з різних областей. Ясно, що області, які історично були під російською імперією, мають
більшу кількість спільних лексичних та граматичних рис з російською мовою, ніж місцевості в південно-західних краях України».
Для нагромадження достатнього корпусу лінгвістичних даних за допомогою різних
соціо- та діалектологічних методів було проведено польове дослідження, в процесі якого ми проінтерв’ювали приблизно двохсот інформантів. В результаті дослідження було
виокремлено базовий тип суржику, який базується на певних морфолого-синтаксичних
структурах та окремих лексичних рисах, що повторюються в мовленні інформантів. Для
його означення було введено поняття «прототип» суржику. Це було необхідно для подальшої орієнтації в дослідженні та вивчення цього переважно соціолінгвістичного феномену.
На основі практичного та теоретичного вивчення походження й причин виникнення
суржику ми дійшли висновку, що для пояснення цього феномену, слід взяти до уваги
інші параметри, які спричиняли формування цього «українсько-російського гібрида», зокрема, діалектний та регіональний аспекти, а також розглянути діахронічний розвиток
української мови як такої.
У цій статті пропонуємо додатковий погляд на традиційну інтерпретацію суржику,
яка переважно розглядає його як наслідок російсько-українських міжмовних контактів.
До цього часу в більшості наукових досліджень не зверталася увага на роль діалектів
та їх взаємодію у творенні суржику. Насправді багато суржикових кристалізованих граматичних і лексичних форм, очевидно російського та білоруського походження, можна
також пояснити діалектологічною та діахронічною перспективою.
Оскільки збір суржикового матеріалу та його лінгвістичний аналіз був об’єктом польового дослідження, яке головним чином включало Київську область, і меншою мірою
Харківщину та північно-західну Чернігівщину, було необхідно розглянути поліський та
південно-східний діалектний субстрат.
Діалектні риси, що розглядаються далі, трапляються в суржикомовних інформантів,
які походять в основному з поліської діалектної місцевості.
Діалектологічний підхід
Діалектологічний підхід є важливим теоретичним та практичним підґрунтям для коректної інтерпретації суржику. В говірках та діалектах часто зберігаються лінгвістичні
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елементи які вже давно зникли з літературної мови або які не повністю відображені в
історичних документах. Крім того, діалектологія здобуває фактичний матеріал для інших дисциплін, таких як історія мови, етнографія і та ін. Діалектологією користуються
для повнішого розуміння давніх пам’яток, а також художніх творів. Вона також пояснює
деякі нестандартні риси сучасних несоціальних діалектів.
З цього приводу, Г.П. Півторак [11: 35-36] пише, «що історія народно-діалектного
мовлення складалася зовсім по-іншому. Воно розвивалося за своїми внутрішніми законами і майже незалежно від державного чи релігійного життя суспільства. Саме в народному мовленні виникли ті специфічні фонетичні, граматичні риси, які згодом стали
характерними особливостями української мови. Таким чином, дослідити походження
української мови – це насамперед з’ясувати послідовність, місце і час виникнення окремих українських діалектних рис». Можна додати, що ці риси поступово створили не
тільки офіційну (літературну) мовну систему, але й інші непрестижні усні варіанти, які в
результаті потужного російського впливу, перетворилися на так званий суржик.
Ця стаття надасть альтернативу традиційній інтерпретації, яка розглядає суржик виключно як результат українсько-російських міжмовних контактів. До цього часу роль
діалектів та їх взаємодія у творенні суржику зазвичай зневажалася. Багато кристалізованих граматичних та лексичних форм суржику (такі як очевидно російські та білоруські
елементи) можна пояснити як з погляду діалектології, так і діахронії.
Місцеві, часто незначні варіації в порівнянні з більш очевидними регіональними відмінностями не можна пояснити тільки з точки зору соціолінгвістики, коли, наприклад,
певне середовище є більш урбанізованим і таким чином більшою мірою підвладне русифікації чи українізації, як вважають більшість дослідників [13: 31] стосовно суржику.
Але їх можна пояснити лише тоді, коли проводяться ґрунтовні дослідження діалектних
характеристик цих територій. Таким чином, вивчення діалектів та історії мови є цінним
джерелом інформації.
Тому більш глибокі знання діалектного субстрату, безсумнівно, допоможуть індивідуалізувати специфічні риси, які викликані подібністю відповідних російських чи білоруських форм, що злилися в певний варіант суржику.
Слід зазначити, що варіації суржику є не такими значними, як може здаватися на перший погляд. Людина, що мешкає в Дніпропетровську, наприклад, може відносно легко
спілкуватися з мешканцем Житомира, використовуючи свій варіант суржику, зробивши
незначні адаптації. Це мовлення, насправді, виказує достатньо подібних рис, щоб уможливити ефективну комунікацію між більшістю українських носіїв цього ненормованого
варіанта.
Подальша аргументація на підтримку нашої теорії виходить з припущення, що кожна
стандартна (літературна) мова була на певному етапі свого розвитку результатом діалектного компромісу; відповідно ті діалектні елементи, які не влилися до української
стандартної літературної мови, мали прямувати в іншому напрямку.
Цей підхід, таким чином, ставить під серйозний сумнів сучасну лінгвістичну тенденцію у дослідженнях, які вважають суржик переважно результатом українсько-російських
мовних контактівіі чи продуктом виключно соціолінгвістичних та психо- культурних
факторів.
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Як відомо, діалектний кордон загалом не відповідає кордонам держави. Діалектний
діапазон між Росією, Білорусією та Україною завжди відігравав і продовжує відігравати
вирішальну роль, не зважаючи на доцентрові сили мовного планування. Більше того,
українські діалекти мають спільні риси з російськими та білоруськими.
На відміну від радянської традиції, коли підкреслювалися лінгвістичні зв’язки між
країнами-сусідами, такими як Росія і Білорусія, і робився наголос на подібності їхніх
мов, в останнє десятиріччя для створення нової національної свідомості, посилюється
нова тенденція, що базується не на схожості, а навпаки – на очевидності одних відмінностей та припущенні існування інших. На додаток, наукові зацікавлення зсунулися в напрямку розповсюдження інших досліджень стосовно використання мови для просування
«правильної» української мови. Головною метою є видання прескриптивних граматик,
підручників зі стилістики тощо, які мають намір підтримувати єдину національну мову,
яка розглядається у своїй цілісності, а не в багатошарових варіаціях. Далі ми розглянемо
ті діалектизми, які мають відповідники в прототипному суржику.
Діалектизми суржикуііі
В цьому матеріалі ми проілюструємо деякі фонетичні/фонологічні та морфологічні
характеристики правобережних та лівобережних поліських діалектів, що функціонують
як субстрат і що влилися в суржикіv, яким розмовляють на цих територіях, включаючи
Київ, що знаходиться на межі цих двох діалектних територій. Основні розбіжності спостерігаються у фонетиці; морфологічні діалектизми, які влилися в суржик, мають більш
послідовний та узагальнений характер.
1. Фонетика / фонологія
1.1. У системі вокалізму можна помітити такі співвідношення:
Етимологічний [о] у ненаголошеній позиції [12 (1: 64v)], що є типовим для право - та
лівобережного поліських діалектів, зберігається в суржику; радость, стол, конь; хоча [і]
також може зустрітися.
В суржику, яким розмовляють на поліських територіях, наголошений етимологічний
[е] в нових закритих складах перед твердою приголосною (якщо в наступному складі
занепав слабкий єр [ъ]) традиційно переходить у дифтонги. Перед передуючим слабким
приголосним, після якого занепав слабкий єр [ь] ми також маємо дифтонг [іе] піеч, сніег, хліеб тощо [12 (1:5)]. Монофтонг [і] також можливий. Відповідно до давнього [ě] у
наголошеній позиції виступає дифтонг [іе], наприклад, л’ іес; б’ іедни(й); в л’іето, а в
деяких говірках монофтонг [і]. На правобережному поліссі та у відповідному суржику
монофтонги зустрічаються частіше: хліб, обід, річка, літо [12 (1:7)].
Етимологічний [е] у ненаголошеній позиції має свій основний вияв: òсен’.
Великою є поширеність «акання», зокрема в північній частині лівобережних поліських говірок по сусідству з білоруськими говірками: карòва, вадà і т.д. Це явище існує
меншою мірою також в західних та в центральних правобережних поліських діалектах.
Цей феномен зустрічається, очевидно, в тих іменниках, прикметниках та прислівниках,
що є спільними як у російській мові, так і в суржику: канєшнo, хароша, абєд, тощо. Наприклад: «...така людина була хароша».
1.2. Консонантизм
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У консонантизмі, як і в вокалізмі, спостерігаються помітні відмінності між українськими діалектами, що стосуються як кількісного складу приголосних фонем, так і їх
завантаженості, частоти вживання в живому мовленні.
Традиційна опозиція тверді : м’які приголосні та дзвінкі:глухі приголосні в діалектах
може мати інакший розподіл, ніж у стандартній українській мові, а в декількох говірках
та у суржику може бути й відсутнім.
Так, наприклад, у багатьох поліських та подільських говірках немає фонеми / р’ / .
В інших діалектах, зокрема полтавських говірках (південно-східна група), навпаки поширений в основному тільки альвеолярний [л’].
Те ж саме спостерігаємо і в лівобережних поліських та в багатьох південно-східних
говірках, у яких немає фонеми / ф /, що заступається найчастіше фонемою / х / або звукосполукою [хв] [12 (1: 99)] та ін.; пор.: кох(в)е, хвотограхвія. Наприклад, я покупаю
кох(в)е там, в базарє 30 кілометров од Київа.
Дзвінкі приголосні в південно-західній системі консонантизму а також в декількох
правобережних поліських говірках втрачають їх дзвінкість перед глухими приголосними
та частково в абсолютному кінці слова: сад/(т); дуб/(п); ложка; зуб/(п); город/(т); ка(с)
зка; росказувать, тощо. Це, можливо, залежить від фонетичних позицій, в яких вони
опиняються в живому мовленні. В інших діалектах спостерігається їх дзвінкість: город;
рибка.
Передньоязикові щілинні шиплячі / ж / - / ш /, крім твердої вимови, як у літературній
мові і більшості українських говорів, мають теж позиційні варіанти. Щоправда, деякі
південно-східні говірки, зокрема лівобережні, південно-київські і північно-полтавські
мають напівм’які шиплячі і в інших випадках перед [а] та в деяких інших позиціях: душ’
а, хож’ у.
Глуха фонема / ч / у більшості українських діалектів та у суржикових варіантах й
ідіолектах є непарною за ознакою «твердість : м’якість». Вона може бути напівм’якою:
ноч.і або пом’якшеною ч’отири. Напівм’який звук [ч .] або пом’якшений [ч’] можна
теж пояснити як позиційний варіант фонеми / ч /.
Фонетична риса, що є типовою для більшості поліських говорів і окремих населених
пунктів південно-східних говірок, також узагальнена в суржику, існує спрощення або
відсутність африкатів /дж/ - /дз/, які заступаються фонемами /ж/ - / з /; як наприклад, у
дієсловах першої особи однини теперішнього часу дієслів II дієвідміни з основою на [д]
, де замість ходжу, воджу, сиджу, маємо: хо(д)жу, вожу, сижу [12 (1: 254-255; також
3: 57)].
2. Морфологічні характеристики
У відміні іменників чоловічого та середнього роду можна спостерігати:
Узагальнення в суржику ознаки відмінку в давальному відмінку однини – у; наприклад брат-у; сел-у і т.д., що є типовим для північних і частково південно-східних діалектів.
Більшість українських діалектів у якості форм паралельних до стандартної мови
вживають форми закінчення –у та –а як закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку з переважанням будь-якої з них, залежно від діатопічного поширення. У
суржику спостерігається узагальнення закінчення на –а, хоча не виключаються і партитивні форми на –у.
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Іменники першої відміни м’якої групи у давальному та місцевому відмінках однини
мають закінчення: –іе (чи –і) та –е; наприклад: земл-іе, на земл-іе, на сонц-е і т.д.
Іменники, прикметники, кількісні числівники та деякі займенники у діалектах лівобережного Полісся та суржику мають у вжитку паралельні закінчення –ою, -ой в орудному відмінку однини; e.g.: галавою – галавой, табою – табой і т.д.
Всі форми прикметників та займенників, що належать до прикметникової відміни,
мають у називному відмінку чоловічого роду однини такі закінчення: добр-и, молод-и;
так само повні форми прикметників жіночого та середнього роду в називному відмінку однини зберігають закінчення –я та –йе відповідно; e.g.: добр-ая, молод-ая, так-ая,
добр-ойе, молод-ойе..
Це саме стосується і називного відмінку множини: добри-jе, молоди-jе.
Аналітична форма найвищого ступеня прикметників є досить поширеною в кількох
українських діалектах. Вона переважно утворюється або простим прикметником або
синтетичною формою найвищого ступеня з додаванням слова самий, як в самий молодий, самий молодший, самий старий, самий старший.
Зустрічається періодичне вживання інфінітива, що закінчується на –т’ чи –т, наприклад: ходит’, носит’, брат’, ходит, носит, брат; але тільки на –ти: нести, везти в
наголошеній позиції.
Широко вживається дієслівний суфікс: -ова [12 (1:179)]: ціловат(ь); куповат’, торговат’.
Часто спостерігається м’яке закінчення в другій особі однини та множини у теперішньому часі: знаєш’ та в другій особі множини у наказовому способі. Майбутній час може
утворюватися як за допомогою синтетичних, так і аналітичних форм. Для майбутнього
часу в діалектах лівобережного Полісся та суржику переважно використовують аналітичну конструкцію на зразок буду брат’ і т.д.
Третя особа однини і множини в теперішньому часі часто приймає закінчення – т;
воно може бути твердим чи м’яким, залежно від діалектної території; наприклад: він
робит. Отже, можемо підбити підсумки, додавши оригінальні діалектні риси черкаськополтавської територіїvi, що влилися в суржик і виокремлюють мовлення деяких інформантів. Ми вже бачили, що третя особа однини у дієсловах теперішнього часу може мати
різні суфікси. У східно-полтавських місцевих діалектах дієслова закінчуються на –т’;
наприклад: ходит’, бачит’, просит’. Навіть більше паралельні форми на –т притаманні
східно-полтавській території так само, як і черкаській говірці. Однак, у деяких діалектних (говіркових) варіантах також можливі форми без будь-якої суфіксації, що характеризувала б третю особу однини у дієсловах І дієвідміни; типовою формою є, наприклад,
зна тощо; що часто відмічалася у суржиковому мовленні.
Вказівні займенники: это, эта, jэта, jэто і т.д., окрім найбільш поширених це, цей,
притаманні обом діалектам, особливо в північно-західній частині правобережного Полісся та в північно-східних волинсько-поліських діалектах, а також суржику населення,
що походить з цих регіонів. Це можна пояснити перехідністю даних форм українськобілоруського діалектного континуумуvii.
Звичайний займенник української мови “що” може мати кілька варіантів як в діалектах, так і в суржику: очевидно типовою формою є шо. Але також зустрічаються і такі
діалектні форми: ш’о, ч’о, шчо.
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Нарешті, типовий український прийменник та дієслівний префікс –від у цій групі
діалектів завжди заміщується на –од [12 (1: 269)] так само, як і в суржику. E.g.: од-дати
: від-дати, тощо.
3. Синтаксичні особливості
Хоча в деяких діалектах існували роширені конструкції для передачі давального відмінка з прийменником –к / ік; e.g.: к сéрц’-у і т.д., майже в усіх текстах суржику цей
прийменник замінено на “більш” український – до.
Обмежене вживання протиставного сполучення але, який часто замінюють на такі:
та, так, а, но (ну): ну, ніяк не можна.
Словосполучення: два стола замість стандартного два столи є теж характерною рисою деяких (населених пунктів) поліських діалектів [12 (1: 275)] і показує одне й те саме
коливання у багатьох суржикомовців.
Творення діалекту / суржику
Потрібно відмітити кілька діалектних конструкцій, що мають відповідники в прототипному суржику а їх вживання обмежується київським регіоном. Оскільки наступні
приклади належать до різних місцевих діалектів (говірок) і кожен з них являє певну фонетичну особливість, ми обмежилися лише морфо-синтаксичною конструкцією, не наголошуючи на фонетичних особливостях, які можна знайти в зібранні діалектних текстів
[14: 111-138].
1. Починаймо росказуват’ як готовім …супчик (111);
2. а потом помідори вібіраєм (112);
3. А хліеб тоди печеца час полтора… (113);
4. де велике село, до (то) большая церква… не скажу вам за это… не можна йіх понят (114);
5. хто самий старшій в лісі… потому шо нападут на нас звірі (131);
6. канешно більши трохсот год йіму… то хто зна які то луди були (133).
Лексичні діалектизми в суржику
Цілісне вивчення українського лексикону є особливо цінним для встановлення межі
між діалектними рисами суржику і справжніми російськими змішаними елементами.
Лексикон дійсно дає приклади слів, здебільшого іменників та дієслів, які частково влилися в суржик і сьогодні вважаються прибічниками стандартної мови іншомовними
для української. Наприклад: а) місцеві слова, що не є сучасними в стандартній мові;
б) слова-кальки, запозичені з інших слов’янських та неслов’янських мов, що існують
в українських діалектах; в) російські слова староруського походження, наприклад, бутилка; г) розмовні слова; д) дитяча мова, наприклад, бу (корова); е) слова, які зазнали
семантичного зсуву чи мають інший, аніж в стандартній мові, рід тощо. Далі ми будемо
вести мову про ті повторювані діалектизми, що сприймаються пересічною людиною як
русизми або “суржикізми”, які головним чином походять з поліської (ліво- та правобережної) та південно-східної групи, зокрема наддніпрянської та слобожанської підгруп.
Однак повторювані лексеми південно-західних діалектів також буде додано до переліку з
особливою увагою до північно-карпатської (чи бойківської), східно-карпатської (гуцульської) та волинсько-подільської підгруп. Той факт, що спільні діалектні лексеми зустріча143

ються з певною регулярністю також і на маргінальних територіях України, є значущим.
Маргінальні зони певної лінгвістичної/діалектної території мають підтверджувати наявність більш архаїчних рис, які часом зникають з мовлення центральних діалектів (що
не є характерним для української мови) та з літературної мови. Додаткові аргументи на
підтримку теорії, яка стверджує, що численні діалектизми та архаїзми походять з давніх
стадій української мови, які залишили певні сліди в діалектах і сьогодні, пояснюються як
русизми або суржикізми, дають І. Огієнко та Л.П. Гнатюк.
І. Огієнко [15: 328–329] пише: « (…) Проте архаїчних форм у нашiй мовi позосталося немало, тiльки ми не вiдчуваємо їх за архаїзми. - Говiрки нашi, переповненi рiзними
архаїзмами (…)». Він також зазначає, що було помилково оцінювати певні російські
форми тільки як результат інтерференції, а насправді, можна додати більшу причину
створення суржику. А на завершення, він додає: «(…) У нас нашi архаїзми, коли вони
однаковi з виразами росiйськими, звуть русизмами, а це погляд зовсiм не науковий (…)».
Л. П. Гнатюк [16: 44-48], також стверджує, що існують такі лексеми, «які з позицій сучасної мовної свідомості трактуються як явище суржику, насправді воно є явищем історії
української мови».
Більше того, відсутність специфічних українських реалій у стандартній мові (чи,
можливо, ідеологічне їх уникання через їхню подібність до російської мови), може також
стосуватися зміненої мовної свідомості [20: 397 – 402].
Однак, залишається важке завдання навіть для історика мови чітко розмежовувати
такі риси, які можливо розглядати як частину української мови, та такі, що належать до
російської мови.
Поліські лексеми [17]
Іменники
Берег (31); бильо (31); бутилка (38); ві(илка) (44); дівочка (67); дом (68); дорожка
(68); жизнь (73); за врем’я (76); за город (76); зеркало (83); лекарство [9: 111-138] (115);
лєс; медвєдь (125); м’єсто \ место (126); мост (128); муж (129); незя (139); ничо (136);
нож (137); очеред = черговість пастухів (147); письмо (160); супчик (208); столь (205);
теплó (212); яблочко (238).
Дієслова
Випивать \ виппить (44); йєсти принести? (71); кричать = голосно кликати когонебудь (107); кушать (112); пагулять (148); пєть (160).
Прислівники
Тута (217), тудоюviii (217); крепко \ крєпко (106).
Прикметники
Плохи–а –е (163);
Сполучники
Хотя (225).
Нижньо-наддніпрянські
Варто згадати про лексеми наддніпрянських діалектів, тому що цей варіант є ближчим до прототипного суржику. Існує набагато більше слів (іменників, дієслів, прикметників та прислівників, тощо), які мають еквіваленти та відповідники в інших діалектних
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групах / місцевих говірках і вочевидь у суржику та російській мові; наприклад: дєлати;
єслі; глубокий; первий і т.д.
В дійсності, набагато важливішим було довести існування цих діалектизмів на українській території, зменшуючи відсоток імовірних русизмів як у власне українській мові,
так і в суржику, ніж повторювати весь список лексем:
Іменники: времня; забота; польза; воздух; год; час.
Дієслова: пойнять.
Прислівники: даже, всегда.
Сполучники: будто.
Нарешті, існують слова, які були частиною мовної традиції української літературної
мови і які тепер ще можна знайти у специфічних діалектах, як наприклад, у наддніпрянських: польза [12 (3: 180)]; пользуваться [12 (3:181)]; нужний\нужно; чи на сході
Слобожанщини [19]; наприклад, трудно і та ін.
Отже, метою даної статті було підтвердження нашої гіпотези про те, що причинами
творення елементів суржику не завжди є вплив російської мови на українську.
Потрібно також брати до уваги діалектний субстрат та історичний розвиток самої
української мови до часів формування літературної норми через існування великої кількості слів і конструкцій, які зникли з літературної мови, але зафіксовані у писемних текстах від кінця 16ст. до середини 19ст. (до часів Т. Шевченка) та в усній формі в діалектах.
В той же час слід пам’ятати, що суржик, є явищем наддіалектним, тобто не прив’язаним
до якогось конкретного регіону. Тому та сама лексична одиниця може мати амбівалентний характер: в устах одного мовця вона являє собою суржикізм, джерелом якого є сучасна російська мова, а в іншого мовця вона має справді діалектне походження (тобто
має статус діалектизму).
Таким чином, з суто синхронічного погляду, суржик - це субмова, яка крім власне
суржикізмів, може містити як діалектизми, так і питомі українські просторічні елементи.
Зрозуміло, важко визначити у синхронічній перспективі, де знаходяться межі між
російським адстратом та справжніми українськими діалектами. В даній статті ми не ставили завданням зосередитись на діахронічних аспектах, які зробили внесок у творення
суржику, чи звернути увагу на психолінгвістичні аспекти існування ймовірних русизмів
та “суржикізмів”, пов’язаних, наприклад, зі зміною мовної свідомості [20: 397 – 402].
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Легенды Крыма и топонимическая лексика
У статті мова йде про імена та географічні назви Криму, та про їх використання
для номінації географічних об’єктів у різних регіонах світу.
Ключові слова: легенди Криму, номінація, географічні назви та об’єкти.
В статье речь идет об именах и географических названиях, встречающихся в легендах Крыма, и об их использовании для номинации географических объектов в других
регионах.
Ключевые слова: легенды Крыма, номинация, географические названия и объекты.
The article is dedicated to the proper and geographical names found in the legends of the
Crimea, to their usage for nomination of geographical objects in other regions.
Key words: legends of the Crimea, nomination, geographical names and objects.
На свете существует много мифов и легенд, созданных фантазией людей; правда,
некоторые из них основываются на фактах, на действительно происходивших исторических событиях или природных явлениях, т.е. в основе некоторых мифов и легенд лежат действительные события, преувеличенные и извращенные со временем воспоминаниями, опытом, взглядами людей.
Легенда – это фантастическое повествование, преимущественно с религиозной тематикой, не подтвержденное историческими документами.
Красивая природа Крыма, многовековая и подчас трагическая его история, в которой переплетаются пути и судьбы населявших его людей, борьба за свободу против
бесчисленных завоевателей – все это отражается в фольклоре, легендах и мифах, а также
в творчестве многих писателей и поэтов. Многие легенды связаны с татарскими набегами на мирные селения Крыма, с походами запорожцев против татаро-турецких завоевателей и т.п.
Мифы, легенды, основанные на религиозном вероучении, не были достоянием одного народа, одной культуры; вследствие социально-экономических условий жизни людей
происходит их непрерывное передвижение, сосуществование носителей разных языков,
© Белогуб А.Л., 2010
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культур и конфессий. Общение в семье, в процессе совместной трудовой деятельности,
торговые операции, военные конфликты и прочие факторы способствуют заимствованию имен и названий, представленных в легендах, с целью наименования новых объектов. Ни государственные границы, ни политические факторы не являются препятствием
для знакомства с религиозными догмами и понятиями другой страны, а также с мифами
и легендами, с именами их персонажей, созданными другими народами.
Изучению библейских имен и мифологических сюжетов посвящены работы
А.Н. Афанасьева, И.Н. Лосевой, В.Т. Тахтамышева и др.; библеизмы как единицы христианской культуры описаны М.Г. Петренко и А.Н. Литвиненко; мифология украинского
фольклора заинтересовала В.Ф. Давидюк; героический эпос украинского народа находим у М.Т. Рыльского; южно-русские былины – у А.Н. Веселовского. Однако связь между именами персонажей и старинными географическими названиями, встречающимися
в легендах Крыма, с одной стороны, и современной топонимической лексикой, с другой,
еще не была предметом фундаментального изучения, поэтому анализ этого лексического пласта является, на наш взгляд, интересным и актуальным анализом тополексики
межнационального социума. Фактический материал был получен после тщательного
анализа легенд Крыма и работы с «Атласом мира» и прилагаемыми к нему физикогеографическими картами. Основными методами исследования являются выборочный
и описательный методы. Задача работы – установить на карте мира географические объекты, получившие такое же наименование, как и в крымских легендах. Цель работы –
показать влияние устного народного творчества на процесс топонимообразования. Все
географические названия приводятся в русской транскрипции, независимо от того, в какой стране используется топоним.
Бывшее название Крыма Таврида продолжает жить в виде ойконима Таврическое. Так
называются два одноименных населенных пункта в Омской обл. и на Кавказ, ср. горы
Восточный Тавр или Армянский Тавр. В легенде «Ифигения в Тавриде» употребляется
сочетание «таврийские войны». Древнейшие обитатели Крыма, засвидетельствованные
письменными источниками, были тавры, от имени которых происходило в древности
название Таврида. Но есть и другая точка зрения на происхождение этого названия. Слово «тавр» означало «бык», ср. с русским словом «тавро» – «клеймо на быке». В славянской мифологии на Руси «великого властелина» Велеса называли тавром Бусичем; и его
именем назвали остров Таврида (Крым) [1 : 102]. В одной из легенд описывается, как
новорожденного бога Велеса похищает с люлькой Пан, сын Вия, царя подземного мира,
но не может удержать быстро растущего младенца и роняет его в море. Тогда Велес в
люльке приплывает к берегу большого острова, который в память об этом событии получает название Таврида [1 : 102].
В легенде «Смерть Митридата» говорится о судьбе грозного царя Митридата (13263 гг. до н.э.), хорошо известного исторической науке тем, что в 107 г. до н.э. подавил на
Боспоре восстание рабов и утвердившего затем свое господство на Боспоре и Херсонесе.
В 1 в. до н.э. вел войну с римлянами, стремившихся захватить Таврию и Колхиду, т.е.
Крым и Кавказ, но терпел поражения от римских легионов, особенно от римского полководца Помпея; из-за предательства своего сына Митридат кончает жизнь самоубийством;
в легенде подробно рассказывается о последних часах жизни царя; после его смерти гора
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на Керченском полуострове носит его имя. Составитель сборника легенд отмечает, что
гора Митридат – «один из больших исторических памятников с гробницей Митридата,… катакомбами и пр.» [2 : 242]. Имя собственное царя используется для образования
оронима. Кроме исторической науки, трагическая судьба царя стала известна и широкой
общественности через топонимическую лексику и устное народное творчество.
В легенде «Фонтан слез» речь идет о любви постаревшего хана Крым-Гирея к молодой невольнице, которая зачахла в неволе, как «нежный цветок, лишенный солнца».
Тяжело стало великому хану, позвал мастера иранца Омера и приказал ему: «сделай так,
… чтобы камень заплакал». Так возникает в 1764 г. известный Бахчисарайский фонтан,
который «плачет день и ночь». Мастер Омер пытается через него показать и свое горе,
т.к. хан забрал у него «родную землю, семью, честь, имя». Трудно сейчас однозначно
утверждать, лежит ли имя именно этого мастера в основе турецких ойконимов Омеркей
и Омербей, хотя это вполне возможно. Не может не вызвать удивление и наименование
населенного пункта Омер, расположенного у озера Гурон, США. Среди европейских
иммигрантов в США могли быть и те, кто был хорошо знаком с архитектурными особенностями дворца, фонтана и с именем его создателя, поэтому они присваивают имя
Омер американскому населенному пункту на своем новом местожительстве. Здесь могли жить носители разных языков и религиозных вероисповеданий, но умение слушать
и соглашаться, идти на компромисс и договариваться играет большую роль в процессе
топонимообразования.
С другой стороны, имя Омер было настолько распространенным в мусульманском
мире, что оно было даже присвоено и командующему турецкой армией на Дунае в период войны с Россией 1853-56 гг., ср. Омер-паша (1806-71), поэтому у нас нет оснований
соотносить все названия географических объектов Омер с именем одного, хотя и гениального, пленника; возможно, что названия турецких городов связаны с именем Омерпаши, но это все лишь на уровне предположения.
Не только имена мифологических героев, но и упоминаемые в легендах географические названия имеют широкий топонимический ареал. Например, легенда «Оксана»
описывает борьбу украинского и русского народов против крымских татар. Еще в 1475 г.
турки вторгаются в Крым и используют татар в борьбе против славянских народов. Татары захватывают в плен ежегодно тысячи мужчин и женщин и превращают Крым в
международный невольничий рынок. Самым большим невольничьим рынком в Европе
был город Кафа, современная Феодосия. Топонимический ареал с ойконимом Кафа не
очень большой: это и историческая область в Африке, город в Анголе – Кафакумба или
мыс Кафальджа в Каспийском море в Туркмении, город Кафаяте – в Южной Америке.
Если город Кафа в Крыму был переименован, то в Азии, Африке и Южной Америке это
название сохраняется на карте мира до настоящего времени без каких-либо изменений.
В легенде «Джанике из Кирк-ора» – всего два действующих лица: богатый и страшный хан Тохтамыш и девочка из гарема Джанике; хан Тохтамыш жил, согласно легенде,
в крепости Кирк-Ора с очень крепкими и толстыми стенами. Имя хана Золотой Орды,
потомка Чингисхана, жившего в 14 в., не является вымышленным, это историческая
личность, хорошо известная исторической науке. Его имя не исчезает бесследно, а используется для наименования города Тохтамышбек в Таджикистане. Название крепости
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Кирк-ора не входит в состав международной топонимической лексики, однако с первым
компонентом кирк– образован целый топонимический ряд, например, Киркенес – на севере Норвегии, где компонент «-нес» на датском, исландском, норвежском языках означает «мыс»; или Киркель – населенный пункт в Германии, Киркун – река и населенный
пункт в Читинской обл. или Киркук – населенный пункт в Ираке. Диапазон рассеивания
топонимов с компонентом «кирк–» включает в себя, кроме Азии, еще и Европу.
Средневековой город Кирк-ор назывался еще Чуфут-кале, располагался он на скалистом плато недалеко от Бахчисарая. С 13 в. город был резиденцией хана, но после
основания Бахчисарая теряет свое значение, превращается в сохранившиеся до настоящего времени развалины. Что касается самого названия Чуфут-кале, то с его вторым
компонентом –кале был образован обширный топонимический ряд, например, три одноименных населенных пункта есть в Иране, четыре – в Турции, один – во Франции; река
Кале-Шур протекает в Иране; населенные пункты Калеченар, Калешейх, Каленоу, Калепуру и многие другие находятся в Иране и т.д., причем компонент кале– в персидском и
турецком языках означает «крепость». Это слово, по-видимому, было завезено турецкими завоевателями на территорию Крыма, но постепенно у нас оно теряет свое прежнее
значение, т.к. от крепости остаются одни развалины; но в другие регионы заимствуется
не целый ойконим, а лишь его отдельные компоненты Кирк– и –кале. В одном регионе
объект вместе с топонимом исчезает, а в другом месте используется лишь компоненты целого топонима в топонимообразующей функции, создавая целые топонимические
ряды: старинные компоненты используются для создания новых топонимов. Гибель географического объекта не всегда означает конец топонима; в другом регионе он или его
компоненты продолжают выполнять свою номинативную функцию; в новых условиях у
них может начаться новая жизнь, сопровождаемая часто потерей своего исходного значения.
Легенда «Гора Коваль» рассказывает о нападении в 4 в. н.э. на Крым орды кочевниковзавоевателей, разрушающих все на своем пути. На вершине горы с помощью местных
жителей-кузнецов враги начинают ковать оружие (сабли, пики, щиты, топоры и пр.) Согласно легенде, гору сначала называли Фунна, затем Демерджи, что значит «кузнец».
Кузнец в мифологии – персонаж, наделенный сверхъестественной созидательной
силой. На заре эпохи металла культурный герой выступает в облике чудесного кузнеца,
типа греческого Гефеста. Это летопись первых успехов людей в трудовой деятельности
[3 : 26], а сам образ кузнеца является примером единства устного народного творчества и
религии. Деятельность кузнеца как героя «шире его ремесленных функций. Он знакомит
людей с кузнечным делом и стихией огня» [3 : 21]. Именно таким главным действующим
лицом является кузнец, живущий не на небе или под землей, как принято в мифологии,
а на земле, в селении у подножия горы, как «посредник между верхом и низом». У подножия горы было селение Демерджи, и составитель легенд сомневается, селение ли дает
название горе или гора дает название селу. Это же название можно встретить и в Турции
для наименования хребта и трех одноименных населенных пунктов, расположенных на
севере, востоке и западе Турции. Здесь же есть и населенный пункт Демирджидере; компонент –дере этого ойконима означает «ущелье, долина» и указывает на местонахождение населенного пункта в долине реки. На севере Турции расположен город Демирджи150

Халип. В написании крымского оронима и турецких ойконимов есть орфографическая
неточность в виде чередования корневой гласной, ср. Демерджи – Демирджи. Кроме
Турции, и в Туркмении недалеко от Каспийского моря возвышается гора Демирджан.
Возможно, что это сложный ороним: второй компонент –джан означает «большой», а
с первым компонентом демир– образован также ряд топонимов, например, Демиртам,
Демирчай, Демиршейх и др. (Турция). В Турции и странах юго-восточной Азии много
топонимов с компонентом –джи, например, Джаджикар, Хаджи-Байрам, Джибык и др.
(Турция), Джигни (Индия), Джирды (Иран), Джизан (Сауд. Аравия), Джинджа – город в Уганде, Джилодаг – горный узел в Курдских горах Турции. В этих странах государственной религией является ислам; религиозное вероучение вместе с его догмами и
понятиями распространяется по всему миру, а вместе с ними мигрируют и топонимообразующие компоненты, например, Джидида (экват. Африка), Джирард (США, Джорджия, Иллинойс, Канзас, Огайо, Пенсильвания), Джирардвилл также в США; Джилонг
(Австралия), Джибути (Сомали), Джида – река в Бурят-Монголии, левый приток Селенги; Джидинский хребет в Забайкалье, Джилантау – горная гряда в Таджикистане,
Джиликуль – кишлак и Джиликульское плато в Таджикистане, Джизак (Самаркандская
обл.), Меджидия (Румыния) и т.д. Этот компонент является настолько продуктивным,
что служит для образования как антропонимов, так и апеллятивов; например, масджиж
(араб. мечеть) или хаджи – почетный титул мусульманина, совершившего хаджж, паломничество в Мекку или Медину; ср. Хаджибейский лиман Черного моря в 6 км от г.
Одесса, ср. джигетай – кулан джигит, джин, джинд, джиу – джитсу (японская система самозащиты) или Дживани (Левонян) (1846-1909) – армянский поэт; Джиен-Жрау –
каракалпакский поэт; Джильберт (или Гильберт) (1843-1918) – американский геолог и
геоморфолог; Джинс (1877-1946) – английский физик и астрофизик, идеалист по своим
взглядам; Хаджи-Мурат, один из деятелей национально-освободительного движения на
Кавказе в XIX в. и т.д.
Название горы Демерджи в переводе на украинский язык означает «коваль», а на
русский – кузнец. С каждым из этих слов были созданы топонимы; например, населенный пункт Коваль находится в Приамурье, а Ковали – в Польше, а также в Смоленской и
Витебской обл. Со словом «кузнец» образован еще больший топонимический ряд, но эти
топонимы названы, по-видимому, по виду деятельности некоторой части населения, проживавшего на данной территории, чем по имени мифологического героя. Тем не менее
слово «кузнец» в мифологическом смысле используется в художественной современной
литературе и даже в поэзии, например, мифологические мотивы встречаются в лирике
Блока и в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», где герой – кузнец побеждает
даже черта и др.
В легенде «Кара-Даг – Черная гора» описывается страшное чудовище, одинокий людоед, живший в недрах горы. По ночам он страшно ревел, поэтому мужчины приводили
ему в жертву быка или отару овец или даже красивую девушку-невесту. Горный массив
Кара-Даг находится на юго-запад от Феодосии на берегу Черного моря; горы вулканического происхождения, а предвестником извержения часто является подземный гул. Понять причину этого явления жители не могли, и думали, согласно легенде, что великан
требует все новых жертв. Не умея объяснить происходящее явление, они искажают со151

бытия, создав красивую легенду. Если исходить из значения компонентов оронима Карадаг, то первый компонент в тюркских языках означает «черный», а второй даг – означает
«вершина, гора», т.е. черная гора. В мифах и легендах мир описывается системой двоичных противопоставлений (бинарных оппозиций), определявших пространственные, временные, социальные и прочие его характеристики» [3 : 451], например, противопоставление белый – черный, весна – зима, счастье – несчастье и пр., а лексико-семантический
вариант «черный» как воплощение зла имеет широкую сферу распространения. Так, три
одноименные горы есть в Турции; населенный пункт Карадаг есть в Ираке, хребет Карадаг – в Иране, поселок городского типа Карадаг есть и в Азербайджане. Оба компонента оронима и ойконима Карадаг тюркского происхождения, поэтому возможно, что
это название завезли в Крым турки. Первый компонент топонима Карадаг настолько
продуктивен, что с ним образован целый топонимический ряд, например, река Карадарья в Киргизии, пгт Караджал – в Казахстане, пгт Кара-Кала в Туркмении, Каракол –
прежнее название города Пржевальск в Киргизии, Каракорум – город на Западе Китая
и Каракорум – перевал на границе Китая и Кашмира; Карамыш – река в Саратовской
области, Карамышево – поселок в Псковской обл.; село и пгт Карабулак – в Казахстане,
Карачай – река в Закавказье, Карацу – город и порт в Японии, озеро Каракуль в северной
части Памира и др. Слово кара– (в тюркских языках «черный») имеет широкую сферу
употребления, как и вся цветовая гамма, тесно связанная с эмоциональным состоянием человека. В каждом языке цвет имеет свою форму выражения, и в зависимости от
душевного состояния жителей географическому объекту присваивается наименование,
соответствующее его цветовому восприятию. Мрачный, темный цвет ассоциируется с
тяжелыми условиями выживания в той или иной местности, с отношением и чувственным восприятием объекта и его места в окружающей человека среде, с его отношением
к историческому событию или природному явлению. Слово «черный» служит для наименования не только населенных пунктов, но и гор, рек, перевалов, водохранилищ, мыса
и т.п. Компонент «черный» употребляется не только в восточно-славянских топонимах,
но и в странах Западной Европы, например, в Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии,
Чехии, а также выходит за пределы Европы, например, река Черный Бейн протекает в
Индии, ср. там же есть река Белый Бейн, река Черный Иртыш (Кара-Иртыс) есть в Китае, река Черная Вольта – в Африке. Два одноименных мыса Черный Нос находятся на
Новой Земле, а Черные горы – на Шпицбергене; гора Черная возвышается на Камчатке и
полуострове Таймыр. Свыше 30 рек Черная протекает по территории России, например,
в бассейне Белого моря, Амура, Волги, Вятки, Енисея, Иртыша, Мологи, Оби, Печоры,
Урала, Хопра и др. Черный цвет ассоциируется в балтийско-славянской мифологии с
именем бога Чернобог, приносящего несчастье, ср. пару Белобог – Чернобог как воплощение противопоставлений счастье – несчастье.
В немецком языке черный цвет передается словом «schwarz», отсюда и топонимы schwarzwald, schwarzenberg, schwarzenbach, schwarzenbek, schwarzenburg,
schwarzenfeld, schwarze Pumpe и т.д.
Рассмотренный пласт географических названий, представленный в крымских легендах, имеет широкий топонимический ареал и выходит за пределы стран с мусульманским
населением и исламом в качестве государственной религии. Исследованный нами лишь
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небольшой пласт тополексики показывает, насколько интересным, многообещающим и
перспективным является такой подход к ее изучению.
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Социальная метафора

Стаття присвячена аналізу метафоричної лексики, що характеризує людину в літературній, діалектній і загальнонародній розмовній російській мові. Обґрунтовується
поняття «соціальна метафора». У статті розглядається онтологічна основа вибору
лексичної бази для утворення «соціальної метафори».
Ключові слова: мовна метафора, метафорична модель, алгоритми семантичних
змін, соціальна оцінка, соціальна метафора.
Статья посвящена метафорической лексике, характеризующей человека в литературном, диалектном и общенародном разговорном русском языке. Обосновывается
понятие “социальная метафора”. В статье рассматривается онтологическая основа
выбора лексической базы для образования “социальной метафоры”.
Ключевые слова: языковая метафора, метафорическая модель, алгоритмы семантических изменений, социальная оценка, социальная метафора.
The article deals with metaphorical expressions which characterise human’s identity in
standard, dialect and relating to the common people Russian language. The concept of “social
metaphor” is validated. The ontological background of the choice of underlying stem for the
formation of “social metaphor” is also considered.
Key words: language metaphor, metaphorical model, algorithms of semantic changes,
social evaluation, social metaphor.
Языковая метафора, характеризующая человека, как правило, отражает коллективные представления данного общества о нормах телосложения, психологических и нравственных нормах поведения, основные стандарты общественных отношений, причем
чаще маркируются отклонения от этих стандартов. И это естественно, так как именно
отрицательные явления в первую очередь требуют привлечения к ним внимания для принятия мер общественного воздействия. Человек как член социума является выразителем
его интересов, морали и представлений. Одновременно он является и объектом наблю© Колосько Е.В., 2010
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дения других членов общества. Эмоционально-оценочное слово, метафора, выражает,
с одной стороны, индивидуальную оценку говорящего, который судит о поведении и
об интеллектуальных способностях другого человека. С другой стороны, метафора отражает общепринятое мнение, что подтверждается выбором наиболее частотных характеристик тех или иных качеств людей (ленивый, глупый, злой). Социальная оценка, особенностью формирования которой является характер общепринятых договоренностей,
влияет не только на маркировку определенных качеств человека, но и на выбор лексических средств.
В результате многократных речевых употреблений в определенном переносном значении возникают метафоры, регулярно функционирующие в коммуникативных актах.
Так, например, слова, обозначающие людей, относящихся к различным социальным
группам (царь, воин, крестьянин, священник, арестант, богач, бедняк и др.), получают
благодаря общепринятым реакциям на их действия различную коннотацию (уважаемый,
презираемый, вызывающий сочувствие, ненавистный и др.). Социальная оценка, таким
образом, формирует коннотативную основу многих метафорических обозначений человека на основе общественного опыта людей.
Изучение метафорических моделей ЧЕЛОВЕК → ЧЕЛОВЕК в отличие от моделей
ЖИВОТНОЕ → ЧЕЛОВЕК или ПРЕДМЕТ → ЧЕЛОВЕК необходимо изучать в диахронии и с одновременным изучением культуры народа. Социальная метафора как и другие
типы метафорических переносов отражает ценностную шкалу признаков, наиболее значимых для жизни общества, но выбор носителей этих признаков - ярких образов меняется со временем, зависит от состава данного общества, политического строя, религиозных
верований, этнических стереотипов. Спецификой языковой метафоры является то, что
метафорические значения – продукт длительных и многократно перекрещивающихся
семантических связей. Свое начало метафорические сравнения ведут к древнейшим
пластам лексики, отражающей бытовую и культурную жизнь общества на протяжении
многих столетий. Об этом говорит устойчивость, как переносных значений, так и почти
неизменный набор слов, эксплицирующих эти значения, передаваемый в бесписьменной форме от одного поколения людей к другому. В связи с этим, особую ценность для
изучения метафорической лексики имеют данные русских народных говоров. В составе диалектной эмоционально-оценочной лексики содержатся единицы, принадлежащие
разным историческим периодам, сохранившие первичные и переносные значения. Например, в русском литературном языке можно выделить небольшую по количеству лексем группу слов, обозначающих ткань или одежду, развивающих метафорическое значение ‘человек’. В литературном языке немного таких слов, например, рубаха парень или
кисейная барышня, тряпка. В русских народных говорах число субстантивов гораздо
больше. На основе слов войлок, дербень, сукно, азям, зипун, балахон, понева и многих
других обозначений тканей и одежды даются характеристики психических, физических,
нравственных качеств человека, особенностей его поведения.
Основные алгоритмы развития значений, характеризующих человека, у словнаименований ткани и одежды: Ткань → одежда из такой ткани → человек, носящий
такую одежду → человек, относящийся к социальной группе людей, которые обычно
носят такую одежду → человек, чей внешний вид и поведение ассоциируется с внешним
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видом и поведением, характерным для людей этой группы → эмоционально-оценочное
слово, отражающее эмоции говорящего сходные с эмоциями, обычно сопровождающими
отношение к таким людям. Как деревенский дербень, видать по разговору и по взгляду,метафора показывает наличие семы деревенский и пренебрежительной оценки [2 (8: 7)].
Наименования тканей для одежды бедных людей часто используются в метафорическом
переосмыслении. В старое время тайга кишмя кишела разными сермягами. Эти сермяги работали на любых работах, чтобы не умереть с голоду. Забайкалье. В псковских и
тверских говорах отмечено производное слово сермяжник - ‘тот, кто носит худой серый
армяк’ и ‘о невеже, грубияне’. Мы видим конкретные примеры реализации двух параллельных, связанных общими народными представлениями, алгоритмов семантических
изменений [2 (37: 215)].
Наиболее устойчивые коннотации в русском языке и в других языках составляют
наименования людей по их родственному статусу. Существуют определенные наборы
слов, например, мать и сын, которые развивают различные переносные значения, связанные семантически с иерархическим обозначением места в семье (главное или вспомогательное). Метафора мать отличается наиболее широкой областью применения в
языке, демонстрирует возможности как эмотивной, так и когнитивной метафоры. Матица, матница, матка и др. – слова широко распространенные в русских говорах и
в русском языке в целом. В говорах производное слово от слова мать – это всегда центральная, основная, главная часть чего-либо (ствол дерева, основа деревянной постройки, центр пожара, центральная часть невода и многие другие) [2 (18: 25 – 33)]. Именно
эти наименования легко теряют образность и двуплановость значения и переходят в разряд терминологической лексики (матица – потолочный брус, матка – специальное военное судно для обслуживания военных судов, мама – материнская плата – центральная
часть компьютера, объединяющая все его системные блоки). Метафора сын (сынок) также имеет в русских говорах метафорические значения, употребляется для обозначения
вспомогательных деталей каких либо предметов обихода. Сема вторичности реализуется в метафорическом наименовании домашней «браги второго разлива» сынок (Ряз.).
Именно эти социальные метафоры менее всего подвержены кардинальным изменениям
значения в связи с изменением общественного уклада и общественных отношений, так
как они отражают наиболее устойчивые родственные связи.
В недавнем прошлом широкое распространение в общенародном русском языке имели наименования человека по его вероисповеданию. Каждая регулярная метафора представлена в говорах деривационным рядом фонетических, морфологических и семантических вариантов и производных слов. Например, метафорическая модель на основе
ключевого образа <старовер>, объединяет ряд диалектных наименований: кережа́к,
кержа́к, кержа́н, кыржа́к, собирательное ке́рга, сталове́р, раскольник, раскола. Слова
с основой керж- имеют переносные значения, характеризующие скупого, недоброго, необщительного человека. Худой человек, плохо относится к людям, скупой, злой, как собака, кержак. В этом значении слово кержак было распространено во многих русских
говорах с начала XIX века. Словоформа получила развитие в ряде дериватов: кержа́нка,
кержа́цкий, кержа́чить (скупиться, скряжничать). Произошло и семантическое развитие первоначального значения на основе сем ‘замкнутый, не соблюдающий обществен155

ные нормы поведения’. В Тобольском округе отмечено значение ‘нечистоплотный человек’. В уральских говорах отмечено значение ‘упрямый человек’: Твой-то кержак все
молчит. [2 (13: 185 – 187)]. Параллельно метафорическое развитие получили и лексемы
раскольник, раскола – о непослушном, дерзком человеке (Смол., Курск.). С этой расколой ни мать, ни отец, ни добрые люди не справятся. Этот раскола всегда что-нибудь
натворит. [2 (34: 125 – 126)]. Наличие таких деривационных рядов показывает устойчивые ассоциации на уровне общенародного сознания, связанные с традиционными верованиями и социальными установками на нормы поведения человека в обществе.
Данные исследований диалектной метафорической лексики позволяют утверждать,
что наиболее ярко связь образования регулярных метафор с наличием устойчивых представлений и верований народа проявляется в реализации метафорических моделей Человек иного вероисповедания или Отступник от веры → Плохой человек (злой, неуживчивый, вредный, неграмотный, невоспитанный, глупый). Появление синонимичных
переносных значений, характеризующих психологические качества человека, у лексики,
обозначающей людей иного вероисповедания закономерно. Нехрист – о бессовестном
человеке (Яросл.). Литературное нехристь - о бессовестном, несправедливом человеке
[1 (7: 1264)]. В этот семантический ряд входят и человеке (Смол.); 2) вор, мошенник
(Дон.); пилат – о жестоком человеке (антропонимические метафоры: мухамед – 1) о суровом необщительном Калуж), производное пикулат – скупец (Моск.) [1 (27: 25-27)].
Среди метафорических наименований, отрицательно характеризующих человека,
так же широко распространены и наименования людей чужеродного происхождения,
пришлых поселенцев или людей, постоянно меняющих место жительства, иностранцев, плохо понимающих русский язык, не подчиняющихся правилам и законам, а значит
опасных для общества (варяг, матрос, бурлак). Отражением оппозиции свой – чужой
являются метафоры, образованные, от этнонимов: немец, негр, азиат, чукча, диалектные
метафоры чухна, челдон, самоедка, осман. Частое метафорическое употребление слов,
обозначающих членов какой-либо социальной группы, в переносном значении обусловлено повышенным общественным вниманием к данной группе лиц. Ярко отражается
влияние общепринятых норм обращения людей в коллективе и в образовании переносных значений у наименований лиц, всеми презираемых и часто отвергаемых обществом
(внебрачный ребенок, арестант, бродяга, нищий). Социальная оценка в основе переносных значений этих слов является отражением исторического опыта людей. С изменением общественных отношений изменяется и семантическая составляющая и частотность
употребления этих слов. Так, в XIX веке отмечено повсеместное употребление в характеризующем переносном значении слов еретик, кабальник, стрекулист. Эти слова имели множество вариантов в русских народных говорах, часто употреблялись для характеристики человека и в художественной литературе. Изменения в быту и в общественном
сознании русских людей в XX веке повлияло на переход значительной части лексики
тематических групп «Религия», «Преступление» и «Социальный статус» в разряд архаизмов, историзмов и лишило многие слова актуальности и экспрессивности значений. В
современной разговорной речи отсутствуют широко известные в прошлом метафоры. На
периферию языкового сознания передвинулись слова как язычник, бурлак, воевода. Их
значение известно, но они не употребляются в качестве образных выражений. Однако
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и в современной речи актуальны метафоры гусар, монах, ведьма. Это говорит о том,
что в общественном сознании существуют не устаревающие сравнения, закрепленные за
определенными ключевыми образами.
Подвижность лексического состава подтверждается тем, что из разряда метафорических выражений выходят слова дама и господин. Они снова используются в качестве
обращений. На основе известных в народе образных слов постоянно образуются новые
метафоры. Например, слово дед имело в прошлом множество диалектных метафорических значений, большинство из которых имело резко отрицательную коннотацию
(знахарь, колдун, черт) [2( 7: 328)]. Неслучайно, именно это слово в современном армейском жаргоне обозначает старослужащего, который унижает новобранцев [3: 201]. В
современном русском языке появляются новые метафоры, прошедшие несколько этапов
семантического развития (красные – о депутатах партии КПРФ, белая ведьма – о женщине, занимающейся магией на основе христианской религии) [Там же: 59, 390].
Анализ метафорической лексики русского языка, образованной на базе слов, обозначающих человека как члена социальной группы, в тесной связи с изучением процессов
развития общества дает возможность выявить особенности национального мышления.
Изучение семантических полей, отличающихся наибольшей активностью в использовании относящихся к ним лексических единиц для метафорических наименований, дает
возможность выявлять смысловые зоны, концептуализированные нашим языковым сознанием, а также ощутимо приблизиться к пониманию процессов, связывающих развития нашего сознания с развитием языка.
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ЯВЛЕНИЕ ВАРИАНТНОСТИ КОМПОНЕНТОВ РУССКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ С БОЛЕЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
Фразеологизм – основная единица фразеологической системы. Возникло очень много толкований понятия фразеологизм. Кажется, их столько, сколько языковедов, изучающих этот раздел лингвистики. Пользуясь терминами фразеологизм, фразеологический
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оборот, фразеологическая единица, фразеологическое выражение, устойчивое сочетание, устойчивая фраза, идиома, идиоматизм, фразема и еще другими, пытались характеризовать эту единицу различные фразеологи, например: В. В. Виноградов [1946],
А. М. Бабкин [1964], Б. А. Ларин [1977], В. П. Жуков [1978], И. С. Козырев [1979],
В. М. Мокиенко [1989] и многие другие.
Лингвисты согласны в том, что фразеологизм является воспроизводимым, экспрессивным сочетанием компонентов, обладающим целостным значением. Многие подчеркивают устойчивость фразеологической единицы как одну из главных характерных
черт1.
Фразеологизмы, как правило, являются устойчивыми словесными комплексами. Однако среди них есть и такие, которые состоят из переменных элементов. „Явление вариантности, т. е. взаимозаменяемости, компонентов фразеологизма - собственность его
формы» [Молотков 1977, с. 69]. В русском языке есть фразеологизмы, которые допускают варианты компонентов, есть и такие, которые являются абсолютно застывшими. В
настоящей статье внимание обращается на группу фразеологизмов, которые не имеют
постоянного состава компонентов, которые в своей структуре допускают варианты.
Языковеды по-разному рассматривают вопросы вариантности фразеологизмов в русском языке. К примеру, И. С. Козырев [1979] перечисляет следующие варианты фразеологических единиц:
а) фонетические - изменения встречаются в фонетическом оформлении2;
б) лексические - отдельные компоненты могут заменяться синонимами или опускаться, например: сживать со света - сгонять со света, уносить с собой в могилу - уносить в могилу;
в) словообразовательные - у компонентов могут появляться новые суффиксы, приставки, например: на волос от смерти — на волосок от смерти;
г) морфологические - изменяются морфологические формы без воздействия контекста, например: хоть умри — хоть умирай;
д) синтаксические - изменения грамматических форм отдельных компонентов могут
быть вызваны контекстом, зависимостью фразеологизма от других членов предложения
[Козырев 1979, с. 16-17], например: (он) близок к гробу (она) близка к гробу.
В свою очередь, А. И. Молотков [1977] выделяет три типа варьирования компонентов: по форме, по составу, по составу и форме. Именно эта фразеологическая концепция
применяется для описания собранных фразеологизмов в настоящей статье.
Варьирование компонентов по форме, по мнению А. И. Молоткова, проявляется в
том, что «компонент фразеологизма может употребляться не в одной форме, а в двух или
более, которые взаимозаменяемы» [Молотков 1977, с. 69], например: ума {уму} помрачение, спасть с голоса {голосу}. Такие формы ученый называет формальными вариантами
компонентов фразеологизма и указывает на то, что они генетически могут относиться к
Устойчивость - это степень семантической слитности, неразложимости компонентов. Устойчивость тесно связана с идиоматичностью, значит со смысловой целостностью фразеологизма.
„Устойчивость, - объясняет В. П. Жуков, - это степень, мера семантической неразложимости компонентов внутри того или иного фразеологизма" [Жуков 1978, с. 9].
2
В группе фразеологизмов, связанных с болезнью и смертью, не обнаружено соответствующего
примера для данного типа вариантов.
1
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разным формам одного слова, т. е. „в основу образования фразеологизма положены две
или более возможных структурных схем словосочетания», или могут относиться к разным словам, различающимся своей стилистической характеристикой, а также времен
ной соотнесенностью [Молотков 1977, с. 69].
Среди формальных вариантов компонентов, А. И. Молотков выделяет три разновидности, в которых выступают:
• фонетические и орфографические взаимозамены компонентов, например: не видеть {не видать} света <белого>; кондрашка хватил {схватил} кого;
• морфологические взаимозамены, связанные с формальными изменениями окончаний компонентов, например: приложить руку {руки}; выжимать сок {соки}; в
ушах {ухе} звенит;
• структурно-морфологические взаимозамены, например: поставить к стене {стенке} [Молотков 1977, с. 70].
Как указывалось раньше, целью настоящей статьи является попытка охарактеризовать варианты компонентов фразеологизмов, отличающихся общим значением, связанным с болезнью и смертью. Наш анализ охватывает 468 единиц, почерпнутых из фразеологических словарей. Среди них находятся примеры почти всех типов вариантности.
Итак, наличием формальных вариантов характеризуются глагольные и глагольно —
пропозициональные фразеологические единицы, например: выжимать сок {соки}; круги плывут перед глазами {в глазах}; спасть с голоса {голосу}; мешаться в уме {умом};
мешаться в рассудке {рассудком}; адвербиальный фразеологизм: до упаду {упада}, а
также междометный оборот: хоть в петлю лезь {полезай}!. Необходимо заметить, что
фразеологизмы, имеющие формальные варианты, составляют сравнительно небольшую
группу, обнаружено лишь 22 единицы.
Что касается варьирования компонентов по составу, здесь „каждый компонент фразеологизма в отдельности может быть заменен одним или несколькими компонентами»
[Молотков 1977, с. 73], при этом лексическое значение фразеологизма не изменяется. Такие взаимозамены называются лексическими вариантами компонентов, например: едва
[еле, с трудом] держаться [стоять] на ногах; еле [едва, насилу, с трудом] ноги волочить
[таскать, тянуть, передвигать]; руки [ноги] как [словно, точно] свинцом налиты; клубок
[ком] подступил [подкатился] к горлу и многие другие.
Существуют, конечно, ограничения во взаимозаменяемости компонентов. Состав
лексических вариантов данного компонента фразеологизма образует его вариантный
ряд. А. И. Молотков выделяет два типа вариантных рядов. Во-первых, вариантные ряды,
в которых отсутствует семантическая близость между компонентами, во-вторых, вариантные ряды, у которых отмечается генетически семантическая близость [Молотков
1977, с. 76], например: душа [сердце] болит, пронзить душу [сердце], выводить [пускать]
в расход кого или: смотреть [глядеть] смерти [гибели] в глаза [в лицо].
Наибольшее количество лексических вариантов отмечаем среди глагольных фразеологизмов, например: выжимать [жать, тянуть, сосать] сок; без задних ног лежать
[валяться]; почить вечным [непробудным] сном, сойти [спятить, свихнуть] с ума, быть
[находиться] на краю гибели [пропасти], висеть [держаться] на волоске [на ниточке] а
также: вынуть душу [дух]; испускать последний вздох [дух]; кончить жизнь [век]; лечь
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в гроб [в могилу, в землю]; проститься с жизнью [с головой]; уйти из жизни [в лучший
мир, к праотцам]; сломать себе шею [голову]; класть голову [жизнь, живот] за кого, или
глагольно-пропозициональных: дух [дыхание] захватило, в глазах [в голове] помутилось,
в которых чаще всего меняется компонент, выраженный именем существительным.
Варьирование компонентов по составу встречается и среди адъективных фразеологизмов, например: тронутый умом [мозгами], именных: последний [смертный] час,
блаженной [незабвенной, святой] памяти кто или: печальной [недоброй] памяти кто и
адвербиальных: на склоне лет [дней, жизни]; по гроб жизни [дней].
Последний, третий тип варьирования компонентов - варьирование компонентов по
составу и по форме. В эту группу включены фразеологизмы, компонент которых может
одновременно иметь и лексический и формальный вариант. А. И. Молотков называет
такие комбинации вариантов смешанными, подчеркивая, что „вариантность этого рода
может распространяться на сочетания компонентов, причем одновременно на разные
компоненты, раздельно в его составе» [Молотков 1977, с.78]. Дальше языковед обращает
внимание на то, что „замена одного компонента в таком сочетании его лексическим вариантом приводит к изменению по форме другого компонента, связанного с ним в этом сочетании, т. е. варьирование компонента по составу приводит к появлению формального
варианта у другого компонента в этом сочетании компонентов» [Молотков 1977, с. 78].
К смешанному типу отнесено варьирование, связанное с формальным выражением
семантико-грамматической категории вида глагольных фразеологизмов. Такие разновидности названы лингвистом видовыми вариантами компонентов. Они „генетически
полностью совпадают с соответствующими формами глагола несовершенного и совершенного видов, отражающими различные способы образования глагольных видов в
русском языке». Значит, глагольные формы в этих фразеологизмах могут образоваться
суффиксальным, префиксальным, суффиксально-префиксальным или супплетивным
способами [Молотков 1977, с. 79], например: лишить жизни — лишать жизни; платить
головой — заплатить головой; накладывать на себя руки — наложить на себя руки; идти
ко дну — пойти ко дну. Видовые варианты компонентов могут также осложняться лексическими вариантами [Молотков 1977, с. 81]. В группе фразеологизмов, связанных тематически с болезнью примером могут послужить в этом случае фразеологизмы: комок
подступил (подступает) [подкатился (подкатывается)] к горлу; как сноп повалиться (валиться) [упасть (падать)] .
Проанализированный материал выявил явление вариантности, характеризующее,
прежде всего, глагольные фразеологизмы. Именно в группах глагольных и глагольнопропозициональных фразеологизмов наблюдаем самое большое количество видовых
вариантов компонентов. К примеру: в гроб вколотить (вколачивать); сломать (ломать)
<себе> шею; уйти (уходить) из жизни; не сносить (не снести) головы; выпустить (выпускать) кишки; вышибать (вышибить) душу; копать (выкопать) могилу кому; накладывать
(наложить) руки на кого; надеть (надевать) петлю на шею кому; ставить (поставить) на
кон; приговорить (приговаривать) к смерти; отправить (отправлять) на дно; толкать (толкнуть) в пропасть кого; умереть (умирать) не своей смертью; лить (пролить, проливать)
кровь чью, пускать (пустить) пулю в лоб, решиться (решаться) жизни, совать (сунуть)
голову в петлю, идти (пойти) в распыл, отдать (отдавать) последний долг кому, унести
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(уносить) <с собой> в могилу что, предать (предавать) земле кого и многие другие.
Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что проанализированные фразеологические
обороты являются чрезвычайно интересным предметом исследований. Надо, однако,
отметить, что собранный материал, это лишь капля в море фразеологии современного
русского языка.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ
ЄГИПЕТСЬКОГО ДІАЛЕКТУ АРАБСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена виявленню лексичних шарів народно-розмовної мови Єгипту, які
склалися внаслідок мовних контактів, з урахуванням періодизації лінгвістичної історії
регіону.
Ключові слова: діалект, етапи мовної історії, мовні контакти, лексичні шари, запозичення.
Статья посвящена выявлению лексических пластов народно-разговорного языка
Египта, которые сложились в результате языковых контактов, с учетом периодизации
лингвистической истории региона.
Ключевые слова: диалект, этапы языковой истории, языковые контакты, лексические пласты, заимствования.
The article deals with the revealing of lexical layers of Egyptian Arabic which have been
formed as a result of language contacts taking into consideration the periodical division of the
linguistic history of the region.
Key words: dialect, language history stages, language contacts, lexical layers, loanwords.
Одним із найактуальніших напрямів сучасної світової семітології є діахронічне дослідження арабської мови (АМ), яке має на меті скласти цілісну картину шляхів формування сучасної макросистеми АМ в усіх її варіантах. Традиційно увагу дослідників було
зосереджено на проблемах, пов’язаних зі становленням класичної арабської мови (КАМ)
у VI-VII століттях, оскільки цей період став переломним у розвитку АМ з огляду на початок письмової традиції арабів, основу якої було закладено з появою першої літературної пам’ятки – Корану. Однак наукові дані про подальший розвиток АМ на неосяжних
територіях Халіфату вельми обмежені, що пояснюється браком лінгвістичного матеріалу, який відображав би особливості еволюції АМ від її класичної форми до сучасних
регіональних варіантів. Значний інтерес становлять питання інтерференції АМ з мовами
автохтонних мешканців завойованих країн і народів, які мали інтенсивні контакти з арабомовним населенням, виявлення джерел формування діалектів АМ, роль субстрату та
запозичень у кожному арабському діалекті та у регіональних варіантах арабської літературної мови (АЛМ).
Загальна періодизація історії розвитку АЛМ спирається на екстралінгвістичні чинники (суспільно-політичні умови в арабських країнах, періоди культурного відродження)
і включає: 1) ранньокласичний період (VII-X ст.); б) класичний період (Х-ХVIII ст.); в)
сучасний період [1: 8]. Однак, вона не враховує внутрішньолінгвістичний розвиток мови
(як АЛМ, так і діалектів), який становить першочерговий інтерес для сучасної лінгво© Петрова Ю.І., 2010
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арабістики. Для історії розвитку власне лексичного фонду АМ В.М. Белкін пропонує
чотири великих синхронних зрізи: а) доісламський (до початку VIII ст.); б) класичний
період розквіту АМ (VIIІ-XII ст.); в) період занепаду (XIII-XVIII ст.); г) сучасний період
(з XIX ст.) [2: 37-38].
Існує кілька наукових версій про походження територіальних ідіомів АМ і джерел
формування сучасної мовної ситуації. Відомо, що вже на кінець доісламського періоду (VI –VII ст.) на території Аравії існувало спільне поетичне койне [3: 19] поряд із
територіально-племінними діалектами, носії яких емігрували до завойованих арабами
територій. Інтерес дослідників сконцентрований на виявленні ролі мовних контактів у
процесі формування діалектів. Більшість авторів погоджуються з тим, що основні типологічні зміни в АМ відбулися в перші століття після завоювань. Питанням, яке постає
в цьому контексті, є причини реструктуризації АМ, а саме – чи була вона викликана зовнішнім впливом (інтерференцією з іншими мовами), внутрішніми чинниками або міждіалектними контактами [4: 594].
Автохтонна арабська лінгвістична традиція розглядає діалекти як викривлення КАМ
внаслідок її інтерференції з мовами автохтонного населення завойованих країн [5: 61].
Такий підхід довгий час домінував і в європейському сходознавстві. Прибічники більш
об’єктивної теорії вважають, що походження як КАМ, так і діалектів пов’язане зі спільним джерелом – прасемітською мовою, і що сама АЛМ сформувалася на базі діалектів,
які не припинили в подальшому свого існування і розвивалися паралельно з АЛМ. Але
виявлення істини ускладнюється низьким рівнем досліджености стародавніх доісламських діалектів Аравії [6: 613].
Серед теорій західних арабістів стосовно джерел формування арабських діалектів
найбільш обгрунтованим вважається підхід Ч. Фергюсона (гіпотеза “військово-міського
койне”). На його думку, в перші століття гіджри на території Халіфату існувало відносно
гомогенне наддіалектне койне, яке не асоціювалося з конкретним діалектом, в багатьох
аспектах відрізнялося від КАМ та існувало паралельно зі стандартизованим варіантом
АМ (поетичним койне). Ця мовна форма сформувалася внаслідок складного процесу
міждіалектних контактів без домінування якогось одного джерела. Дослідник вважав,
що ця форма виникла до арабських завоювань, але зазнала найбільшого розвитку в процесі розселення арабів на широких територіях. Вона функціонувала здебільшого в містах, арміях і військових таборах і поширилася разом з розвитком арабської урбанізованої
культури [4: 594]. Таким чином, більшість діалектів (зокрема за межами Аравії) беруть
початок від цієї форми.
А.Ю. Кримський вказував на маргінальну роль субстратних мов у процесі історичного
розвитку АМ і вважав, що причини розпаду АМ на наріччя полягають у внутрішньомовних законах “органічного природного розвитку мови”. Вчений спростовує поширену серед
арабських філологів думку стосовно вирішального впливу інших мов у процесі “викривлення” АМ, аргументуючи це тим фактом, що навіть мовлення мешканців територіально
ізольованої внутрішньої Аравії значно відрізняється від класичної форми АЛМ [7: 110].
Дослідники, які підтримують теорію існування доісламських діалектів, вважають, що
араби, які емігрували до інших територій, розмовляли тими мовними формами, які вони
використовували перед військовими походами, і що ці ідіоми мали низку спільних рис.
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Саме цим можна пояснити спільні риси сучасних діалектів, навіть територіально далеких один від одного. У процесі їхнього подальшого еволюціонування за внутрішніми
законами АМ виникли регіональні розмовні варіанти зі своєю специфікою. На початок Х
століття основні діалектні ареали вже були сформовані [6: 613, 620].
Якщо звернутися до історії розвитку єгипетського діалекту (ЄД) у контексті мовних контактів, які мали місце впродовж історії його існування, то можна виділити кілька
основних джерел, які залишили слід у структурі ЄД, передусім у вигляді різних лексичних шарів. Загалом в історії АМ, як і в історії багатьох інших мов, мали місце два
типи інтерференції – зовнішня (з іноземними мовами, з носіями яких контактували араби) і внутрішня (взаємодія розмовних ідіомів АМ). Перший тип інтерференції також
можна поділити на контакти АМ зі спорідненими семітськими мовами (арамейською,
єврейською) та неспорідненими (грецькою, перською, турецькою тощо). Наслідком цих
процесів є те, що АМ вважається найбагатшою за іншомовним елементом семітською
мовою [2: 98].
На території Єгипту першою мовою, з якою АМ вступила в контакт, була афразійська коптська мова (КМ) – нащадок давньоєгипетської. На той період (друга половина
VII ст.) КМ була рідною для переважної більшості населення Єгипту, хоча й ніколи не
була державною. Останню функцію виконувала мова правлячої верхівки – грецька, яка, в
свою чергу, справила надзвичайний вплив на КМ через величезну кількість запозичень,
які проникли разом із перекладом Біблії в III ст.
Дослідник Ахмад ‘Умар, який здійснив спробу періодизації історії АМ в Єгипті, виділяє три етапи: а) коптсько-арабський білінгвізм – співвіснування КМ і АМ (І
ст. гіджри), їхня взаємна інтерференція (точніше було б охарактеризувати цю ситуацію
як коптсько-грецько-арабський трилінгвізм); б) період поступового мовного зсуву – ІІ ст.
гіджри – перша половина ІІІ ст.; в) завершення мовного зсуву та остаточний перехід до
АМ у повсякденному спілкуванні – друга половина ІІІ ст. – IV ст. гіджри [8: 29-55] (детальніше див. [9]).
Результатом арабсько-коптської інтерференції стали запозичення та лексичний субстрат, співвідношення яких не було однаковим: у коптських текстах арабських запозичень дуже мало, а наявні позначають лише медичні та астрономічні терміни, тоді як ЄД
сприйняв певну кількість загальновживаної коптської лексики. На сьогодні досі не існує
єдиного погляду на її відсоток у словниковому складі ЄД – єгипетські дослідники (зокрема, патріотично налаштовані копти, як-от [10]) схильні завищувати цей показник до
тисяч лексем коптського походження, тоді як, на думку західних арабістів (передусім
дослідника цієї проблеми В.Бішау), лексикон ЄД містить не більше кількасот таких слів.
Іншим аспектом цієї проблеми є наявність субстратного впливу КМ у галузі фонетики і
граматики ЄД. У першому випадку йдеться про заміну інтердентальних s i z дентальними s i z, але це явище характерно не лише для діалектів територій, на яких АМ вступила
в контакт з місцевими мовами (Левант, Магриб), але й там, де цього не було в таких масштабах (Аден, Бахрейн), тому цей фонетичний процес, скоріше за все, був викликаний
внутрішньомовними чинниками [11: 501].
Щодо граматичного впливу КМ на ЄД, то об’єктивні дослідники (W. Diem, P. Behnstedt,
M. Woidich) зводять його лише до двох випадків – постпозиції питальних займенників у
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реченні та порівняльної конструкції типу kibīr ‘annuh ‘більше за нього’. Знов-таки, цей
вплив не є вирішальним, оскільки в КМ позиція питальних слів не є чітко фіксованою, а
подібна до єгипетській порівняльна конструкція існує і в інших територіальних ідіомах
з іншим субстратом [11: 502].
Виявлення коптської лексики в ЄД ускладнюється тим, що словники і дослідження
КМ базуються передусім на літературних текстах релігійної тематики, без урахування
розмовної лексики і специфічних аграрних реалій, які у випадку з Єгиптом становлять
першочерговий інтерес. За даними останніх досліджень відомих діалектологів П. Бенштедта і М. Войдіха у цій галузі, загальна кількість слів коптського субстрату в ЄД
коливається на рівні 250–300 лексем [11: 503]. Переважна більшість із них належить
до таких категорій: а) сільськогосподарські реалії та роботи: ṭamy ‘глина, яку наносить
з Нілу під час розливу’, šalāw ‘мотузка на водяному колесі для глечиків’; б) природні
явища, назви місяців: Baramhāt rūḥ il-ġēṭ wi-hāt ‘у місяць Барамхат іди на поле і принеси
(врожай)’ (присл.); ’Abīb ṭabbāh il-‘inab wi-z-zibīb ‘місяць Абіб готує виноград і родзинки’
(присл.); в) місцеві предмети побуту: ṭurya ‘мотика’. Значна частина коптських основ
втратили свою етимологію, міцно адаптувалися в дериваційній і словозмінній системах
ЄД, і корінь сприймається як арабський [12: 108]): ’idda ‘давати’, baraš ‘сидіти на циновці’, šanaf ‘сопіти; пирхати’.
Слід зазначити, що слова з коптського субстрату функціонують здебільшого в діалекті Верхнього Єгипту, оскільки у цьому регіоні процес арабізації просувався набагато
повільніше, ніж у Нижньому і остаточно завершився приблизно на початок XVIII ст.
Крім загальноєгипетських лексем коптського походження на кшталт barsīm ‘конюшина’,
bašmīn ‘лотос’, ’ardabb ‘міра ваги (198 літрів)’, у цьому регіоні функціонують специфічні субстратні слова та вирази: damīra ‘сезон розливу’, honn ‘дно’, wāri ‘новий’ та похідна від нього форма wirwir (мн. warāwir) в значенні ‘маленький, молодий, свіжий’ (lissa
wirwir ‘ще надто молодий’, il-katakīt il-warāwir ‘курчатка’); ğāy (скорочене від ’uğāy) –
заклик про допомогу (у сталому вислові ğāy ya awlād ğāy ‘на допомогу, хлопці!’).
Окремою групою коптського лексичного шару ЄД є християнська та церковна термінологія: šurya ‘кадило’, ’agbiyya ‘Часослов’. Більшість її, однак, має грецьке походження, навіть термінологія, властива саме Коптській Церкві: πράξεισ→ il-’ibraksīs (читання
фрагментів Книги Діянь св. Апостолів), ψαλμωδία→ ’ibṣalmudiyya (книга щоденних церковних гімнів), Αποκάλυψις→ lēlit ’abuġalamsīs (ніч на Велику Суботу, коли читається
Апокаліпсис).
Стосовно контактів АМ з грецькою мовою (ГМ) дослідник цього питання Д. Гутас
зазначає, що впродовж тривалого періоду еллінізації Близького Сходу з часів Олександра
Македонського до арабських завоювань грецька лексика потрапляла до АМ через інші
мови, передусім арамейську та перську: ευαγγέλιον→ wangēl (ефіоп.)→ ’inğīl (АЛМ)→
’ingīl (ЄД) ‘Євангеліє’. Її відсоток у тодішньому словниковому складі АМ незначний –
наприклад, Коран містить лише близько 17 лексем із ГМ [13: 199]. Другий період контактів розпочався, коли мільйони грекомовного населення завойованих територій (Леванту
і Єгипту) вступили в безпосередній контакт із арабами. Найважливішим виявився вплив
у сфері адміністративної термінології, оскільки до офіційної арабізації діловодства внаслідок реформ ‘Абдулмаліка (685-705 рр.) колишній візантійський адміністративний
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персонал при Омейядах використовув грецьку мову як офіційну. Цей процес отримав
продовження при Аббасідах, коли розпочалася активна діяльність із перекладу на АМ
античної спадщини, однак, знов-таки не обійшлося без мови-посередника – арамейської
(сирійської), оскільки більшість перекладачів були арамеємовними. Грецька лексика
зазнала значної морфологічної трансформації через структурну відмінність двох мов,
частина її згодом була витіснена арабськими еквівалентами. На сьогодні грецькі запозичення в АМ формують “класичну” групу наукової термінології. Невіддільною частиною
загальноарабського словникового складу стала лексика „високого” книжного стилю та
низка термінів різних галузей науки: χημεία → kimyā’ ‘хімія’, κανόνος → qānūn ‘закон,
канон’, νομος → nāmūs ‘закон’, θηριακή → tiryāq ‘протиотрута’. Приклади грецьких запозичень у сучасному ЄД: στάδιον → ’istād ‘стадіон’, ευχή → ’ušiyya ‘молитва’.
Іншою доволі значною групою класичних запозичень є лексика перського походження. Вона почала проникати до АМ ще в доісламський період через посередництво арабського племені Лахмідів, яке перебувало на службі у Сасанідської імперії та охороняло
її кордони. За часів Халіфату, як і у випадку з колишніми візантійськими територіями,
діяльність місцевого адміністративного персоналу і перекладачів сприяла проникненню значної кількості лексики середньоперської мови до АМ, і частина її увійшла і до
ЄД: ’ustāz ‘професор’, birnāmig ‘програма’, midān ‘площа’, hiyār ‘огірки’. Ця категорія
запозичень пов’язана передусім зі сферою матеріальної культури, предметами побуту,
ремісництвом, медициною. Класична літературна пам’ятка середньовіччя – казки „1001
ночі” – містить велику кількість слів і цілих виразів перського походження: maristān ‘лікарня для психічно хворих’, šarābdār ‘виночерпій’ [14: 42].
Найбільший вплив на АМ загалом мала близькоспоріднена з нею арамейська (сирійська) мова (АрМ), яка контактувала з АМ ще у доісламські часи, оскільки вона була
основною мовою усного спілкування в Леванті та Месопотамії в період VI ст. до н.е. –
VII ст. н.е. Таким чином, інтерференція між різними говірками АМ і АрМ існувала більше тисячі років. Протягом кількох століть у цьому регіоні зберігалася ситуація білінгвізму. Реальний ступінь впливу АрМ на АМ і відсоток запозичень оцінити доволі важко
з огляду на давнину інтерференції та високий ступінь типологічної спорідненості між
арамейською і діалектами АМ. Існує припущення, що деякі арабські діалекти Північної
Африки є нащадками говірок, які функціонували на прикордонних територіях Сирії та
Аравії [15: 178-179].
Арамеїзми в АМ поділяють на два шари: а) старий (класичного періоду в АЛМ, в
т.ч. у Корані) – лексика з різних галузей життя (поняття рослинного та тваринного світу, ремісництва, домашнього побуту, політично-адміністративної сфери, християнська
термінологія): kattān ‘льон’, mismār ‘гвіздь’, šammās ‘диякон’; б) новий (у розмовних
діалектах, передусім Сирії, Лівану та Іраку) – поняття аграрної та побутової сфери: šalaḥ
‘роздягатися’, naṭar ‘чекати’ [15: 181].
Переважна більшість запозичень класичної епохи є іменниками. Їхню точну кількість в АМ остаточно не підраховано, однак, відомо, що першочерговий вплив на словниковий склад АМ справили, по-перше, арамейська [15: 181], по-друге, перська мова
[2: 104]. Запозичення класичного періоду сформували стабільний лексичний шар, який
відображає завершений результат тривалого процесу адаптації й асиміляції, тоді як у
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випадку з іншомовною лексикою сучасного періоду цей процес перебуває у стадії розвитку. Класичні запозичення значною мірою втратили свою етимологію, лягли в основу
коренів, які дали нові деривати, особливо якщо нова лексика проникала через діалекти
усним шляхом із максимальною трансформацією прототипів.
Найбільш заплутаною виявилася інтерференція АМ з турецькою мовою (ТМ) [2:
108]. Хоча цей процес розпочався ще в ІХ ст. за часів Аббасідів, які наймали на військову
службу тюрків із Центральної Азії, і продовжився при сельджуках, помітні наслідки
інтерференції з’явилися не раніше періоду правління династії мамлюків у Єгипті
(сер. XIII ст. – поч. XVI ст.), і тюркський вплив на ЄД виявився доволі значним. Про
це свідчить відома писемна пам’ятка Єгипту того періоду – казки „1001 ночі”, в якій
зустрічається велика кількість слів турецького походження [14: 42]. Однак, переважна
частина тюркізмів у АЛМ та діалектах належить до османського періоду, хоча розмежування тюркізмів мамлюкського та османського періодів іноді становить труднощі через
відсутність історичних словників АМ. Вважають, що переважна більшість османізмів
проникла до АМ протягом XVIII-XIX ст. трьома шляхами: а) через офіційну османську
мову адміністрації; б) через стандартизоване усне турецьке койне; в) через місцеві діалекти територій з компактним проживанням тюркомовного населення. Останній шлях
виявився найпродуктивнішим для впливу ТМ на арабські діалекти з огляду на прямі контакти, і часто фонетична реалізація розмовних тюркізмів мала розходження зі звучанням
слова в офіційній мові: köstek → ’ustēk ‘браслет годинника’, kalfa ‘підмайстер’→ ’alfa
‘староста групи’ [16: 589-590].
ТМ залишила також помітний слід у галузі морфології АМ і ЄД зокрема. Поперше, слід вказати на наявність двох афіксоїдів – суфіксоїда -hāna (‘дім; графа; поле;
клітка’) і префіксоїда baš- (‘голова; вершина; початок; головний’): baškātib ‘старший
клерк’,’agzahāna ‘аптека’. По-друге, серед іменних словотворчих морфем ЄД існує
група суфіксів турецького походження, за допомогою яких утворилася низка лексем:
а) -gi – найпродуктивніший суфікс, хоча деякі лексеми з ним переходять до категорії
архаїзмів. Слід розрізнювати лексеми, які увійшли до АЛМ або ЄД у готовій складеній
формі (kundargi ‘чоботар’,‘aṭašgi ‘пожежник’) та лексеми, в яких суфікс -gi виконує словотвірну функцію в системі ЄД, приєднуючись до арабської мотивуючої основи (tazkargi
‘білетер’, maṭ‘amgi ‘власник ресторану’). Типовими його функціями є позначення професії (makwagi ‘прасувальник’, ma‘gungi ‘фармацевт’) та рис характеру (здебільшого негативних): niswаngi ‘ловелас’, ṭama‘аngi ‘жадібний’; harabangi ‘ледар’; б) -li – досить
архаїчний суфікс, непродуктивний у АМ, вживається у застарілих словах для позначення мешканців конкретного поселення (’izmirli ‘мешканець Ізміру’) та осіб за професією (šarbatli ‘продавець солодких напоїв’); в) -lik – вже непродуктивний суфікс для
утворення імен місця: ḥarаmlik ‘жіноча половина дому’; salamlik ‘кімната для прийому
гостей-чоловіків’. По-третє, деякі турецькі слова лягли в основу новоутворених арабських дієслівних коренів, які сформували нові деривати: boş ‘порожній’ → bawwiš ‘стати
порожнім’; fırça ‘щітка’ → furša ‘щітка’ → farraš ‘чистити щіткою’.
Крім того, за часів османів ТМ відігравала роль посередника між АМ та іншими неспорідненими мовами – ГМ, перською, слов’янськими і навіть західноєвропейськими,
оскільки до ХІХ ст. у арабів не було прямих контактів з Європою, тому зовнішні ідеї
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та культуру вони могли сприймати лише через призму турецької: commercium (лат.) →
gümrük (ТМ)→ gumruk (ЄД) ‘митниця’ [2: 110], timone (італ.) → dümen (ТМ)→ dūmān
(АМ) ‘штурвал’.
Проте з початку ХХ ст. вплив ТМ різко зменшується завдяки руху арабізації та негативному сприйняттю османського минулого в арабському світі. Практично половина
лексики турецького походження, яку містять арабські діалектні словники, вже вийшла з
активного ужитку, і цей процес досі триває, тому на сьогодні майже неможливо визначити реальну кількість тюркізмів в АМ. За підрахунками дослідників, у АЛМ ця цифра
не перевищує 250, у сирійському діалекті – 3000, у ЄД – 1,150, в іракському – 250 [16:
592]. Частина турецької лексики (зокрема, старих військових звань) набула в арабських
діалектах іронічного відтінку.
Першою з європейських мов на АМ вплинула італійська (ІМ), що пояснюється її
високим міжнародним престижем у період існування Османської імперії. Фактично ІМ
використовувалась як мова міжнародних відносин в Османській імперії, і на її базі сформувалася “lingua franca” Середземномор’я. Тому з ІМ до АМ надійшла передусім лексика, пов’зана з мореплавством і торгівлею: basbūr ‘паспорт’, nimra ‘номер’, burṣa ‘біржа’
[2: 110]. В Єгипті ІМ користувалася високим престижем до кінця ХІХ ст., і до ЄД надійшла значна кількість лексики з різних сфер: busṭa ‘пошта’, burutistu ‘протест’, ’istabēna
‘домовилися!’. З сучасної ІМ запозичення надходять здебільшого з галузі мистецтва і
гастрономії: ’ubra ‘опера’, ’isbakitti ‘спагетті’. Популярність італійських запозичень пояснюється також структурною схожістю деяких слів зі словоформами в ЄД (наявність
гемінації, початкове -il, закінчення ж.р. -a).
Більш широкий європейський лінгвістичний вплив на АМ загалом і на ЄД зокрема
розпочався після відомої експедиції Наполеона до Єгипту (1798-1801 рр.). Вихід Єгипту
і Леванту на міжнародну арену, контакти з Європою дали поштовх руху культурного
оновлення ХІХ ст., відомого під назвою „ан-Нагда” ‘Відродження’. Одним із вагомих
його наслідків стали якісні зміни в мовній ситуації та оновлення лексикону АМ. Це відбулося завдяки двом основним чинникам: перекладу творів європейської літератури та
розвитку журналістики, яка в Єгипті з ХІХ ст. почала орієнтуватися на європейські інформагенції. На той час найпрестижнішою міжнародною мовою була французька, тому
більшість запозиченої лексики того періоду потрапляла до АМ та ЄД з цієї або через цю
мову: barlamān ‘парламент’, film ‘фільм’, garsōn ‘офіціант’, mōḍa ‘мода’, biğāma ‘піжама’ [2: 111].
Історія впливу англійської мови (АнМ) на АМ та ЄД зокрема розпочалася з часів
британського мандату (1920-1948). Англійська лексика швидко потрапляє до АМ передусім через усне діалектне мовлення, і в багатьох випадках закріплюється і в АЛМ. Оскільки на сьогодні саме АнМ є міжнародною мовою науки і передових технологій, значна
частина її лексики входить до АМ через спеціалістів і журналістів стихійно, хоча існують
офіційні мовні інстанції, основною функцією яких є виробка науково-технічної термінології на базі арабських словотвірних засобів (Академії арабської мови в Каїрі, Дамаску,
Багдаді та Аммані). Проте “офіційні” терміни часто не встигають за популярними запозиченнями. Через європейські запозичені лексеми в арабських діалектах з’являються не
типові для АМ фонеми: hamburgir ‘гамбургер’, vīza ‘віза’.
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На сьогодні важливим шляхом запозичень з АнМ є торговельна реклама, котра використовує, як правило, місцевий діалект. З 1990-х рр. спостерігається тенденція до найменування магазинів та зарубіжних товарів англійськими назвами (навіть у такому напівзакритому і консервативному місті, як Хеврон). Така практика відображає високий престиж
АнМ серед арабомовного населення (передусім серед молодого покоління), і місцеві товари і бренди з арабськими назвами значно поступаються перед іноземними [17: 33].
Процес запозичення з АнМ до ЄД має постійну динаміку через її високий міжнародний
престиж, значну кількість білінгвів, позитивне соціальне ставлення до АнМ.
Щодо гендерного співвідношення при вживанні англіцизмів, то жінки використовують майже вдвічі більшу кількість запозичень через їхню зацікавленість новинками моди і сучасними товарами. На підсвідомому рівні вживання іншомовної лексики
сприймається адресантом (особливо серед жінок середнього і нижчого класів) як чинник, котрий підвищує рівень мовлення стилістично.
Основними сферами ЄД, які поповнюються англійськими запозиченнями, є: а)
комп’ютерні технології; б) автомобілі (передусім у мовленні чоловіків); в) медицина,
продукти харчування (здебільшого у мовленні жінок); г) побутова техніка; д) електроніка; е) одяг; ж) соціальні стосунки. Більшість запозичень є іменниками і прикметниками [17]. Однак, у ЄД англійські основи іноді стають базою для вторинного коренеутворення, особливо в мовленні молоді: bluff ‘блефувати’ → balaf ‘обманювати’, buks
‘бокс’ → bakkis ‘ударяти кулаком’ → bākis ‘боксувати’. Подібні утворення здебільшого
використовуються для позначення комп’ютерної термінології, та їх не можна віднести до
системних: send ‘надсилати’ → sendti-lak ‘я надіслав тобі’/ meyl ma-tsendi-ş ‘електронний
лист не надійшов’; delete ‘видаляти’ → dalitt-u ‘я його видалив’; file ‘файл’ → ’itfayyil
‘створити папку в комп’ютері’; save ‘зберегти’ → sayyif ‘зберегти файл’.
Таким чином, основний лексичний склад ЄД сформувався здебільшого на базі загальносемітської та власне арабської лексики зі значним впливом арамейської. Відсоток
коптської лексики у загальному словниковому складі ЄД є зовсім незначним, що свідчить
про набагато нижчий соціальний престиж її носіїв порівняно з носіями мови-реципієнта.
Запозичення з європейських мов стали важливим шляхом поповнення арабського діалектного словника загалом і лексикону ЄД зокрема починаючи з ХІХ ст. Сучасна АМ (в
тому числі ЄД) як мова-реципієнт сприймає передусім запозичення з європейських мов,
які позначають науково-технічні терміни, предмети побуту та загальновідомі повсякденні реалії.
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Статья посвящена рассмотрению механизмов фразообразования в процессе народноэтимологического переосмысления. В статье определяются особенности культурнонациональной коннотации народноэтимологических фразеологизмов.
Ключевые слова: фразообразовательный процесс, внутренняя форма, народная
этимология, культурно-национальная коннотация.
The article focuses on the phrase formation and its models in the process of popularetymological re-thinking. The author of the article determines peculiarities of cultural and
national connotation for popular-etymological phraseologic units.
Key words: phrase formation process, inner form, popular etymology, cultural and national
connotation.
Мова є багатоаспектним феноменом, відкритою динамічною системою, в якій неможливо вивчати різні аспекти без історичних досліджень, адже мова нерозривно пов’язана з
історією народу, зі зміною економічних формацій, зміною реалій, що оточують людину.
Відомо, що мова розвивається у певних напрямках, за певними законами та тенденціями,
що зумовлені особливостями її системно-структурної організації та функціями, які вона
виконує, а також рядом факторів екстралінгвістичного характеру. Всі процеси, що відбуваються у суспільстві, знаходять відображення у мовних знаках. Важливу роль у відображенні всіх змін, які відбуваються в житті народу, відіграють фразеологізми.
Фразеологічні одиниці, завдяки своїй когнітивній та мовній природі мають ускладнену семантичну структуру і виражають як інваріантні ознаки, так і знання про світ,
що мають тенденцію до варіювання і співвіднесення з вторинними сегментами мовної
картини світу. Саме у процесі фразотворення формується конотативний аспект фразеологічного значення. А суб'єктивно додаткова інформація передається через експресивне
та емоційно-оцінне ставлення до об’єкта.
Процес фразотворення як об'єкт дослідження фразеологічних одиниць привертає
увагу багатьох вчених, про що свідчать численні розвідки цієї проблеми [1; 2; 3]. До
царини досліджень належить утворення фразеологічних одиниць на основі вільних словосполучень, виникнення фразеологізмів з урахуванням джерел їх формування, дослідження основних факторів утворення та розвитку цих одиниць та визначення їх ролі у
збагаченні фразеологічного фонду сучасної німецької мови. Розглядаючи різні аспекти
фразотворення, слід визнати, що домінуючим для фразотворчого процесу є семантичний
зсув в значенні компонентів, що призводить до затемнення та стирання їхніх вихідних
значень і в решті решт до зміни вихідного значення самого виразу. В результаті процесу
переосмислення з'являються сталі словесні комплекси різних синтаксичних типів, значення яких виникає внаслідок повної або часткової семантичної зміни компонентного
складу.
Відзначаючи значні досягнення в дослідженні фразотворчих процесів сучасної німецької мови, слід зупинитися на процесі народноетимологічного переосмислення (далі НЕМП), в результаті дії якого виникають фразеологічні одиниці, яким притаманна семантична цілісність, сталість компонентного складу та експресивно-емоційна виразність.
Суть механізму НЕМП слід розглядати з двох позицій:
1) НЕМП – це хибне розуміння походження або значення змінної словосполуки, з
можливим становленням нового, переносного значення;
171

2) НЕМП – це хибне осмислення мовної одиниці (слова, словосполуки, сталого звороту) на основі випадкової формальної подібності або тотожності з іншою одиницею, яка була знайоміша носіям мови лише на певній території.
Що стосується останнього положення, то слід зазначити, що однією з причин виникнення НЕМП фразеологізмів була,як відомо, територіальна роздрібленість Німеччини на
численні князівства і карликові держави, яка зберігалася аж до 70-х років ХVIII століття.
Це привело до утворення і розвитку багатьох діалектів на території Німеччини. Окремі
діалектальні слова проникали в інші райони країни. Оскільки вони були незрозумілі для
населення певної території, їх значення і мовна форма здебільшого перекручувалися.
Вживання таких слів могло спричинити перетворення вільних словосполучень у сталі
[4: 13-14].
В результаті процесу НЕМП вільна словосполука може перетворитися на фразеологічну одиницю, тобто між її компонентами встановлюються такі взаємозв'язки, що
призводять до появи переносного значення, стійкості компонентного складу. Виникнення НЕМП ФО за рахунок заміни одного з компонентів словосполуки більш знайомішим є найбільш ефективним процесом. При цьому відбуваються порушення логікосемантичних зв'язків всередині змінної словосполуки, що власне і складає основу для
виникнення НЕМП фразеологізмів.
Наприклад: einen Bären anbinden - „Schulden machen“ [5: 52], де вихідна форма: einen
Beren anbinden (Beren вживається у значенні «борг»); j-n ins Gebet nehmen - ,j-m eindringlich zureden“, де вихідна форма: j-n ins Gebett nehmen; Saufen wie ein Igel - „viel trinken“
[5: 244], вихідна форма: Saufen wie ein Blutsegel.
Народноетимологічному переосмисленню підлягають не тільки вільні словосполучення, але й ті, що мають структуру речення. Наприклад: das ist nicht meine Birne „das ist nicht meine Angelegenheit“ (вихідна одиниця: das ist nicht mein Bier); es ist klar
wie Klossbrühe „klar, völlig einleuchtend“ [5: 219], де вихідна форма одиниці: es ist klar
wie Klosterbrühe; viel Geschrei und wenig Wolle - „viel Lärm um Nichts“, де в результаті
народноетимологічного переосмислення відбулося структурне переоформлення Schererei на Geschrei [6: 858]. Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, ідіоматичність таких
одиниць виникає за рахунок невмотивованості одного з компонентів словосполучення.
Проаналізований фактичний матеріал дає підставу стверджувати, що процесу НЕМП
підлягали стійкі звороти локального характеру. Саме під час переходу від обмеженого
вживання до основного фонду мови відбувалося вторинне переосмислення цих одиниць.
Якщо реальні значення компонентів втрачені, то стають можливими нелогічні заміни
незрозумілих компонентів тими одиницями, які мають звукову схожість з первинним
компонентом звороту. Наприклад: sich um des Kaisers Bart streiten - „um etwas Belangloses
streiten”; unter aller Kanone - „unter aller Kritik”; sein Schäfchen ins trockene bringen - umg.
oft leicht abwertend: sich auf Kosten anderer, wirtschaftlich sichern, großen Vorteil verschafften; trinken wie Bürstenbinder - „zu viel trinken”.
Досліджувані НЕМП фразеологізми характеризуються тим, що значних змін зазнає
образність фразеологізму, тобто образ, який слугував основою виникнення ФО, стає
незрозумілий носіям мови. Саме в таких випадках і виявляється прагнення прояснити
внутрішню форму фразеологічної одиниці і зробити її більш чіткою. Отже, ми можемо
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говорити про тенденцію до ремотивації, до чіткого розуміння демотивованого стійкого
звороту.
Проведений аналіз народноетимологічного переосмислення як одного з шляхів
утворення комплексних знаків – фразеологізмів - підкреслює його специфічність та неоднорідність. Процес НЕМП динамізує ФО, призводить до зміни її внутрішньої форми,
насичує фразеологізм тією експресією, яка є необхідною складовою для його функціонування у мові.
Становлення НЕМП фразеологізмів - процес тривалий, обумовлений особливостями
матеріального й духовного життя етносу. Однією з характерних рис НЕМП ФО є тісний
зв'язок з кодом етнокультури, а тому на передньому плані семантики цих одиниць виступає конототивний елемент. Цьому сприяє етимологічно-образна основа ФО, адже в
більшості випадків образ спирається на реалії, відомі тільки певному народові, а також
національно марковані елементи. Культурно-національна конотація - це всі асоціативні
історичні, побутові, емоційно-експресивно-оцінні, стильові спів значення, що формуються в семантиці ФО як відображення національної самосвідомості й духовного світу
певного етносу й відбиваються в конотативних семах [7: 6].
Відомо, що культурно-національна конотація фразеологічної одиниці формується протягом усієї історії позначуваного ним денотата і включає різні географічні,
історико-етнографічні відомості. Ступінь прояву в різних ФО буде інший. В історикокультурологічних, етнографічно-побутових ФО та висловах, пов'язаних із духовністю
народу (повір'ями, звичаями, обрядами) він вищий [7: 6].
Культурно-національна конотація притаманна таким НЕМП, які означають: 1) характеристику людини: frech ein abgefeimter Bursche -„arglistiger Mensch”; ein echter Hagestolz
sein - „ein eingefleischter Junggeselle, der von der Ehe nichts wissen will”; ein alter Schwede
sein - „ein Schlaumeier, ein gerissener Kerl sein”; 2) звичаї та обряди: sein Fett kriegen - „gehorig die Meinung gesagt bekommen, bestraft werden”; viel Geschrei und wenig Wolle „viel
Lärm um Nichts”; j-n ins Haberfeld treiben - ,j-n erschrecken“; 3) побут та його предмети:
der alte Schinken - „Bezeichnung für schlechte Gemälde“; sich Schwänzelpfennige machen
(oder: Schwänzelgeld machen) - „Geld beim Besorgen von Einkäufen nicht richtig abrechnen,
für sich gut machen; 4) соціальний стан: bei ihm ist Matthäi (Matthäus) am letzten - „es ist aus
mit ihm, sein Geld ist alles“; Kohldampf schieben - „hungern“; am Hungertuch nagen - „hungern, sich kümmerlich behelfen“; hinter schwedischen Gardinen (bringen, kommen, sitzen)
- im Gefängnis sein.
Аналіз матеріалу дає підставу розподілити НЕМП фразеологізми на наступні групи: 1) експресивно-стилістичні та функціонально-стильові: а) знижені - нейтральні, z.
В. Hanswurst (für jemand) spielen oder machen -„sich zum Narren halten lassen“; ein schöner
Batzen Geld - „eine beträchtliche Summe“; б) розмовні (жаргонні, фамільярні, вульгарні) z.
В. Backen bleiben -„in der Schule nicht versetzt werden „argot“; j-n ins Bockshorn kriechen ,j-n erschrecken, verblüfften,, fam; Moos haben - „Geld haben“ vulg.; 2) емоційно-оцінні: а)
негативні, серед яких переважають жартівливі, іронічні; зневажливі: wie Nassauer leben „auf Kosten eines anderen im Wirthaus essen und trinken“; das ist mir pomade - „das ist mir
gleichgültig“; j-d auf die Schippe nehmen - , j-d mit Spott überschütten, j-d veralbern; Schnieke sein - „fein, elegant sein, großartig; 3) прагматичні: а) вираження здивування, страху so
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eine Kugelfuhr! (Verzögerung, Hindernis); Ach, du grüne Neune! (Ausruf der Verwunderung
und der komischen Klage); Schwager, fahr zu! (beeile dich, fahre schneller!); б) формули
привітання: Herein, wenn‘s kein Schneider ist! - ruft man scherzhaft, wenn j-m anklopft und
man nicht weiß, wer hereingekommen wird; Meiner Six! (Mein Six!) - eine volkstümliche
Beteurungsformel; komm in meine Armee! - komm in meine Arme!
Слід зазначити, що культурно-національна конотація НЕМП фразеологізмів детермінується етимологічно-образною системою, ритуальними формами національної культури і має тісний зв'язок з внутрішньою формою фразеологічної одиниці. Дослідження
НЕМП фразеологізмів дозволяє впевнитися у гнучкості системи фразотвору сучасної
німецької мови, підтверджує думку щодо фразеологізмів як особливих мовних знаків,
що відображають національно-культурне бачення світу і допомагають побачити сторінки історії німецького етносу.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 811.161.1:81’37:659.13

Горлачева В.В.
(Запорожье, Украина)

ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Стаття присвячена розгляду особливостей семантики оказіональних кольоропозначень у сучасному російськомовному рекламному дискурсі. Досліджувані кольоропозначення мають семантичні одиниці, що ілюструють сучасні тенденції колірної номінації
у рекламі.
Ключові слова: рекламний дискурс, кольоропозначення, оказіональне кольоропозначення, лексема, сема.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей семантики окказиональных цветообозначений в современном русскоязычном рекламном дискурсе. Исследуемые цветообозначения содержат семантические единицы, иллюстрирующие современные тенденции цветовой номинации в рекламе.
Ключевые слова: рекламный дискурс, цветообозначение, окказиональное цветообозначение, лексема, сема.
The article deals with some characteristic features of the meanings of the occasional color
terms in modern Russian advertising discourse. Investigated color terms have semantic units
which illustrate modern tendencies of color nomination in advertising discourse.
Key words: advertising discourse, color term, occasional color term, lexeme, sem.
Реклама стремительно ворвалась в жизнь современного человека, поражая воображение вербальными, аудио- и визуальными образами. Став частью коммуникативного
пространства, реклама постоянно пополняется, предлагая покупателю, по справедливому утверждению В. В. Зирки, «не только готовые идеи, но и готовые персонажи,
стереотипы, имиджи, по примеру которых весь цивилизованный мир строит свое поведение» [1: 40]. Продолжая мысль исследовательницы, стоит отметить, что реклама влияет и на речевое поведение покупателя, привносит в его словарный запас определенную
лексику. Манипулятивная сущность рекламы проявляется и во внедрении «лингвистических находок» маркетологов. Большое количество слов, употребляемых в рекламном
дискурсе, употребляется в других функциональных регистрах языка. Часто рекламный
дискурс выступает источником пополнения фонда цветолексики языка. Цель данной
работы – выделить и охарактеризовать виды окказиональных цветообозначений, функционирующих в рекламном дискурсе. Прежде всего, нас интересуют семантические особенности указанных цветообозначений, их отличия от общеязыковых названий цвета.
© Горлачева В.В., 2010
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Анализ семантики окказиональных цветообозначений позволит проследить основные
тенденции цветовой номинации, факторы формирования цветового фонда языка на современном этапе. Материал исследования получен в результате сплошной выборки из
русскоязычных текстов коммерческой рекламы. В данной работе в качестве иллюстративного материала мы приводим цветолексику в той орфографической форме, в которой
она функционирует в рекламном дискурсе. Наши разработки представляют собой лишь
отдельный аспект в лингвистическом изучении рекламного дискурса. Специфика рекламного дискурса анализируется на страницах большого количества научных изданий,
как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике.
Особый интерес для нас представляют работы А.П. Василевича, в одном из разделов
своей книги «Цвет и названия цвета в русском языке» [2], ученый обращает внимание на
развитие у названий цвета особой функции – рекламной, составляет списки рекламных
названий цвета. Ю. Н. Ус обращается к актуальной проблеме семантических типов цветообозначений в рекламе, сопоставляя русские и немецкие рекламные тексты [3].
Общеязыковым цветообозначением в русском языке выступает имя прилагательное
с денотативными цветовыми семами, давно функционирующее в языке, известное всем
носителям языкового коллектива и зафиксированное лексикографическими изданиями.
В рамках данной работы под окказиональным цветообозначением мы понимаем лексему или словосочетание, выступающее в качестве цветообозначения только в рекламном
дискурсе и не являющееся общеязыковым названием цвета. Номинация по предмету
как форма лексикализации цветового признака дает возможность привлекать имена существительные для называния колерных образцов. Поиск путей номинации цвета подталкивает создателей рекламы заимствовать из других языков или создавать средствами
русского языка новые цветообозначения. Залогом успешного использования нового цветообозначения выступает его заимствованная материальная форма или содержательный
аспект русскоязычного наименования, вызывающий интерес покупателя.
Создавая окказиональные цветообозначения, маркетолог, как правило, опирается
на традиционные метафорические модели создания общеязыковых цветообозначений.
Прототипами цвета выступают объекты и явления природы, артефакты, при создании
окказиональных цветообозначений маркетолог чаще обращается к названиями объектов,
созданных человеком, поэтому значительную часть окказиональных цветообозначений
составляют цветообозначения – названия объектов и явлений культуры, цветообозначения – названия понятий чувственной сферы человека, цветообозначения – названия лиц
и вымышленных существ.
Мы зафиксировали большое количество названий цвета по предмету, мотивированных понятиями из сферы «явления и объекты природы». Условием успешной реализации модели «номинация цвета по предмету» стала возможность манипулирования
сознанием потребителя с помощью эффективного использования его фоновых знаний.
Характеризуя цвет продукции, копирайтер привлекает лексему, в семантике которой
собственно цветовые семы соседствуют с другими денотативно-сигнификативными
или коннотативными семами. Так, цветообозначения «Океан», «волна» в сознании покупателя однозначно соотносятся с синими и зелено-голубыми оттенками, но используя
названные лексемы, рекламисты не только называют цвет, но и манипулируют человече176

ским сознанием, апеллируя к архетипическим основам человеческой психики, активно
вовлекая в рекламную коммуникацию символы первостихий, например, «Рассыпчатые
тени, «Синяя волна» от Avon сделают твой взгляд чистым и лучистым, около 38 грн.»
(Лиза. - 2010. -№ 10). По словам исследователей, вода в рекламе выступает как «порождающая стихия, источник жизни; вода символически осмысляется как средство очищения, может быть эквивалентом жизненных соков человека» [1: 45]. Материалом для
создания цветолексики выступают названия погодных явлений (ветер: Ягодный вихрь /
Океаничный бриз; осадки: грозовое небо, утренняя роса, росинка; явления дня и ночи:
алая заря, алый закат, белая ночь, ночное небо, пасмурный день, хмурое утро, Солнечный закат). Имя цвета может быть мотивировано названиями полезных ископаемых:
антрацит, каолин, кобальт; именами благородных и неблагородных металлов: золото,
золото инков, Голограммное серебро, серебристая платина; отдельную группу составляют цветообозначения-названия драгоценных и полудрагоценных камней, например,
Аметист, Александрит, Бургундский рубин, Голубой бриллиант, Золотой янтарь, Малахит, Нефрит, Сапфир, Черный Изумруд.
Характеризуя цвет, маркетолог привлекает названия объектов флоры и фауны. Среди
лексем-названий объектов растительного мира мы выделили цветообозначения-названия
декоративных растений, например, астра, бледная фиалка, березовый лист, василек, вяз,
ель, лист ландыша, мать-и-мачеха, ноготки, рододендрон, а также цветообозначения
тематической группы «растительная пища». Существование указанных цветообозначений подтверждается приемлемостью таких конструкций: «Добавьте немного абрикоса
на щеки – и лицо заметно посвежеет» (Лиза. – 2005. - № 28) или «Цвет спелой вишни на устах выгодно подчеркивает их притягательность» [там же]. Отдельная группа
цветообозначений, зафиксированная нами в русскоязычных рекламных текстах, связана
с названиями грибов, например, грибная поляна, боровик, рыжик, подосиновик, подберезовик, черный груздь, шампиньон. Возможно определение цвета с помощью названий
объектов фауны, например, афганская борзая, бизон, зубр, кузнечик, креветка, лань, лосось, серебристая норка, морской окунь, пшеничный терьер, розовый лебедь, розовый
скворец, тигр, фламинго [4].
В процессе своей многовековой жизнедеятельности человечество преобразует окружающий мир. Реальность, созданная человеком, так же как и природные предметы и
явления, отражена в его сознании. Репрезентируя свои знания, человек фиксирует информацию о «цветности» мира. На современном этапе развития цветолексики увеличивается количество цветообозначений, денотативно связанных с предметами и явлениями
материальной и духовной культуры человека. Следует выделить цветообозначения, объединенные семами «ткань», «текстильный материал». Как правило, мотиватором такого
цветообозначения выступает название дорогой ткани (перский шелк, сиреневый муслин,
черный бархат). В некоторых случаях цветообозначение-название ткани позволяет раскрыть физические особенности цвета: алый шелк, ангорская шерсть, оливковая замша –
названия матовых цветовых признаков, Белоснежный шелк, Фиолетовый атласный –
глянцевые цвета. Обширный блок рекламных цветообозначений мотивируется лексемами тематической группы «десерт, сладкое», например, Горячая / Розовая карамель, Шоколадная лилия, Молочный шоколад, Коралловый мед, Персиковая глазурь, Сливочный
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джем. Широко представлена группа цветолексики, содержащая в своем лексическом
значении сему «алкоголь»: Пьянящая слива, Подогретый пунш, Искрящийся пунш, Розовое шампанское, Дамский ликер, Коньяк. Часть рекламных цветообозначений образована
в результате актуализации колоративной семы в смысловой структуре названий предметов быта: абрикосовый фонарь, кирпич, мокрый асфальт, пуховой платок, сигара, синяя
лента, фольга, хрусталь, цемент [4]; сплавов, созданных человеком: Античная бронза, медь, сплав [4] и др. В качестве цветообозначений копирайтеры вводят в рекламный
текст названия предметов, созданных из ювелирно значимых металлов и камней: старое
серебро, серебряный оклад, серебряная пуля, гранатовый браслет.
Окказиональные цветообозначения в русскоязычном рекламном дискурсе содержат
информацию не только о предметах материальной культуры человечества. Ряд цветообозначений эксплицирует информацию о явлениях и объектах искусства (цветообозначения с семой «музыкальное произведение»: классический концерт, рапсодия, розовый
ноктюрн [4], «направление культуры и искусства»: золотая хохлома - красно-оранжевый
интерьерный цвет, Декаданс - темно-красный, Диско - яркие красно-розовые оттенки,
Огни Диско - яркий красный. Цветообозначения-названия понятий чувственной сферы
человека представляют новый вид названий цвета, эстетическая функция часто доминирует в них над цветовой, поэтому в денотативно-сигнификативном макрокомпоненте
данных цветообозначений сема цвета является коннотативной или отсутствует, например, Страсть – красный, Нежность - розовый, Тщеславие - темно-фиолетовый. Блок
цветообозначений-названий лиц и вымышленных существ включает две группы окказиональных единиц: субстантивы и формы имен прилагательных (Загорелая красотка –
темно-бежевый, Прелестная – светло-розовый, Дерзкая – красный), в семантике которых
содержится информация о поведении, внутренних и внешних качествах лица, а также
цветообозначения-антропонимы (Ромео и Джульетта – розовый и бронзовый, Джулия –
бежевый, Виктория – темно-бежевый). Семантика субстантивов и лексем-имен прилагательных содержит семы «женская привлекательность» и «женская активность». Имя
собственное в данном случае выступает прецедентной единицей, использование авторитета известного человека дает возможность манипулировать сознанием покупателя.
Русские цветообозначения не всегда, по мнению маркетологов, в силах создать привлекательный образ рекламируемой продукции, поэтому часты случаи использования
заимствованных названий цвета. Используя англоязычную лексему в качестве цветообозначения, маркетолог не стремится четко указать цвет предлагаемой продукции, иноязычное написание только привлекает внимание покупателя. В русскоязычной рекламе
присутствуют цветообозначения, заимствованный характер которых создатели рекламы
подчеркивают иноязычным написанием (латиницей): Atlanta blue (синий), Moroccan blue
(ярко-синий), Deep Sea Blue (темно-синий), Aero Blue (голубой) (www.mitsubishi-motor.
com.ua/model/colt3d/colors/) или с помощью транслитерации и фонетического заимствования, например, Порселайн- бежевый (Oriflame. – 2008.- № 6), Хоуп – красно-розовый
(Faberlic. - 2007. - № 4). Заимствованные цветообозначения чаще используются в рекламе товаров международных компаний (косметики, автомобилей и др.)
Таким образом, окказиональные цветообозначения широко используются в русскоязычном рекламном дискурсе. Приоритетной моделью создания окказиональных цве178

тообозначений выступает номинация цвета по предмету. Создавая данные цветообозначения, маркетолог, как правило, опирается на традиционные метафорические модели
создания общеязыковых цветообозначений, но на современном этапе развития цветолексики актуальными стали цветообозначения, денотативно связанные с предметами и
явлениями материальной и духовной культуры человека.
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ДЕСКРИПТИВНЫЙ И КРИТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К МЕДИА ДИСКУРСУ
В АСПЕКТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ
Стаття присвячена аналізу англо-американського дискурсу в аспекті політичної
коректності. Розглядаються підходи дискурс-аналізу при дослідженні текстів однієї жанрової спрямованості, зроблена спроба практичного застосування процедури
дискурсу-аналізу при дослідженні газетних повідомлень, які висвітлюють проблеми політичної коректності.
Ключові слова: медіа дискурс, політична коректність, дескриптивний підхід, критичний підхід, політично коректні одиниці, мовні стратегії.
Статья посвящена анализу англо-американского дискурса в аспекте политической
корректности. Рассматриваются подходы дискурс-анализа при исследовании текстов
одной жанровой направленности, предпринята попытка практического применения
процедуры дискурса-анализа при исследовании газетных сообщений, освещающих проблемы политической корректности.
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This article analyzes Anglo-American discourse in terms of political correctness. It deals
with approaches to discourse analysis in the study of texts belonging to one genre. An attempt
was made to apply the procedure of discourse analysis to the study of newspaper articles that
highlight the problems of political correctness.
Key words: media discourse, political correctness, descriptive approach, critical approach,
politically correct units, speech strategies.
Анализ таких феноменов, как языковое поведение, стереотипы, предрассудки, присущие социальным группам обусловлены таким фактом, как уверенность человека в
том, что нельзя «заглянуть» в сознание другого, (практически) каждый из нас убежден, что существуют определенные ментальные процессы, которые связывают производство и понимание текста как с высказыванием, контекстом и коммуникацией, так
и с социальными явлениями. Будучи носителем определенной культуры, человек научился быстро распознавать систематически повторяющиеся события, соответственно
реагировать на них и обновлять информацию, исследование которой посвящено культурному знанию. Таким образом, дескриптивный и критический анализ должен стать
частью исследований дискурсивных практик, поскольку их задачей является изучение и
объяснение социальных проблем междисциплинарного характера.
Целью данной статьи является изучение подходов к текстам медиа дискурса в аспекте политической корректности. Поставленная цель предполагает решение следующих
задач:
-- дать определение понятию «политическая корректность» в медиа дискурсе;
-- выявить особенности использования разных подходов к медиа дискурсу, в частности дескриптивного и критического подходов;
-- выделить и охарактеризовать наиболее употребительные дискурсивные речевые
стратегии для выражения политической корректности.
Суть политической корректности сводится к попытке создания общества всеобщего
равенства, независимо от цвета кожи, пола, возраста, состояния здоровья и т.д. Важный
этап на пути к такому обществу — реформа языка и исключение из употребления лексических средств, содержащих указание на пол, расу, возраст, состояние здоровья референта. Отсюда появление и закрепление в конце 80-х — начале 90-х годов в английском
языке политически корректных единиц типа 'person of color’ вместо ‘black’ или ‘colored’,
‘waitperson’ вместо ‘waiter / waitress’, ‘economically challenged’ вместо привычного ‘poor’,
наконец, ‘differently abled’ вместо ‘handicapped’. Таким образом, политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения
взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального
статуса, внешнего вида и т. п. [5 : 43].
В рамках собственно лингвистических исследований разграничиваются два подхода к
анализу текстов, написанных с учетом политически корректных единиц: дескриптивный
и критический. В связи с этим, мы опирались на эти подходы при анализе феномена
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политической корректности и его употребления в интернет-статьях. Далее мы считаем
необходимым рассмотреть более подробно суть этих подходов.
Так, критический анализ, нацеленный на исследование языка как способа господствования и / или социального контроля с акцентом на социальной неравности, воплощенной в дискурсе как «veiling” (одна из форм скрытого социального давления с
помощью языковых средств), необходимо начинать с тщательного, исчерпывающего
анализа самого дискурса, поэтому первым шагом критического дискурс-анализа является дескриптивный анализ, который сосредоточен на изучении языкового поведения
политиков, риторических приемов, манипулятивных стратегий, а также содержательной
стороны текстов. Посредством этого анализа можно выяснить, какие характеристики делают данный дискурс или группу дискурсов специфическим явлением. Для этого следует ознакомиться со всеми нюансами риторики, с авторским выбором языковых средств,
структуры, аргументов и доказательств. Цель этого этапа заключается в том, чтобы дать
ответ на два фундаментальных вопроса: какова очевидная цель дискурса (какую цель
преследует адресант)? Как «работает» дискурс для достижения цели (какие используются стратегии)?
Дескриптивный подход лучше всего выполняет свою задачу, если рассматривает
языковое поведение как значимое во всех аспектах его взаимоотношений с жизнью общества (при этом изучаются формальные характеристики текста, его структура, стратегии), в то время как критический дискурс-анализ предполагает исследование дискурса как параметра социального взаимодействия и социальной структуры. Критический
дискурс-анализ фокусирует внимание на том, каким образом структура дискурса вводит
в действие, поддерживает, укрепляет, легитимирует, репродуцирует (воспроизводит) или
отрицает отношения власти и господства в обществе.
В первую очередь, нас интересовали стратегии, связанные с презентацией субъектов
и объектов дискурса в духе политической корректности, а также аргументативные и
оправдательные стратегии. В данном случае в роли субъектов коммуникации выступают
продуценты и реципиенты текстовых сообщений, то есть активные участники коммуникативного процесса. Объектом, в свою очередь, является та социальная группа, против
которой направлен дискурс [3 : 56].
Одним из аспектов политической корректности является противопоставление
субъектов, которое предполагает различия между ними, и которые преподносятся как
непреодолимые и обязательно влекущие за собой конфликт и нетерпимость групп друг к
другу. Так, например, расистский дискурс, «преувеличивает различия во внешности или
культуре «своих» и «чужих», постоянно объясняет и устанавливает границы, кто включен в понятие «нормы», а кто нет (в данном регионе, стране, городе или в его окрестностях) [1 : 31]. Традиционная точка зрения, чаще всего представленная в СМИ, предполагает, что белый мужчина, имеющий определенное положение в обществе, без физических
отклонений и есть норма, в то время как представители других рас не подходят под этот
критерий. Также сравниваются «их» нормы и ценности с «нашими» в выгодном для «нас»
свете. Соответственно критический дискурс-анализ – это тип аналитического исследования дискурса, который изучает, в первую очередь, то, каким образом злоупотребление
социальной властью, социальное господство и неравенство включаются, репродуциру181

ются, воспроизводятся и отвергаются текстом и речью в политическом и социальном
контексте. Он нацелен на понимание и разоблачение социального неравенства будь то
сексизм, эйджизм, расизм или др., и в конечном итоге, на противостояние ему.
Опираясь на вышеуказанные методы мы смогли выделить и охарактеризовать наиболее употребительные дискурсивные речевые стратегии, которые используются для
выражения политической корректности.
1. Обобщение – ход, используемый для того, чтобы показать, что (негативная) информация, только что приведенная, не просто «случайна» или «исключительна»; тем самым
подкрепляется возможное общее мнение.
«Не added of political correctness: «It has now become a hindrance to social progress, and
a threat to society» [7].
В данном контексте представление автора о политической корректности как об угрозе обществу и замедлении социального прогресса предельно обобщается и преподносится как мнение общественное.
« Political correctness had become a form of «soft totalitarianism» which had led to «moral
cowardice» and «intellectual dishonesty» [8].
2. Приведение примера - ход, доказывающий, что общее мнение не «надумано», но
основано на конкретных фактах/опыте. Например,
«For example, women’s pay being less than men’s - due to sex discrimination, according to
PC, when in fact it was due to women making different work-life choices and taking childcare
breaks» [11].
Автор намеренно опровергает общепризнанное мнение для уяснения подлинной
причины дискриминации женщин и ущемления их права на получение равной с мужчинами заработной платы.
3. Поправка как речевая стратегия предполагает контроль над индивидуальной речью, который порождает предположение о том, что некая формулировка либо «ложна»,
либо может привести к нежелательной интерпретации. Например,
«In plain English, the intent of the legislation is to protect those “who take reasonable
action” to report suspicious activities to the authorities by providing the persons reporting the
suspicious activities with immunity from civil liability (lawsuits)» [9].
Вышеупомянутая поправка была необходима для того, чтобы простым языком
объяснить принятый закон, ориентируясь на общую массу читателей.
4. Усиление – стратегия, нацеленная на привлечение внимания реципиента или
улучшение структурной организации релевантной информации. Например,
«But what is absolutely disgraceful is to find out that lawyers are coming forward and
advocacy groups are coming forward to represent those imams and suing, attempting to find
the identity of those passengers, those citizens who acted in good faith, who responded to their
government and reported what they deemed to be suspicious activity» [7].
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В данном случае слово disgraceful является эмоционально-окрашенным, что позволяет автору привлечь внимание читателя и возможно заставить его согласиться с вышесказанным.
5. (Очевидные) уступки - ход, дающий возможность условного обобщения даже в
случае привлечения противоречащих примеров, либо позволяющий подчеркнуть реальную или воображаемую терпимость и сочувствие, то есть составные части стратегии
положительной самопрезентации. Например,
«The politically correct truth is publicly proclaimed correct by politicians, celebrities and
the BBC even if it is wrong, while the factually correct truth is publicly condemned as wrong
even when it is right» [10].
В данном контексте употребляется один из манипулятивных приемов -осмеивание
общепризнанных норм, т. е. принятие политически корректной истины в качестве единственно возможной.
6. Повтор - формальный ход, функции которого близки к усилению: привлечение
внимания, структурирование информации, подчеркивание субъективных оценок, более
значимых тем и т.д.
«That resulted in six imams being removed from the plane. Now, that is a matter that is
going to be in litigation between U.S. Airways and those six imams» [9].
7. Контраст - ход, имеющий несколько функций: привлечение внимания к участникам определенных (конфликтных) отношений;подчеркивание положительных и отрицательных оценок действующих лиц, их действий, намерений или свойств. Например,
«РС has gained a «vice-like grip over public debate» and, although it once had a purpose
in preventing overt discrimination it now “causes more harm than good”» [8].
Помимо использования метафоры a “vice-like grip over public debate” для усиления
оценки происходящему, автор также иронично подчеркивает абсолютно противоположный первоначальной цели эффект возникновения данного феномена.
8. Смягчение - этот ход обычно является частью стратегии самопрезентации, демонстрируя понимание и терпимость и тому подобные качества. С его помощью предполагается блокировать отрицательные выводы.
«When it is clear that we have not defined in a good-faith language in this motion to
recommit what that is, then a number of people in this country could be singled out for various
and sundry reasons» [9].
Из данного контекста можно сделать вывод, что ход смягчения был использован в
фразе various and sundry reasons, под которыми понимаются разного вида признаки (половые, расовые, физические и т.д), отличающие одну группу людей от других. Эта стратегия выдержана в рамках политической корректности, не предполагающей выделение
отличий.
9. Сдвиг - этот ход типичен для положительной самопрезентации.Например,
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«We need to catch bad people, but we need to make sure that we are not profiling those
individuals because of how they look. I mean, this is America. This is the melting pot with a
rainbow» [11].
Для достижения необходимого результата в данном контексте сначала употребляется
местоимение we со сдвигом на более общее понятие America и, наконец, на то, чем в
действительности является Америка - the melting pot. Теория “плавильного котла” (“плавильного тигля”) - это теория формирования американской нации, объединившей в единый сплав иммигрантов различных рас и национальностей из многих стран мира. Впервые понятие “плавильный котел” употреблено английским драматургом И. Зангуиллом в
одноименной пьесе (1908) о жизни еврейских иммигрантов в США.
10. Пресуппозиция, импликация, предположение. Это семантические и прагматические ходы, позволяющие говорящему избежать формулирования некоторых частных
суждений, а именно, отрицательных замечаний или оценок, или перевести их в русло
более общих, общепризнанных знаний или мнений, за которые говорящий не несет ответственности.
«Ву always backing the perceived «victim» against the so-called «oppressor», and by
relying on an argument's emotional appeal rather than the facts, PC had made some arguments
almost impossible to refute» [8].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в результате изучения подходов к медиа
дискурс, мы пришли к следующим выводам. Во-первых основополагающий момент
дискурс-анализа текстов любой тематики заключается в установлении условий существования высказываний и механизма исключения других форм выражения, то есть анализ выбора, сделанного создателем текста, и степени его эффективности, с точки зрения реализации заложенного потенциала. Во-вторых, средства массовой коммуникации
рассматриваются в качестве инструментов мобилизации, убеждения, действующих в
интересах различного рода общественных и частных институтов (правительства, политических партий, рекламодателей), которые преследуют цель убедить своих слушателей
мыслить и действовать определенным образом. Современная коммуникация направлена
на привлечение внимания, поэтому в агитационном текстах СМИ о политической корректности на первый план выходят суггестивные и манипулятивные функции.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ СХІДНОЇ АФРИКИ
Метою дослідження є розгляд лінгвокультурних особливостей англомовного телевізійного дискурсу Східної Африки. На прикладі дискурсу телевізійного ток-шоу були
досліджені особливості дискурсивних формул, прецедентних текстів та вербалізацїі
ключових концептів.
Ключові слова: телевізійний дискурс, ток-шоу, концепт, дискурсивна формула, прецеден тний текст, Східна Африка
Цель исследования состоит в рассмотрении лингвокулътурных особенностей англоязычного телевизионного дискурса Восточной Африки. На примере дискурса телевизионного ток-шоу были исследованы особенности дискурсивных формул, прецедентных
текстов и вербализации ключевых концептов.
Ключевые слова: телевизионный дискурс, ток-шоу, концепт, дискурсивная формула,
прецедентный текст, Восточная Африка.
The purpose of the research is to consider the linguocultural peculiarities of the television
discourse of East Africa. The analysis of the discourse of the television talk-show allowed to
determine the peculiarities of the discourse formulas, precedent texts and verbalization of the
key concepts.
Key words: television discourse, talk-show, concept, discourse formula, precedent text,
East Africa.
Метою роботи є дослідження лінгвокультурних особливостей англомовного телевізійного дискурсу Східної Африки.
Актуальність дослідження, перш за все, зумовлена посиленою увагою сучасної
лінгвістики до досліджень у галузі міжкультурної комунікації, яка передбачає розгляд
функціонування мовних одиниць у тісному зв'язку з культурою в різних контекстах
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функціонування. Сьогодні англійська мова розглядається як плюроцентрична мова, яка
репрезентує різноманітну соціолінгвістичну історію, мультикультурні ідентичності,
множинні норми використання та засвоєння. Проте не всім варіантам англійської мови
приділяється рівна увага: британський та американський, канадський та австралійський
національні варіанти вивчені та описані достатньо добре, у той час дослідження особливостей існування та функціонування англійської мови в країнах Африки, де англійська
мова є офіційною в ряді країн, є нечисленними. Саме тому актуальність цієї розвідки
також полягає у дослідженні особливостей англійської мови в країнах Східної Африки.
У лінгвокультурному контексті Східної Африки англійська мова виступає в ролі мови
міжнаціонального спілкування. Особливості територіальної та соціальної диференціації англійської мови в країнах Африки почали вивчатися з другої половини 20 століття.
Серед дослідників такі вчені як Семенець О.Е. [1], Скандера П. [2], Бурегейа А. [3]. Досліджувалися основні відмінності варіантів англійської мови, які включали зміни в лексичному складі, граматичному та фонетичному складі мови, а також розвиток значень
деяких лексичних одиниць англійської мови в таких країнах як Кенія, Танзанія, Уганда.
Проте дослідження особливостей англомовного телевізійного дискурсу в лінгвокультурному контексті Східної Африки відсутні.
Об'єктом дослідження в даній статті стали транскрипти англомовних телевізійних
ток - шоу телевізійного каналу Кенії, NTV (Nation TV).
Предметом дослідження є лінгвокультурних чинники, що зумовлюють особливості
телевізійного дискурсу.
Завдання включає дослідження дискурсивних формул, прецедентних текстів та ключових концептів телевізійного дискурсу Східної Африки.
Лаптева О.А. стверджує, що телевізійне мовлення дозволяє представити мовленнєвий портрет епохи [4: 2]. Крижановська М.В. підкреслює, що дискурс ЗМІ привертає
підвищену увагу лінгвістів, оскільки є частиною загальнокультурного простору, одним з
важливих факторів формування сучасної мовної картини світу та впливає на мовленнєві норми суспільства. Даний дискурс проникає в усі типи особистісно-орієнтованого та
статусноорієнтованого спілкування, характеризується широким тематичним спектром та
відображає останні тенденції та феномени соціальної реальності [5: 159].
В межах телевізійного дискурсу функціонують декілька різних жанрів. Ларіна О.Г.
наводить наступну класифікацію телевізійних жанрів: теленовини, телеогляд, фільми на
телебаченні (художній, документальний, драма, мелодрама, бойовик, комедія, пригоди,
трилер, фільм жахів, детектив, еротика), телесеріал, мультиплікаційний фільм (для дітей,
для дорослих), телевистава, телеінтерв'ю (портретне, тематичне, змішаний тип інтерв'ю
[портретне + тематичне]), телерозслідування, телереклама (політична реклама, комерційна реклама, анонс), теледебати, телешоу (ток-шоу, реаліті-шоу, ігрове шоу, комедійне
шоу), телегра, телевікторина, теле-екстрім, телеподорож, телеклуб, телеінструкція, телешоп, телегороскоп, тслелотерея, телешкола, музика на телебаченні (музичний концерт,
музична програма, музичний конкурс), спорт на телебаченні, патріотична програма, програма про здоров'є, науково-популярна програма, пародійно-гумористична програма, кулінарна програма [6: 62]. Ларіна О.Г. підкреслює, що запропонована класифікація може
бути розширеною за рахунок субжанрів [6: 63].
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Крижановська М.В. у своєму дослідженні виділяє декілька підходів до дослідження
ток-шоу, які застосовуються сьогодні. Зокрема, телевізійний дискурс або теледискурс
ток-шоу розглядається дослідниками як: складова політичного дискурсу; мас-медійний
(медійний) дискурс, переважно конфліктно-маніпулятивного спрямування; різновид розважальної телепрограми; медіа простір з соціо-семантико-прагматичним потенціалом
[5]. Російська дослідниця Ларіна О.Г. розлядає дискурс телівізіййного ток-шоу як тип інституціонального дискурсу. Ларіна О.Г. відзначає, що признаками теледискурсу ток-шоу
як типу інституціонального дискурсу є учасники, хронотроп, цілі, цінності, стратегії,
тематика, жанри (різновиди), прецедентні тексти, дискурсивні формули, сценарність та
драматургічність [6: 142].
Карасик В.І. визначає інституціональний дискурс як спеціалізований, клішований
різновид спілкування між людьми, які можуть не знати один одного, проте повинні спілкуватися згідно з нормами даного соціуму [7: 234].
Іліе К. пропонує розглядати дискурс телевізійного ток-шоу як семі-інституціональний
(semi-institutional) за своєю природою. У своєму дослідженні вона приходить до висновку,
що ток-шоу демонструє поєднання характеристик, які є характерними як для звичайної
розмови, так і для інституціонального дискурсу в аспекті дискурсивних конфігурацій,
цілей, ролей учасників та переключення ролей, контролю над темою та розмовою. Не
можна не погодитися з думкою Іліе К., що ведучий ток-шоу (show host) в залежності
від рис характеру, теми, загального фону, учасників та особливостей аудиторії може
розглядатися не тільки як модератор розмови, але як і учасник розмови [8]. Саме тому,
можна зробити висновок про доцільність розгляду дискурсу телевізійного ток-шоу як
семі-інтитуціонального дискурсу.
Карасік В.І. зазначає, що основи лінгвокультурного дослідження тексту були закладені в працях В. фон Гумбольдта. Карасік В.І. підкреслює, що лінгвокультурний підхід
до аналізу тексту є спрямованим на висвітлення особливостей менталітету народу, які є
обумовленими історією народу, та є відображеними в мові прецедентних текстах, концептосфері, культурних концептах. Він також відзначає, що важливою характеристикою
дискурсу, як феномену культури, є його ціннісні признаки [7: 227].
Телевізійний жанр ток-шоу є одним з найбільш розповсюдженим. Під терміном токшоу сьогодні розуміють будь-яку «розмовну» телепередачу, наприклад, бесіду за круглим столом або інтерв'ю у студії, якщо журналіст є достатньо популярним та вміє достатньо вільно спілкуватися. Елементи ток-шоу можуть мати інформаційні та особливо
інформаційно-аналітичні програми [9].
Матеріалом даного дослідження слугували транскрипти популярного ток-шоу Showdown кенійського телевізійного каналу NTV (Nation TV) за 2008 рік.
NTV належить до найбільшої медійної корпорації у Кенії, яка також володіє газетою
Daily Nation та радіостанцією 96.4 Nation FM. Декілька журналістів каналу NTV мають
нагороди the CNN Journalist Award of the Year.
Розрізняють наступні види ток-шоу: телеміст, теледебати, бесіда, дискусія [10].
Ток-шоу Showdown проходить у формі бесіди, діалогу або полілогу, коли в студії є присутніми два гостя. Слід відзначити, що бесіди проходять в спокійний, не конфліктній
атмосфері, хоча гості студії можуть мати різні погляди на питання, які обговорюються.
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Кольори студії є також спокійними. В студії є присутніми тільки ті гості, які приймають
участь в обговоренні. Матеріалом дослідження слугували ток-шоу, які є присвяченими
суспільно-політичний тематиці. Гостями студії стають члени парламенту, суспільні діячі,
представники різних політичних партій.
Для позначення ведучого ток-шоу використовується словосполучення show host, яке
використовують, як у британському варіанті англійської мови, так і американському варіанті англійської мови. Проте для позначення ведучих телевізійних новин використовується іменник anchor (the person who reads the news and introduces reports on television),
який використовується в американському варіанті англійської мови.
Під час шоу ведучий по черзі задає питання кожному гостю. Ведучий звертається до
своїх гостей, називаючи їх ім’я та прізвище. Для зміни мовця ведучий використовує такі
висловлювання як, наприклад, We can соте to you now. Для гостей шоу не є характерним перебивати один одного, або самостійно починати висловлювати свою думку. Гості очікують поки ведучий звернеться до них. Шоу починається з презентації основного
питання, навколо якого йде обговорення. Дискурсивними формулами, з якими ведучий
звертається до телеглядачів та якими закінчується шоу є, наприклад: Keep watching NTV.
I thank you for your company. Дискурсивні формули - «своєрідні обороти мовлення, які є
притаманними спілкуванню у відповідному соціальному інституті» [7: 280].
У ток-шоу, яке йде в прямому ефірі, активну участь також приймають телеглядачі, які
можуть подзвонити до студії та в прямому ефірі за допомогою «голосного зв'язку» задати
питання гостям студії або висловити свої думки з приводу питання, яке обговорюється.
Висловити свої думки глядачі також можуть за допомогою SMS. Зміст SMS повідомлень
є представленим у стрічці, яка біжить на екрані. Слід відзначити, що постійний зв’язок з
телеглядачами є характерною рисою телебачення Кенії. Питання телеглядачам задаються
під час випуску новин у рубриці Opinion Count, глядачі висловлюють свої думки за допомогою SMS або телефонних дзвінків до студії. Також глядачі можуть задавати питання
під час інтерв’ю в студії за допомогою «голосного зв’язку». Випуски новин включають
рубрику Word on the Street, де пересічні громадяни дають відповіді на актуальні питання,
які турбують суспільство в певний час. Питання формулюються за допомогою модального
дієслова should. Наприклад:
Should Kofi Annan intervene in the Cabinet Deadlock?
Слід відзначити, що Кофі Аннан, екс-генеральний секретар ООН, є дуже поважною
людиною в країнах Африки. Цитування висловлювань Кофі Аннана є характерним для
телевізійного суспільно-політичного дискурсу. Цитування висловлювань Кофі Аннана
є прикладом прецедентних текстів. Прецедентними називають тексті, які є добре відомими носіям тієї чи іншої лінгвокультури, які мають вагоме значення та неодноразово
використовуються у спілкуванні [11].
Прецедентними стають також скорочення, значення яких може бути зрозумілим
тільки адресатам певного лінгвокультурного контексту. Наприклад, скорочення ODM в
питанні, яке обговорювалося на одному з ток-шоу:
Should President Kibaki vet the list of ODM MPs proposed to serve as the Cabinet
Ministers?
ODM означає Orange Democratic Movement.
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Аналіз ток-шоу на суспільно-політичну тематику дозволив встановити, що концептуального значення в суспільно-політичному дискурсі Кенії набуває лексична одиниця
CORRUPTION. Наприклад, під час обговорення питання формування нового Кабінету
Міністрів, основною стає думка про необхідність відбору тих кандидатів, минуле яких
не пов'язане з корупцією. Ключовою одиницею дискурсу стає одиниця clean: clean people, clean cabinet. Наприклад, один з гостей ток-шоу висловлюється наступним чином:
This Cabinet should be clean and very useful.
Концептуальне значення лексичної одиниці CORRUPTION підтверджується
також аналізом урбаністичного дискурсу столиці Кенії, Найробі, та аналізом дискурсу
англомовних газет Кенії. У словнику Macmillan CORRUPTION визначається як dishonest or illegal behaviour by officials or people in positions of power, especially when they accept money in exchange for doing things for someone. Corruption позначає хабарництво в
масштабах всієї країни та особливо у владі. Саме тому CORRUPTION сприймається як
найстрашніше зло поряд з дияволом:
There are two things mankind abhors — palling around with the devil and corruption (The
Standard, 08.10.2009).
CORRUPTION сприймається ворогом, з яким іде війна. Таке сприйняття корупції
знаходить відображення в наступних словосполученнях: war against corruption, war on
corruption, to fight corruption:
Another way the media could help is by waging war against corruption (The Eastandard,
10.10.2009).
He pledged, as he has done numerous since 1986, that he will fight corruption. But
immediately warned that the war on corruption, which is now much worse now than in 1986,
will not be won overnight but through a protracted struggle (Buganda Post, 10.10. 2009).
Особливим засобом боротьби з корупцією в країнах Східної Африки є встановлення
на певних територіях міст знаків, markings: THIS IS A CORR UPTION FREE ZONE.
Наприклад, такий знак є встановленим на території державного університету Найробі (Кенія). Такі знаки виконують як констатуючу, так і попереджальну функції.
Висновки. Таким чином, англомовний дискурс у лінгвокультурному контексті Східної Африки демонструє широкий спектр шляхів взаємодії англомовної та етномовної
картин світу, яка знаходить свій прояв у функціонуванні в англомовному дискурсі певних
дискурсивних формул, прецедентних текстів, у структурі концептосфери та особливостях вербалізації ключових концептів.
Перспективи дослідження. Проведене дослідження дозволяє поглибити вивчення
особливостей англомовної картини світу народів Східної Африки. Перспективи полягають у необхідності подальшого дослідження особливостей англомовного дискурсу у
зіставному, міжваріантному плані для подальшого розкриття лінгвістичного феномену
полілінгвокультурної моделі мовної картини світу.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ СУГГЕСТИВНого ТЕКСТА
(на материале рекламы лекарственных препаратов)
У статті розглядаються етнокультурні особливості сугестивних технологій у сучасних рекламних текстах. Здійснюється аналіз культурно-специфічних чинників маніпуляції свідомістю в рекламі ліків на англійській, українській, російській мові.
Ключові слова: сугестія, засоби сугестії, етнокультурні особливості, реклама
ліків.
В статье рассматриваются этнокультурные особенности суггестивных технологий в современных рекламных текстах. Осуществляется анализ культурно-специфических факторов манипуляции сознанием в рекламе лекарств на английском, украинском, русском языке.
Ключевые слова: суггестия, средства суггестии, этнокультурные особенности, реклама лекарств.
The article deals with ethnocultural peculiarities of suggestive technologies in the modern
advertising. Specifically cultural factors of mind manipulation is analyzed on the material of
Ukrainian, Russian, English drug advertising.
Key words: suggestion, means of suggestion, ethnocultural peculiarities, drug advertising.
Состояние современной лингвистики характеризуется всё более возрастающим интересом к рекламной коммуникации. Способность рекламы воздействовать на адресата,
формируя его стратегию поведения и мировоззрение уже не вызывает сомнений. Поскольку современная реклама всё активнее использует манипулятивно-речевые средства
воздействия на потребителя, то закономерным представляется интерес лингвистов к рекламному тексту, основанному на использовании выразительных возможностей средств
языка.
Внимание к этническим и суггестивным особенностям рекламы является одной из
самых исследуемых тем в лингвистике, психологии, философии, социологии. В то же
время исследование рекламных текстов лекарственных препаратов как суггестивных
текстов в этнокультурном аспекте является на данный момент малоизученной проблемой.
Научная новизна исследования заключается в том, что выявлено и описано своеобразие рекламных текстов лекарственных препаратов в разных культурах; представлены
и определены в обобщённом виде предпосылки эффективности суггестивного воздействия рекламного сообщения с точки зрения биосоциокогнитивного подхода профессора
Н.В. Бардиной. Материалом для исследования послужили рекламные тексты лекарственных препаратов (ЛП) на английском(45 рекламных текстов), русском (50 рекламных тек© Насакина С.В., 2010
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стов) и украинском (50 рекламных текстов) языках.
Изучая стратегии манипуляции при вовлечении людей в «финансовые пирамиды»,
Н.В Бардина предложила свою оригинальную методику исследования манипулятивного
воздействия. Автор считает, что только исходя из определения человека как биосоциокогнитивной системы, возможно «выявить биологические (физиологические), социальные
и когнитивные предпосылки суггестии»[1: 181]. По мнению исследователя к биологическим предпосылкам относятся «специальные технологии, способствующие активации
правого полушария» [1: 182]. К этим технологиям исследователь относит использование
прецедентных текстов, метафор, фобий, оценочных слов. Когнитивные предпосылки
заключаются в том, «что человек способен кодировать и трансформировать информацию при помощи речи, заключая себя в сеть слов»[2: 277]. Социальные предпосылки
Н.В Бардина объясняет тем, что человек «в любой ситуации общения стремится отождествить себя с какой-либо социальной группой», поскольку всё существование человека протекает «в рамках противопоставления «свой-чужой»»[1: 184]. Объектом нашего
исследования являются рекламные тексты лекарственных препаратов на английском,
русском и украинском языках, а его предметом – этнокультурные особенности данных
рекламных сообщений.
Своеобразие восприятия рекламы в каждом государстве формируется исторически,
имеет свои культурные и национальные традиции. Во многом они отражаются в картине
мира конкретного народа, которая и влияет на восприятие рекламной продукции. В рекламном воздействии часто используется стратегия отождествления, учитывающая принадлежность адресата к определённой социальной группе: культурной, национальной,
демографической, религиозной или статусной. Большинство исследователей рекламного текста указывают на необходимость учёта отмеченных параметров (У.Аренс, К.Бове,
Т.Н.Лившиц, В.Л.Музыкант). По мнению Н.И.Конрада, «язык не только орудие общения
и совместной деятельности, но и материальное выражение интеллектуальной общности
данного коллектива»[3: 499].
Основная цель исследования состоит в выявлении этнокультурной специфики рекламных текстов, обладающих суггестивной направленностью. Задачи исследования
включали теоретическое осмысление суггестивного воздействия рекламы на сознание
людей; определение биологических и социальных предпосылок эффективности суггестивного рекламного сообщения.
Проблема соотношения этнокультурных компонентов и языка была и остаётся одной
из изучаемых в языкознании. Общеизвестны выводы В.фон Гумбольдта о том, что «строение языков человеческого рода различно потому,что различными являются духовные
особенности нации» [4: 68]; внутренняя форма языка - это выражение «народного духа»,
его культуры. Каждый язык навязывает свой собственный способ восприятия и организации мира. В современном языкознании, которое характеризуется утверждением в
качестве приоритетного антропоцентрического научного направления, увеличиваетсяколичество исследований, рассматривающих взаимовлияние экстралингвистических и
лингвистических факторов.
Первоначально психологические наблюдения за особенностями наций можно найти
в трудах Геродота, Плиния, Ксенофонта и других античных историков. Пристальный
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интерес к этой проблеме возникает в трудах учёных 18 века. Например, французский
философ Ш.Монтескье связывал понятие «народный дух» со средой и климатом, в котором проживал народ [5]. Свой вклад в развитие знаний об этнокультурной специфике
народов внесли немецкие мыслители И.Кант, Г.Гегель. В 1859 году немецкие учёные
филолог Г.Штейнталь и философ М.Лазарус в работе «Мысли о народной психологии»
объявили о создании научной «психологии народа», целями изучения которой являлись
сравнительное изучение языка, мифологии, культуры, религии. Впервые соотношения
языка, культуры и национального духа рассмотрел И.-Г.Гердер в своём труде «Трактат
о происхождении языка». Позже его идеи были развиты В.фон Гумбольдтом, Ф.Шлегелем и др.
Комплексный подход к исследованию этнокультурной специфики в современной
лингвистике был реализован в работах Ю.Д. Апресян, Н.В. Бардиной, В.П. Белянина,
А. Вежбицкой, Г. Гачева, И.А. Голубовской, В.В. Жайворонок, Ю.Н. Караулова,
В.А. Масловой, Ю.С. Степанова, Ю.А. Сорокина, С.Г. Тер-Минасовой и др.
Восприятие рекламного текста представляет собой сложный многоступенчатый процесс, который реализуется через осмысление рекламного сообщения и формирование
образа рекламируемого товара в сознании человека. На наш взгляд в этом процессе актуализируется одна из антиномий, определяющих язык, указанная В.фон Гумбольдтом,
а именно антиномия речи и понимания. Гумбольдт считал, что «речь и понимание есть
различные действия одной и той же языковой силы» [4: 77], поэтому говорящий и слушающий воспринимают один и тот же предмет с разных сторон, но вкладывают индивидуальное содержание в одно и то же слово. Именно поэтому для рекламиста необходимо
добиться полного понимания рекламного сообщения со стороны адресата.
В начале прошлого века в известной работе Н.А.Рубакина «Тайны успешной пропаганды», включающей в себя зачатки теории вербальной суггестии, постулируется мысль
о том, что необходимым условием эффективности пропаганды является «настройка»
подсознания агитатора на подсознание агитируемого [6]. Поэтому агитатору для достижения своей цели необходимо правильно определить характер восприятия своего
сообщения. Следовательно, эффективность речевого воздействия текста будет прямо
пропорциональна глубине его восприятия и точности культурной дешифровки целевой
аудитории.
Многие исследователи отмечают, что в основе суггестивного воздействия лежит
ориентация на эмоционально-чувственную сферу и сферу бессознательного (Т.Ю. Ковалевская), суггестивность как разновидностью манипулятивного воздействия основана не на информировании и логической аргументации, а на внушении (А.К Киклевич,
Е.А. Потехина, Л.Н. Мурзин) и предполагает ненавязчивое принятие адресатом посторонней идеи. Уже в начале XX века французский языковед Ж.Вандриес в своей известной работе «Язык» (1921 г.) писал о том, что «человек говорит также, чтобы подействовать на других»[7: 134].
В 60-х годах прошлого века философ-палеопсихолог Б.Ф.Поршнев в своей работе «О
начале человеческой истории», в которой была исследована природа суггестии, подчёркивал, что «в чистом виде суггестия есть речь минус контрсуггестия» [8: 187]. Именно
поэтому принципиальная позиция суггестивной лингвистики как отдельного направле193

ния, заключается в том, чтобы рассматривать язык как единственное средство регуляции
человеческого поведения. Суггестивное воздействие на человека - это техника управления вниманием, эмоциями и памятью с помощью языковых средств.
Изучению феномена суггестии посвятили свои труды лингвисты Н.В. Бардина,
А.К. Киклевич, Т.Ю. Ковалевская, Е.А. Потехина, А.А. Романов, И.Ю. Черепанова. Рекламные тексты лекарственных препаратов имеют свою особенность, связанную с тем,
что болезнь ставит человека в такие условия, которые повышают степень внушаемости.
Это подталкивает рекламистов применять суггестивные приёмы воздействия в рекламе
ЛП. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что во всех исследуемых текстах были
использованы суггестивные приёмы, влияющие на биологическую, когнитивную, социальную составляющую человека. Однако в англоязычной рекламе 60% исследуемых
текстов включали приёмы, нацеленные на когнитивную составляющую.
1) перечисление всевозможных наград: MiraLAX is the only OTC laxative that received
a «Grade A Recommendation» -their highest rating.
2) ссылки на мнения компетентных лиц, на проведенные исследования: No wonder
MiraLAX is preferred most by doctors.
3) акцент на безопасности препарата, основанный на проведенном исследовании:
No matter what your age, Citracal is clinically proven to help you fight osteoporosis. Nature
Made CholestOff contains plant compounds that are clinically proven to reduce cholesterol
safely and naturally.
4) вовлечение адресата в беседу о лекарственном препарате:
Why take a multivitamin daily? What's the real harm in not getting enough nutrients?
5) сравнение с другими препаратами по цене, по эффективностипрепарата:
The cost of taking several different supplements every day can really add up compared to a
multivitamin like Centrum, which costs just 7 cents for each daily tablet.
Unlike some statins, ZETIA has not been shown to prevent heart disease or heart attacks.
В рекламе на русском и украинском языках преобладали суггестивные приёмы, воздействующие на биологическую составляющую (соответственно 60% и 70%).
1) цифровые данные, графики, таблицы:
Фенкарол. Двойная защита от аллергии для взрослых и детей. У кожній таблетці –
вітамінна сила 1,25 кг апельсинів. (Вітамін С500).Панадол Актив. Вдвічі швидше х2 за
звичайні таблетки!
2) рекламные тексты в стихотворной форме:
Прыщи? Не прячь. Лечи! (Скинорен). Боль тревожит? Оксалгин-ДП поможет! Вчора
був від кашлю мед, а сьогодні Флавамед. Кашель вилікує вам, звільнить подих – Лазолван.
3) прецедентные тексты:
Давление на скаку остановят...(Амлодипин-Здоровье, Эналаприл-Здоровье) Цілюща
сила Карпат(Арніка).Аспирин - С. Поставь на простуде крест!
4) использование метафор:
Нексиум – виртуоз контроля кислотности. Увімкни мозок! (Нейрон)
5) использование фобий:
Дефіцит йоду може призвести до обмеження розвитку інтелектуальних здібностей
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дитини. ЙодБаланс.
Полученные результаты можно объяснить с точки зрения принадлежности народа к низкоконтекстной или высококонтекстной культуре. С точки зрения специалиста
в области этнопсихологии Стефаненко Т.Г, «представители низкоконтекстных культур
больше внимания обращают на содержание сообщения», в то время как представители
высококонтекстных культур придают большее значение «форме сообщения, тому - как,
а не тому -что сказано» [9: 164]. Американская культура принадлежит к низкоконтекстной культуре, потому для неё характерен «когнитивный стиль обмена информацией»
[9: 165]. В русской и украинской культуре как высококонтекстных используется больше,
чем в низкоконтекстной эмоциональных категорий. Ментальность украинского народа, в отличие от русской ментальности, по мнению многих исследователей, отличается «эмоционально-чувствительным характером, кордоцентричностью» [10: 56]. На наш
взгляд, именно поэтому в украинских рекламных текстах было обнаружено больше приёмов, влияющих на биологическую составляющую, чем в русских рекламных текстах.
В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что 1) к одним из основных факторов, влияющих на эффективность суггестивного воздействия относятся биологический и когнитивный; 2)только принимая во внимание весь комплекс факторов,
отражающих мировосприятие потребителя (включая этнокультурные характеристики
аудитории) можно прогнозировать успешное восприятие рекламного сообщения.
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Сучасні психолінгвістичні підходи до породження мовних
одиниць та їх репрезентація у мас-медіа
Стаття присвячена розгляду проблеми взаємодії комуніката та комуніканта під
час мовленнєвого акту, процесу породження та сприйняття мовних одиниць. Проводиться узагальнений аналіз такого процесу у мас-медіа.
Ключові слова: комунікат, комунікант, мовленнєвий акт, мовлення.
Статья посвящена рассмотрению проблемы взаимосвязи коммуниката и коммуниканта во время речевого акта, процесса порождения и восприятия языковых единиц.
Проводится обобщенный анализ такого процесса в масс-медиа.
Ключевые слова: коммуникат, коммуникант, речевой акт, речь.
The article is devoted to the research of relationship between participants of a speech act.
The article deals with the analysis of creation and perception of linguistic units. The general
analysis of such a process in the mass-media is given.
Key words: communicat, communicant, speech act, speech.
Породження та репрезентація мовлення – одне із центральних питань у психолінгвістиці, яка зазнає багатьох інтерпретацій. Здобутки сучасної психолінгвістики з указаної проблематики продуктивно використовуються при проведенні багатьох досліджень у
мовознавстві як однієї з суміжних наук, зокрема при дослідженні стилю масової інформації. Із урахуванням низки особливостей та специфіки домінантних функцій сучасних
українських мас-медіа, актуальним на сьогодні є аналіз особливостей породження та репрезентації різних мовних одиниць у даному стилі. Мас-медіа як функціональний стиль,
що спрямований на маніпуляцію думкою реципієнта, застосовує сучасні розробки психолінгвістики, соціолінгвістики, принципи комунікативної лінгвістики, політ- та соцтехнологій. Оскільки усі мас-медіа функціонально реалізовуються через безпосереднє або
ж непряме контактування/ спілкування між адресантом (автором) та адресатом (читачем/
слухачем/ глядачем), виникає потреба розгляду та аналізу особливостей комунікативних
операцій у даній мовній сфері з урахуванням її функціональної специфіки.
Актуальність дослідження визначається потребою аналізу сучасних психолінгвістичних підходів до проблеми породження мовних одиниць у процесі комунікативного
акту у сфері мас-медіа.
Метою дослідження є узагальнений аналіз специфіки породження та репрезентації
мовних одиниць у стилі масової інформації.
Об’єктом дослідження є концептуальні підходи до породження мовних одиниць.
Предметом вивчення є аналіз взаємодії процесу породження мовлення і його специфіки у сфері масової комунікації.
© Сворак Н.Я., 2010
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Основи теорії мовленнєвих актів були закладені у середині ХХ ст. Дж.Остіном
і розвивалися у дослідженнях Н.Хомського, Дж.Серля, А.Гернхема, А.Вежбицької,
Т.Ковалевської та ін. З погляду соціолінгвістики окреслена проблематика розглядалася у
працях Т.Крючкова, І.Лисакова, С.Трескової та інших учених.
Основними компонентами спілкування у масовій комунікації вважають джерело інформації (автор/адресант), зміст інформації та реципієнта (аудиторію). Проте, з точки
зору лінгвістичного сприйняття, спілкування або ж процес комунікації/ комунікативна
діяльність розглядається ще й з урахуванням специфіки вибору та організації мовних
засобів, тобто мовних одиниць.
Зауважимо, що мовленнєвий акт як елементарний складник будь-якого спілкування – це явище, що перетворює мовне висловлювання в носія комунікативного смислу. У
рамках мовленнєвого (комунікативного) акту відправник інформації, маючи мотив висловлювання, будує його у внутрішньому мовленні, а при творенні зовнішнього мовлення кодує у звуки. Відповідно, одержувач, сприйнявши сигнал, декодує його і розуміє
зміст сказаного. Виходячи із вище сказаного, нагадаємо, що складниками універсальної
моделі комунікації/ комунікативного акту є наступні: відправник інформації (адресант,
комунікант), отримувач інформації (адресат, комунікат), повідомлення (текст в усній чи
письмовій формі) [1: 60; 2]. Окрім того, комунікативний акт як одиниця мовленнєвого
спілкування враховує комунікативну ситуацію і орієнтується на учасників (комуніката
та комуніканта) обміну інформації з урахуванням їхніх знань і можливих реакцій, що у
засобах масової інформації є необхідною умовою при підборі та реалізації як інформації
в цілому, так і окремих мовних засобів зокрема. У зв’язку з цим постає проблема аналізу
системи породження-сприйняття мовлення у цілому та її репрезентації у мас-медіа.
Зважаючи на те, що за процесом породження мовлення важко спостерігати, він вважається важким для опису. Тому велика кількість моделей цього процесу побудована
на основі пауз у мовленні. Так, зокрема А.Гернхем формулює ідеї трансформаційногенеративної граматики Н.Хомського, за якою стверджується, що людина оперує певними правилами, які дозволяють розгорнути глибинні структури думки у поверхневі, зрозумілі усім. З психологічної точки зору, процес породження мовлення полягає у тому, що
людина, яка говорить за певними правилами, переводить свою мисленнєву (немовленнєву) мету у мовні одиниці конкретної мови. При цьому комунікат/ комунікант оперує
не статистичними закономірностями мови, а смисловими одиницями, що зумовлюються
комунікативною метою [1: 54]. З мовознавчого погляду, процес перетворення немовленнєвої мети у мовні одиниці зосереджений на специфіці вибору тих чи інших мовних
одиниць, реалізованих у певній мовній ситуації.
Зважаючи на вище сформульоване, важливо сказати, що сприйняття мовлення – це
процес виокремлення змісту, що знаходиться у внутрішній формі мовленнєвих висловлювань. Обробка мовленнєвих сигналів комунікатом (слухачем/глядачем/читачем) проходить послідовно, крім того, сприйняття форми мовлення (радіо-, відеоінформація,
газетний текст) потребує знання лінгвістичних закономірностей її побудови. У даному
випадку існує різниця у сприйнятті мовних одиниць під час сприйняття різних форм
інформації, зокрема сприйняття письмового мовлення здійснюється стрибкоподібними
рухами очей.
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На противагу текстовим формам мас-медіа, де помилки у словах сприймаються комунікатом непослідовно, у радіо та тележанрах мас-медіа сприймається не форма, а зміст
мовлення, окрім того, будь-яка неточність у мовленні комуніканта призводить до конкурування значення слова з його формою, внаслідок чого виникає складність сприйняття
мовних одиниць комунікатом. Необхідно зазначити, що, за нашими спостереженнями,
під час комунікативних актів, реалізованих у стилі масової інформації, набирає функціонального значення багатозначність мовних одиниць, при сприйнятті комунікатом яких
здійснюється співвіднесення з іншими словами того ж семантичного поля. Для комуніката не важливо (на противагу комунікантові), в якій синтаксичній формі побудовано
фразу, окрім того, важливим для сприйняття є знання реципієнтом мови, якою створено
повідомлення.
Спроектувавши дану проблему на специфіку стилю масової інформації, стає зрозумілим, що для реалізації функції впливу на свідомість комуніката (читача/глядача/слухача) вибір певної граматичної конструкції чи лексичних одиниць комунікантом не є
випадковим, а чітко і логічно продуманим. Крім того, мовні ситуації у мас-медіа також
підпорядковуються законам породження і сприйняття мовлення, реалізовуючи структуру
комунікативних актів.
Звертаючи увагу на різні психолінгвістичні підходи щодо породження мовних одиниць, слід зазначити, що всі вони достатньо близькі, певною мірою тільки доповнюють
один одного, конкретизують окреслені етапи чи виокремлюють у них окремі складники.
Зокрема, ми звернули увагу на моделі мовленнєвої діяльності, які спираються на аналіз
поетапного процесу породження мовлення. А.Гернхем виокремлює три основних етапи
мовленнєвої діяльності, що були взяті нами за основу при аналізі стилю засобів масової
інформації. На першому етапі, за твердженням науковця, важливим є мотив, який породжує інтенцію (на цьому етапі комунікант має образ результату, але ще не має плану дій,
який йому необхідно здійснити для того, щоб результат матеріалізувався в дійсності). На
другому етапі відбувається внутрішнє програмування, на основі якого певним мовним
одиницям надаються смислові ознаки і будується функціональна ієрархія таких одиниць.
Наступним етапом виступає реалізація мовлення в звуковій чи графічній формі. Крім
того, автор виокремлює ще ряд підетапів граматико-семантичної реалізації мовних одиниць у висловлюванні:
• тектограматичний (перехід на об’єктивний код – кодування);
• фенограматичний (лінійний розподіл кодованих граматичних одиниць мови);
• синтаксичне прогнозування (уведення граматичних характеристик щодо мовних
одиниць);
• синтаксичний контроль (співставлення задуму із комунікативною ситуацією)
[1: 78].
Лише після внутрішнього програмування висловлювання відбувається його моторне
програмування, а потім – реалізація комунікативного акту.
Логічним продовженням породження мовлення є його перцепція комунікатом, яке
проходить у дві фази – власне сприйняття і розуміння почутого або прочитаного. Наголосимо, що розуміння – це розкодування змісту мовних одиниць комунікатом у висловлюванні будь-якого підстилю мас-медіа, яке здійснюється після сприйняття звукової чи
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графічної інформації, тобто це перцепція семантичного змісту висловлювання на основі мовних і невербальних засобів. У процесі рзуміння комунікат (читач/слухач/глядач)
встановлює між словами смислові відношення, які складають його зміст. Початковий
рівень такого процесу прийнято характеризувати з точки зору лише перцепції основного
предмета висловлювання – про що йде мова. На наступному рівні здійснюється розуміння змісту інформації – що саме сказано. Вищий рівень дає уявлення про те, для чого і за
допомогою яких мовних одиниць це висловлено.
А.Залевська пропонує дещо схожу модель комунікативного акту, що включає чотири
етапи: 1) побудова образу результату; 2) вибір семантичних одиниць та їх комбінування;
3) вибір стратегії переходу від універсального смислового коду до мовного коду; 4) моторна реалізація [3:15]. Проте, на нашу думку, така модель є досить узагальненою і не
може відображати специфіки комунікативних актів у мас-медіа, оскільки для даної сфери важливим є, крім процесу породження мовних одиниць, їх сприйняття комунікатом
як реалізація функціональної специфіки мас-медіа загалом. Враховуючи сказане, ми не
включали вказану модель до нашого аналізу.
Цікавою для нашого розгляду виявилася модель породження та сприйняття мовлення, запропонована Ч.Осгудом у середині ХХ століття, як одна з перших спроб окреслити
процеси породження мовлення. Така модель аналізу мовленнєвого акту передбачає чотири рівні: мотиваційний, семантичний, рівень послідовностей, інтеграційний [4: 88]. Зауважимо, що на рівні мотивації комунікант приймає загальні рішення щодо комунікації,
семантичний рівень передбачає створення комунікативних актів майбутнього висловлювання на основі певної послідовності функціонально-стилістичних одиниць мови. На
рівні послідовностей відбувається розпізнавання мовних одиниць, виділення між ними
пауз, граматичних особливостей. Звукове оформлення створюваного висловлювання відбувається на інтеграційному рівні.
Вважаємо, що доцільним і правомірним було вдосконалення наприкінці ХХ століття
даної моделі, до якої було залучено наступні важливі компоненти: наміри комунікантів,
відбір інформації, яка має бути висловлена, упорядкування інформації, взаємозв’язок
із раніше сказаним чи почутим. Аналізуючи вищеописані моделі як такі, що знаходять
свою реалізацію у мас-медіа, можемо зауважити, що специфікою засобів масової інформації з метою ефективної реалізації їх функціональної спрямованості у даному контексті
є важливість володіння комуніканта декількома інформаціями одночасно: процедурними
знаннями, що полягають у знанні взаємозв’язку понять, мовних одиниць; декларативними знаннями, тобто значенням певного поняття; ситуаційними знаннями – знаннями
про комунікативну ситуацію і комунікантів (читачів/слухачів/глядачів), які у ній спілкуються.
Зауважимо, що подані вище елементи мовленнєвого акту є неодмінними показниками комунікації у мас-медіа. Окрім того, важливим, на наш погляд, є розуміння того, що
комунікативні акти, реалізовуючись у мас-медіа як спілкування між автором та аудиторією, мають свою специфіку на предмет того, що їхньою метою спілкування є вплив на
комуніката.
Зокрема, формування певної позиції, поглядів у свідомості комуніката розглядатимуться як зворотній процес такого спілкування, т.зв. «непряма реакція», або ж зворотній зв'язок.
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Важливим, на нашу думку, є звернення уваги на позицію Н.Хомського, який у рамках
трансформаційного аналізу мовлення наголошує на існуванні поверхневого і глибинного
сприйняття. Поверхнева структура, за Н.Хомським, – це звукове або графічне втілення
змісту (ті мовні одиниці, які комунікат чує або читає), а глибинна пов’язана зі змістом,
смисловим навантаженням висловлювання [5: 218]. Тому принципово важливим при
аналізі комунікативних процесів у мас-медіа є врахування переходу від поверхневого
рівня до глибинного.
Таким чином, процес комунікування у мас-медіа, незалежно від його жанру, також
має вигляд циклу, компоненти якого, рухаючись по колу від комуніканта (автора) через
мовні засоби до комуніката, і від його сприйняття інформації та формування позиції як
специфічного складника комунікативного акту у мас-медіа до комуніканта. Зазначимо,
що такий цикл постійно інформаційно оновлюється і на кожному наступному етапі,
спрямованому від комуніканта до комуніката підбір та реалізація мовних засобів буде
здійснюватися залежно від сформованої позиції останнього.
Отже, розглядаючи психолінгвістичні підходи до проблеми породження та сприйняття мовних одиниць та аналізуючи їх у контексті мас-медіа, можемо закцентувати увагу
на тому, що подані вище моделі комунікативних актів можуть бути розглянуті та застосовані при аналізі взаємодії комуніката та комуніканта у будь-якому жанрі стилю масової
інформації. Зважаючи на те, що мовленнєва взаємодія спирається на принципи породження та сприйняття мовних одиниць, можемо стверджувати, що комунікативний акт
між автором та читачем/глядачем/слухачем здійснюється за аналогічною схемою, проте
зі специфічним функціонально-стилістичним навантаженням. Так, основними елементами такої комунікації виступають: мотив сказаного/написаного комунікантом (автором),
його внутрішнє програмування, реалізація попереднього у звуковій чи графічній формі.
Важливим також є зворотній процес, який може мати форму двох типів: безпосередньої реакції комуніката (у жанрах інтерв’ю, ток-шоу, діалоги, круглі столи і т. ін.), або
ж пасивної (непрямої) реакції, що полягає у формуванні особистої позиції, погляду з
приводу прочитаного, почутого (усі жанри, в яких комунікат бере пасивну участь як спостерігач, читач, глядач). У контексті останнього типу взаємодії важливим є, крім того,
аналіз узагальненої позиції читацької/слухацької аудиторії і подальший вибір інформації
мовних засобів з її подальшим урахуванням. Наголосимо, що вибір мовних одиниць та
їх породження у мас-медіа мають ключове значення для реалізації функціональної спрямованості впливу, зокрема маніпулятивного, даного стилю. Окреслена проблематика досить узагальнено представлена у мовознавчій літературі, тому потребує глибоко опису
та фактологічного аналізу.
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МОДАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИНТЕРВЬЮ
(на материале немецкого языка)

Стаття присвячена вивченню модального аспекту інтерв’ю – одного з інформаційних жанрів сучасної публіцистики. На базі прикладів з німецькомовної преси аналізуються засоби вираження модальності в даному жанрі.
Ключові слова: жанр, інтерв’ю, модальність, публіцистика, інтенція, прагматика.
Статья посвящена изучению модального аспекта интервью — одного из информационных жанров современной публицистики. На основе примеров из немецкоязычной
прессы анализируются средства выражения модальности в данном жанре.
Ключевые слова: жанр, интервью, модальность, публицистика, интенция, прагматика.
The article deals with the interview modal aspect. Interview is one of the informative
genres of modern publicity. Means of modality are analysed on the base of German mass media
texts.
Key words: genre, interview, modality, publicity, intention, pragmatics.
На современном этапе развития лингвистической науки не ослабевает, скорее даже
усиливается интерес языковедов к исследованию публицистических текстов, богатых
своей жанровой представленностью, активно реагирующих на актуальные изменения
экстралингвистической дискурсивной ситуации и воплощающих в себе пространство
для проявления функционально-семантических и прагматических свойств различных
языковых средств, в том числе и модальных. В фокусе внимания в данной статье находится текст интервью, традиционно входящий в группу информационных жанров публицистики. Поскольку для печатных изданий в целом характерно отсутствие прямого контакта с адресатом, интервью как одному из важнейших жанров публицистики отводится
особая роль в осуществлении непосредственной коммуникация в прессе. Как замечено
исследователями, интервью отличается высокой частотностью использования, правдивостью участников и достоверностью представленной в нем информации, привлечением
внимания читателей легкостью ее восприятия. Данные свойства связаны с диалогическим характером интервью, предполагающим активное участие в нем по меньшей мере
двух коммуникантов. Таким образом, жанр интервью определяется ситуацией общения,
представленной в виде диалога, который происходит с учетом скрытого присутствия аудитории как основного адресата. В свете современных дискурсивных теорий программа
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подобного диалога задается в первую очередь адресантом, точнее его интенцией, хотя на
развитие самой программы влияние оказывает и множество других факторов, связанных
в целом с контекстуальной ориентацией текстов интервью.
Сказанное выше вписывается в новейшую трактовку, разработанную коммуникативной стилистикой, согласно которой текст представляет собой «коммуникативноориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации языковой системы
в рамках определенной сферы общения, имеющий информативно-смысловую и прагматическую сущность» [1: 224]. В таком случае сам текст оказывается детерминированным
как семантическими, так и коммуникативно-прагматическими факторами, лежащими в
основе текстопорождения. Характер реализации последних зависит от интенций адресанта. При этом автор интервью по сути преследует две прагматических цели: с одной
стороны, он стремится получить в ходе диалога с собеседником некоторую информацию
и довести ее до сведения массового адресата, с другой стороны, вызвать интерес читателя к информации, побудить его ознакомиться с ней, более того - внедрить в сознание
адресата определенные идеи, установки, донести до адресата свою, авторскую, позицию, т. е. сообщить ему некий перлокутивный стимул. Успех коммуникативного намерения находится в прямой зависимости от того, насколько адресату удалось его распознать
[2: 118]. В интервью весь процесс декодирования информационного и прагматического
содержания происходит по усложненной схеме, поскольку реальный адресат - широкая
читательская аудитория - получает возможность интерпретации той или иной пропозиции уже сквозь призму прагматической маркировки высказываний со стороны не только
интервьюера, но и интервьюируемого.
Важную роль в процессе декодирования и интерпретации информации адресатом
играет модальность как неотъемлемая категориальная характеристика текста, позволяющая адресанту в полной мере осуществлять свои вышеупомянутые интенции, в первую
очередь воздействующего свойства. Модальность понимается в данной статье как отношение высказывания к действительности с точки зрения реальности/ нереальности пропозиционального содержания (объективная модальность) и как отношение отправителя
информации к высказыванию с точки зрения оценивания степени его достоверности
(субъективная модальность в узкой ее трактовке). Многочисленные оттенки модальных
отношений находят свое выражение в текстах интервью благодаря специально предназначенным языковым средствам - лексическим и грамматическим, таким как конъюнктив II для придания высказываниям вежливой тональности; конъюнктив I для передачи косвенной речи с возможностью некоторого дистанцирования самого продуцента от
сказанного, а также модальные частицы, модальные глаголы, модальные слова и др. В
текстовом воплощении модальные средства вступают во взаимодействие друг с другом,
формируя модальный аспект интервью, в большой степени определяющий прагматику,
при том, что их воздействующий эффект еще более усиливается за счет взаимодействия
с оценочностью в самом широком ее понимании.
В современных масс-медиа интервью являет собой «полифункциональный жанр» —
от новостных текстов до аналитических [3: 82]. Первые из них носят, в основном, краткий информационный характер, в то время как другие дают углубленное представление
о проблеме. Поэтому с точки зрения участия модальных средств выражения в формиро202

вании модального аспекта задействованными всякий раз оказываются те из них, которые
релевантны для данного типа текста. Кроме того, в зависимости от цели и характера
диалога нередко выделяются и другие типы интервью: интервью-сообщение, интервьюзарисовка, интервью-мнение, интервью-монолог и др. [4: 169-171]. А вообще интервью
нередко становится частью комбинированных жанров, включаясь в статьи, комментарии, очерки и проч. Изменение же жанровой системы в целом находит выражение и в
изменениях некоторых типичных жанровых признаков: цели сообщения, наличия авторского начала, стандартизованных средств выражения, характера предметного содержания и др. Однако во всех случаях прагматика текстов, представляющих жанры, должна
воздействовать на общественное мнение и формировать определенное отношение к явлениям социальной действительности. Именно в связи с этим адресант маркирует пространство интервью различными модальными установками, получающими вариативное
воплощение в ходе развертывания дискурсивной ситуации. Модальность иррадиируется
в контекстах реализации, излучая свою семантику в текстовом пространстве и формируя
модальные сетки.
Рассмотрим на конкретных примерах, как достигаются в интервью различные намерения адресанта и участника интервью. Речь идет об интервью немецкого журнала
„UniSpiegel” с профессором теологии из Майнца, который из протеста по поводу введения в университетах бакалаврской и магистерской ступеней оставил свою должность.
Инициальный вопрос интервью сразу вводит в ситуацию общения и заключает в себе
некоторый провокационный оттенок, воздействующий своей прямотой на читателя и интригующий его:
UniSpiegel: Professor Reiser, fehlt es den deutschen Hochschullehrern an Courage? Профессор Рейзер, преподавателям немецких высших учебных заведений не хватает
мужества?
Reiser: Ja, ohne Zweifel. Sie lassen sich Dinge gefallen, die sie sich nicht gefallen lassen
müssten. - Да, вне сомнения. Они позволяют делать вещи, с которыми не должны были
бы мириться.
Ответная реплика содержит в себе субъективную модальность высокой степени
уверенности говорящего в истинности своей позиции - ohne Zweifel, а также модальное
значение потенциального долженствования, заключенное в модальном глаголе müssen в
конъюнктиве II. Интервьюируемый сразу же весьма категорично заявляет свое мнение
относительно сложившейся ситуации, настраивая соответственным образом и массового адресата. Данная категоричная модальность подхватывается далее интервьюером, воплощаясь в реплике комментирующего характера, содержащей ирреальное сравнение за
счет употребления претеритальной формы конъюнктива II, что придает словам автора
смешанный оттенок иронии и сомнения в справедливости предыдущего высказывания.
Сомнение еще более усиливается последующим вопросом:
UniSpiegel: Sie klingen, als ginge es um den Untergang des Abendlands, nicht um die
Reform von Studiengängen . Übertreiben Sie da nicht etwas? - Ваши слова звучат так, словно речь идет о гибели западного общества. Не преувеличиваете ли Вы здесь немного?
Последующие ответные высказывания профессора носят развернутый характер, содержат в себе аргументацию, призванную укрепить собственную заявленную выше позицию, и убедить в своей правоте как непосредственного собеседника, так и читателя:
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Reiser: Nicht im Geringsten. ... Der Student kann nicht mehr selbst wählen, welche
Schwerpunkte er im Studium setzen will, ... Das ist das Ende der akademischen Freiheit. Daran
will ich mich nicht beteiligen. — Нисколько . ... Студент не может больше выбирать сам,
на чем он хочет сделать основной упор в своей учебе, ... Это конец академической свободы. В этом я не желаю участвовать.
Здесь модальный глагол können в сочетании с отрицанием nicht, а также модальный
глагол wollen описывают ситуацию невозможности реализации студентами своих собственных желаний при получении образования. Категоричность намерений профессора
выражена модальным глаголом wollen в сочетании с отрицанием nicht.
Анализ последующего текста интервью показывает продолжение аналогичного развития модальных позиций его участников: позиции осторожного сомнения журналиста
и категорической уверенности профессора
Рейзера в неоправданности вводимой системы образования, что передается и соответствующей модальной лексикой:
Reiser: Zu verbessern gibt es da nichts. Das System ist von vorne bis hinten Murks.
Wenn man wenigstens erst einen Modellversuch gemacht und das System an ausgesuchten
Hochschulen ein paar Jahre lang erprobt hätte, dann hätte man schon gemerkt, dass es nicht
funktioniert. Aber nicht einmal das ist passiert. Nun wird eine komplette Studentengeneration
das absehbare Chaos ausbaden müssen. Ich habe mich entschieden, da nicht mitzumachen.
Заключительные слова профессора свидетельствуют о его убежденности в своей
правоте. Называя всю систему халтурой, он не без иронии и горечи говорит об упущенных ранее возможностях – конъюнктив II (erprobt hätte, gemerkt hätte), и выражает уверенность в том, что весь грядущий хаос придется «расхлебывать» студентам.
Таким образом, развитие модального аспекта интервью свидетельствует о двойственности интенций его участников, что определенным образом интригует читателя
и несет в себе особую прагматику, побуждающую адресата к активным мыслительным
процессам и собственным выводам.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІНФЕРЕНЦІЇ З ОГЛЯДУ НА ІМПЛІКУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ АВТОМОБІЛІВ
У статті розглядаються особливості імплікування інформації в рекламних текстах
і когнітивні механізми її отримання. Досліджуються такі когнітивні механізми, як активація фрейму, порівняння, концептуальна метафора й концептуальна інтеграція ментальних просторів. Матеріалом дослідження виступають англомовні тексти реклами
автомобілів.
Ключові слова: рекламний текст, імплікатура, інференція, когнітивні механізми.
В статье рассматриваются особенности имплицирования информации в рекламных текстах и когнитивные механизмы ее извлечения. Исследуются такие когнитивные
механизмы, как активация фрейма, сравнение, концептуальная метафора и концептуальная интеграция ментальных пространств. Материалом исследования выступают
англоязычные тексты рекламы автомобилей.
Ключевые слова: рекламный текст, импликатура, инференция, когнитивные механизмы.
The article studies the specificity of implicating information in advertisement texts and
cognitive mechanisms of its inference. It considers such cognitive mechanisms as frame
activation, comparison, conceptual metaphor and conceptual integration of mental spaces.
The research is carried out on the material of English car advertisement texts.
Key words: advertising text, implicature, inference, cognitive mechanisms.
На сьогоднішній день в умовах глобалізації й розвитку технологій, сучасне суспільство зазнає масового інформаційного впливу з боку мас-медіа, в числі якого реклама
відіграє, мабуть, одну з головних ролей. Суспільна значимість реклами проявляється
сьогодні досить чітко. Сфера діяльності реклами є великою. Реклама робить свій внесок
у вирішення питань економіки, популяризує досягнення науки і техніки, веде широку
екологічну і політичну пропаганду. Реклама являє собою особливий вид масової комунікативної діяльності, що реалізується за допомогою різних засобів масової інформації
(радіо, телебачення, преса), об’єктом впливу якої є споживач. У кожному з випадків розповсюдження реклами за допомогою ЗМІ одиницею комунікації є текст, який існує у
глобальній системі рекламного дискурсу.
Вивчення рекламного дискурсу й впливу рекламного тексту неможливе без дослідження його прагматичної функції в аспекті реалізації імплікування інформації та процесу інференції. Значний інтерес у сучасній лінгвістиці до процесів імплікування інформації й інференції невипадковий, тому що вони охоплюють сферу тексту й дискурсу, а
також широке коло інших мовних явищ. В українській та зарубіжній лінгвістиці цією
проблемою займалися І.В. Арнольд, В.Х. Багдасарян, Л.С. Бархударов, О.С. Кубрякова,
© Ворначев А.О.., 2010
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І.Ф. Вардуль, К.А. Долінін, В.А. Кухаренко, Н.А. Паніна, Т.І. Сільман, О.М. Старикова,
H.P. Grice, G. Leech та інші вчені.
Об’єктом нашого дослідження є англомовна реклама автомобілів, яка дотепер не розглядалася в аспекті імплікування інформації і подальшого процесу інференції.
Основною метою є розгляд ключових для нашого дослідження понять імплікатура
й інференція; на матеріалі текстів рекламим автомобілів будуть розглянуті особливості
реалізації процесу інференції, що базується на імплікатурах рекламного тексту.
Про значущість інферентних процесів у своїх працях неодноразово пише О.С. Кубрякова. На її думку, інференція – це розумовий процес, у результаті якого людина здатна
вийти за межі буквального / дослівного значення одиниць, розглянути за наявними мовними формами більший зміст, визначити, що з них випливає [9, с. 411]. У цьому напрямі
інференцію також розглядає О.О. Проценко у своїй роботі „Інференція як методика пошуку імплікатів”.
Існуючі підходи до розуміння процесу інференції дозволили сформулювати визначення інференції стосовно рекламного тексту: інференція – це розумова дія адресата
щодо відновлення змістів, не виражених вербальними й іконічними засобами рекламного тексту, яка базується на оперуванні знаннями, що зберігаються у свідомості у вигляді
певних структур, які актуалізуються за допомогою елементів рекламного тексту.
Огляд літератури, у якій отримання похідного знання розглядається крізь призму
проблем розуміння рекламного тексту й дискурсу [6; 7; 10; 11; 12], дозволяє зробити
висновок про те, що показниками наявності у тексті імпліцитної інформації виступають
його окремі елементи, наприклад, ключові слова. У працях з дискурсу, в яких розглядається проблема інференції, відзначається, що основою для семантичного висновку є:
передзнання учасників комунікації, пресупозиції, загальне знання, а також спеціальне
(експертне) знання. При цьому важливим є зауваження про практичну неможливість
співвіднесення типу знань із конкретною формою інференції, тому що процес інференції
базується на різних типах знань, які доповнюють один одного [3; 4; 5].
Процеси інференції становлять невід’ємний компонент обробки й інтерпретації рекламного тексту. Прагматичний вплив рекламного тексту значною мірою залежить від
розуміння аудиторією змістів у результаті інференцій. Комунікативна ефективність рекламного тексту забезпечується наявністю в ньому імпліцитних настанов, які інтерпретуються адресатом на основі інферентного висновку. Опис когнітивних механізмів, що
лежать в основі реалізації процесів інференції, дозволяє розкрити прагматичний потенціал рекламного тексту.
У дослідженнях із проблем породження й інтерпретації тексту й дискурсу серед центральних понять виокремлюють поняття імплікація та імплікатура. У деяких випадках
ці поняття вживаються як синонімічні, тому, на наш погляд, важливо визначити, як вони
співвідносяться. Розмежування цих понять пояснюється існуванням логічного й прагматичного підходів до визначення імпліцитної інформації.
Термін „імплікація” був запозичений лінгвістикою з логіки. У „Логічному словнику”
М.І. Кондакова імплікація розуміється як логічна операція, що об’єднує два висловлення
за допомогою логічної зв’язки, якій у звичайній мові значною мірою відповідає сполучник
„якщо.., то...”: „Якщо A, то B” (A  B, де А – антецедент, В – консеквент) [8, с. 168].
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З позицій логіки імплікація розуміється як логічний висновок, що може виступати сполучною ланкою між двома висловленнями у випадку відсутності вираженої
зв’язності. Імпліцитна інформація в текстах реклами має більш складний характер, ніж
логічна імплікація. Її висновок здійснюється з опорою як на закони логіки, так і на мовні
й енциклопедичні знання комунікантів [13, с. 58]. У зв’язку із цим очевидна необхідність
розгляду імпліцитної інформації з точки зору прагматичного підходу, який значно розширює уявлення про розглянуте явище.
Поряд з імплікацією, що розглядається як логічний наслідок, у лінгвістиці поширилось поняття „імплікатура”. Про прагматичний характер імплікатури свідчить те, що
імплікатура – це інформація, яка виводиться інтерпретаторами тексту або дискурсу як за
законами логіки, так і на підставі мовних й енциклопедичних знань інтерпретаторів повідомлення [1, с. 29].
Для того щоб відрізнити імплікації, які мають нечіткий характер, від логічних відношень типу матеріальної імплікації, висновку й наслідку, Г.П. Грайсом були представлені спеціальні терміни: дієслово „імплікувати” (іmplіcate), іменники „імплікатура”
(іmplіcature), тобто імплікування, та „імплікат” (іmplіcatum), тобто те, що імплікується
(what іs іmplіed) [2, с. 220]. Як відзначають Н.Д. Арутюнова й О.В. Падучева, логічні відношення з’єднують між собою значення речень, у той час як прагматичні відношення, до
яких належать й імплікатури, відображають комунікативні настанови мовця. Суб’єктом
імплікації є пропозиция, тоді як суб’єктом імплікатури виступає мовець або, за метонімічним
переносом, узяте в контексті мови висловлення [1, с. 29].
На думку Г.П. Грайса, комунікативний намір мовця необов’язково повинне виражатися експліцитно, щоб бути правильно зрозумілим адресатом. Для розуміння цього наміру недостатньо тільки мовних знань, що забезпечують розуміння буквального значення
висловлення. Необхідними є також знання контекстних умов реалізації висловлення й
інших видів „прагматичних знань” [14, с.16].
У нашому дослідженні ми оперуємо поняттям „імплікатура” у його прагматичному розумінні. Під імплікатурами ми розуміємо змісти, які не знайшли вербального й
іконічного вираження у тексті реклами та інтерпретуються адресатом тексту реклами в
результаті інференцій як за законами логіки, так і на підставі широкого кола мовних й
енциклопедичних знань адресата.
Креолізовані рекламні тексти у своїй структурі містять вербальні та іконічні маркери, що активують певні структури подання знань і що вказують на ті ділянки концептуального змісту даних структур, які представлені в тексті реклами імпліцитно. Для
позначення подібних маркерів як одиниць поверхневої структури рекламного тексту, ми
використовуємо термін імплікат.
На думку О.С. Кубрякової, будь-яка мовна форма, і насамперед текст, сигналізує не
тільки про те, що в ній реально є присутнім, але й про те, що підлягає висновку за інферентним типом [9, с. 518]. У зв’язку із цим доцільним є виділення одиниць поверхневого
рівня креолізованого рекламного тексту, маркерів, що вказують на наявність імпліцитної
інформації. У якості такої одиниці поверхневого рівня в нашому дослідженні використовується поняття імлікат. Імплікати – це знаки, що вказують на імпліцитну інформацію,
наявну в тексті реклами (імплікатури). Як імплікати, можуть виступати вербальні й іко207

нічні елементи креолізованого рекламного тексту, які активують у свідомості адресата
певні структури подання знань і їхні окремі ділянки.
Інферентний висновок адресата, обумовлений імплікатурами рекламного тексту,
ґрунтується на наявності в ньому подібних імплікатів, що вказують на концептуальні
сфери, у межах яких здійснюється пошук і виведення імплікатур. Концептуальні сфери,
що активуються імплікатами рекламного тексту, являють собою різні фрагменти фрейму
„об’єкт реклами”, який забезпечує формування загального змісту тексту реклами.
Основними когнітивними механізмами формування інферентних змістів на базі
імплікатур текстів реклами автомобілів є порівняння й концептуальна метафора. У результаті порівняння об’єкта реклами (автомобіля), що базується на оцінних змістах, з
об’єктами того ж класу формується думка адресата на користь об’єкта реклами.
Порівняння об’єкта реклами з об’єктами того ж класу може лежати в основі формування загальноцінних і приватнооцінних змістів. Як правило, загальна оцінка реалізується за допомогою прикметників good / bad і їхніх синонімів:
Toyota has the best overall miles per gallon ratings of any full-line carmaker. (The New
Yorker, Aug. 9-16, 2004);
Better designed. Better performed. In this car, you appreciate everything. BMW 7 series
(Motor Trend, July 2005).
Формування приватнооцінного змісту в текстах реклами автомобілів базується на порівнянні об’єкта реклами з іншими об’єктами того ж класу за конкретними характеристиками, що оцінюються. До конкретних характеристик можуть належати такі характеристики і якості об’єкта реклами, які є значущими для адресата, визначають його переваги
при виборі тієї або іншої марки автомобіля. Серед таких характеристик можна виділити
наступні: особливий дизайн автомобіля, застосована нова технологія, комфортабельний
салон, швидкість, економічність, безпека й т.д. Так, наприклад, у наступному прикладі
оцінюється така характеристика автомобіля, як „комфорт”:
The new Infiniti QX56. Ready to move?
Welcome. Make yourself at home in any of the seven leather-appointed seats. Recline
comfortably while enjoying available DVD entertainment, satellite radio and the exhilaration
of 315 hp. Apparently, home really is where the heart is. Surround yourself at Infiniti (The New
Yorker, Jan. 10, 2005).
У результаті використання концептуальної метафори відбувається перенесення характеристик вихідної понятійної сфери на рекламований об’єкт. Концептуальні метафори в рекламі автомобілів базуються, в основному, на активації концептуальних характеристик понятійної сфери людина або тварина і їхнє проектування в понятійну сферу
об’єкт реклами:
Об’єкт реклами – це людина:
It doesn’t have a feminine side to get in touch with. The new Nissan Frontier. Factoryinstalled, supercharged V6. 210 horsepower. Aggressive new design. If it had a chest, it’d be
hairy. (Motor Trend, July 2005).
Об’єкт реклами – це тварина:
Grand Cherokee is more agile than some of the mountain’s residents – causing jealousy in
some and admiration in others. It’s no wonder many creatures come to think of Grand Cherokee
as one of their own (Sports Illustrated, December 4, 2006).
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Перспектива дослідження процесів імплікування інформації в текстах реклами автомобілів й інференції пов’язана з подальшою розробкою мовних і когнітивних механізмів,
що забезпечують перебіг цих процесів. Зокрема, для дослідження цих процесів доцільне застосування теорії концептуальної інтеграції ментальних просторів, тому що дана
теорія дозволяє простежити концептуальні зв’язки між різними, на перший погляд не
пов’язаними між собою, понятійними сферами, які задіяні при виведенні імплікованої
інформації.
Ментальні простори являють собою ментальні сфери, сфери концептуалізації
(Ж. Фокон’є, М. Тернер, Дж. Динсмор та ін.), структура яких може бути представлена
основними структурами знання – концепт, фрейм, схема. Інтеграція ментальних просторів виявляється можливої завдяки наявності в них загальних концептуальних характеристик, які представлені елементами фреймів, що структурують вихідні ментальні
простори. Загальні характеристики ментальних просторів відбиваються в загальному
просторі (generіc space). Інтегрований (змішаний, гібридний) простір (blended space) базується на загальному просторі, а також запозичує із ментальних просторів і синтезує
деякі додаткові характеристики, у силу чого інтегрований ментальний простір розглядається як щось нове, що не повторює ментальні простори [15].
Стосовно дослідження процесів інференції на матеріалі текстів реклами автомобілів цим новим є, насамперед, одержувані адресатом інферентні змісти, які базуються на
змісті вихідних понятійних сфер (ментальних просторів), що актуалізуються елементами
(вербальними й іконічними) рекламного тексту, але не повторюють їхній зміст. Сигналами, що вказують на реалізацію концептуальної інтеграції в текстах реклами автомобілів,
є ті розумові аналогії, які задаються вербальними й іконічними елементами рекламного
тексту й виступають підставою для формування інферентних змістів, що характеризують
ті або інші сторони об’єкта реклами.
Звернемося до розгляду прикладу рекламного тексту, в якому автомобіль Audi А8 з
акустичною системою Bang & Olufsen порівнюється з такими відомими оперними залами як La Scala й Grand Opera:
The art of progress.
La Scala – 2400 seats. Grand Opera – 2130 seats. Audi A8 – 4 seats. Audi A8 with acoustic
system Bang & Olufsen. Your personal box in the best concert hall. (Empire, Nov. 2005).
У тексті задаються наступні аналогії: „салон рекламованого автомобіля – (відомий)
концертний зал”, „рекламована аудиосистема – виступ (відомих) оперних співаків”,
„місце в салоні автомобіля – місце в кращому концертному залі”. Такі концептуальні
характеристики ментального простору „Концертний зал” як „відомий концертний зал”
і „гарна акустика” переносяться на характеристики рекламованого автомобіля. Результатом інтерпретації цього рекламного повідомлення може стати інферентний висновок
про те, що автомобіль Audі A8 надає можливість слухати музику в такій же якості, як і
провідні концертні зали. Важливим є те, що в тексті реклами відбувається актуалізація
й перенесення позитивних характеристик понятійної сфери „Концертний зал” на понятійну сферу „Автомобіль Audі A8” і, отже, у свідомості аудиторії формується позитивна
думка про об’єкт реклами.
Як показало проведене дослідження, процес інференції може базуватися на когнітивних механізмах:
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- активації фрейму „об’єкт реклами” і його окремих елементів;
- порівняння;
- концептуальної метафори (об’єкт реклами – це людина, об’єкт реклами – це тварина);
- концептуальної інтеграції ментальних просторів.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.111 - 3 + 821.161.2-3] 091

Попадинець О.О.
(Кам 'янець-Подільський, Україна)

ВАЛЬТЕР СКОТТ І МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ:
ДІАЛОГІЧНІСТЬ ХУДОЖНІХ СИСТЕМ
У статті послідовно і детально розглядаються жанрово-стильові, сюжетнокомпозиційні особливості романів українського та англійського письменників, а також
втілена в них проблематика, концепція героя та образна структура. Відзначаються
очевидні типологічні паралелі між романами В. Скотта та М. Старицького. Стверджується, що прозова спадщина В. Скотта та М. Старицького є важливою і невід’ємною частиною літературного процесу XIX ст., котра заслуговує пильної уваги
літературознавців.
Ключові слова: типологічний аспект, роман, концепція історизму, поетика, хронотоп.
В статье последовательно и детально рассматриваются жанрово-стилистические,
сюжетно-композиционные особенности романов украинского и английского писателей,
а также представленная в них проблематика, концепция героя и образная структура. Выделяются очевидные типологические параллели между романами В.Скотта
и М. Старицкого. Утверждается, что прозаическое наследие В. Скотта и М. Старицкого – важная и неотъемлимая часть литературного процесса 19 века, которая заслуживает пристального внимания литературоведов.
Ключевые слова: типологический аспект, роман, концепция историзму, поэтика,
хронотоп.
Genre and style, plot and composition peculiarities of the novels and the problems incarnated in them, hero conception and figurative structure of W. Scott’s and M. Starytsky’s great
format prose are examined in the work in strict succession and in detail. A great number of
essential aspects of the writer’s creative work like individual style discourse, genre and aspect
definition of the novels and stories are interpreted. Typological parallels between W. Scott’s
and M. Starytsky’s works are drawn. It is asserted that W. Scott’s and M. Starytsky’s literary
heritage is a significant and integral part of the literary process of the 19th and the beginning
of the 20th century and is worthy of note of literary critics’ fixed attention.
Key words: typological aspect, novel, conception of historical method, poetics, time-space
relation.
Типологічне зіставлення творчості В. Скотта і М. Старицького, які творили у різні
періоди XIX ст. (В. Скотт - на початку століття, М. Старицький - в останні десятиліття),
виявляє спільні тенденції в українському та англійському літературних процесах. Од© Попадинець О.О., 2010
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нією із визначальних рис обох літератур даного періоду було звернення до історичного
минулого, про що свідчать результати зіставлення романістики В. Скотта і М. Старицького.
У річищі магістральної ідеї і як її семантичне доповнення в романах прозаїки реалізували художнє осмислення широкого кола тем і проблем, сутнісно й органічно
об'єднаних у національній (у т.ч. релігійній), соціальній і морально-етичній площинах.
Вони зуміли майстерно відтворити динаміку національного духу в найрізноманітніших
проявах життєствердження, відповідно адаптувати різні способи й засоби літературного
моделювання історичного минулого через комплекс естетичних, творчо-психологічних,
інтонаційно-смислових, жанрово-функціональних, поетикальних структур.
Усе сказане дає нам змогу наголошувати на спільності основних принципів художнього осмислення й засвоєння історичного матеріалу обома письменниками: 1) англійський і український романісти спирались на антропологічну подібність людських «пристрастей» будь-яких часів і народів («одна справа вводити в твір слова і почуття, спільні
у нас з нашими предками, інша - наділяти предків мовою і почуттями, характерними
винятково для їх нащадків. Для того, щоб викликати будь-який інтерес, необхідно, щоб
сюжет був переданий з точки зору традицій тієї епохи, в якій ми живемо, до того ж її мовою. ...Я передав сучасною мовою стародавні звичаї і поглибив характери і почуття моїх
персонажів настільки, що сучасний читач, я думаю, не відчує відштовхуючої сухості
чистої археології. Також, маю сміливість стверджувати, я ні в якому випадку не переступив за межі свободи, яка надається автору художнього твору» [11: 7-8]. «Те, що я сказав
про мову, -продовжує В. Скотт, - ще більше стосується почуттів і характерів. Пристрасті,
джерела, які їх породжують у всіх їхніх проявах, зазвичай бувають спільними у всіх
званнях і станах, у всіх країнах і повсякчас; а звідси випливає... що сприйняття, розумові
навички і вчинки, хоча і підлягають впливу різноманітних умов суспільного життя, все
ж таки повинні мати багато спільного» [11: 12]. У цьому виявляється загальнолюдський
або антропологічний, як кажуть сучасні дослідники (Зайдлер, Зотова) [5], підхід до історичного матеріалу в художньому творі. У цих роздумах виражений основний принцип обробки історичного матеріалу, котрого дотримувався В. Скотт у своїх романах);
2) свідомо припускалися історичних неточностей задля художнього узагальнення (наприклад, коментарі до романів М. Старицького на історичну тематику, особливо до трилогії «Богдан Хмельницький», рясніють словами «неточність», «анахронізм» тощо. Уже
сама частотність такого явища має свідчити про систему, причому, не випадкову, адже
М. Старицький відповідально ставився до студіювання джерел. Якщо, скажімо, у трилогії анахронізми, домисли й вигадки більше можуть бути віднесені до оточення Богдана
Хмельницького (хрестоматійні вже часові зміщення в романних біографіях Кривоноса,
Богуна, домисли й вигадки щодо їх родини і т. ін.), то і в художній біографії гетьмана
дослідники знаходять чимало неточностей, а в долі Івана Мазепи (дилогія) письменник
відтворює той її період, який історії дуже мало відомий, і, природно, витворений переважно домислом і вигадкою митця. Науковці (зокрема В. Поліщук), котрі аналізували
окремі твори письменника, зауважували, що навіть імена відомих історичних персонажів письменник подає неточно. Замість історичного Устима Кармалюка в нього діє Іван
Кармелюк («Кармелюк»).
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Зазначимо, що автор свідомо удавався до своєрідного «тлумачення» історичних подій і свідомо звертався до таких неточностей історичної конкретики на користь романтичного узагальнення. Романтик за світоглядом, він і на поняття історизму, й на саме
явище історії споглядав крізь призму романтичної поетики, тим більше, що й сама історична тема, увага до неї в літературі пов'язуються насамперед з епохою романтизму.
Саме романтики, стверджує В. Пахаренко, по-новому поглянули на суть історії, намагалися «зрозуміти й відтворити сенс минулих епох, їхнє неповторне, власне забарвлення та
визначити їхнє місце у цілому історичному розвитку» [6: 178]. Свого часу Р. Багрій звернула увагу на цей аспект у творчості В. Скотта, котрий теж
досить вільно поводився з історичними реаліями, але при цьому «анахронізми, неточності, ба навіть свідомі фальсифікації, яких чимало у романах англійського письменника, ніколи не спотворюють минулого - передовсім завдяки не переробленому відчуттю
реальності, що створюється безліччю автентичних подробиць» [2: 21]. На цьому наголошував і сам автор: «Я не можу, та й не намагаюся зберегти абсолютну точність, навіть
у питанні про костюми, не те, що в мові та характерах», - писав В. Скотт [10: 7-8]. У
багатьох романах В. Скотта трапляються анахронізми, особливо багато їх в «Айвенго».
Ось чому в передмові до роману він уважав за потрібне висловити свій погляд на це питання. Автор виступає з принциповим виправданням анахронізмів, якщо вони надають
роману живописності й, разом з тим, правдивості. «Можливо, - пише В. Скотт, - що я
ввів у роман мало такого, що можна було б без сумніву визнати сучасним; але, з іншого боку, можливо, що я змішав уподобання двох чи трьох століть і ввів у королювання
Річарда обставини, притаманні іншим періодам - або значно більш ранньому, або більш
пізньому. Я втішаюся тим, що помилки такого роду більшість читачів не помітить і що
на мою долю випадає незаслужений успіх тих архітекторів, котрі, не узгоджуючись з
будь-якими правилами або системою, вводять прикраси, властиві різним стилям і різним
епохам мистецтва» [8: 82]. В. Скотт стверджує, що ці «помилки» були необхідними: його
не засуджуватимуть ті, хто знає, які труднощі він змушений був подолати. Неточності ці не мають великого значення, за словами автора, оскільки пересічний читач їх не
помітить; крім того, вони не порушують загального історичного тла картини, яке для
В. Скотта особливо важливе.
У «Пуританах» Берлі, історична особа, тоне в річці 1689 p., хоча насправді він помер
значно раніше, повертаючись морем із вигнання. Герой «Айвенго» Урфрід, захоплений
у полон Вільгельмом Завойовником 1066 p., доживає до царювання свого внука, Річарда
Лев'яче Серце (1189-1199). Єпископа Льєжського з «Квентіна Дорварда» змальовано старою людиною, хоча в той час він ще тільки навчався в школі. У творі сказано, що його
вбиває Арденський Вепр під час повстання льєжських городян, хоча насправді вбили
його набагато пізніше, і не в замку, а на відкритому полі. Хронологічну неточність автор
допускає, коли пише, що Людовік XI говорить про Нострадамуса зі своїм астрологом:
«Мудрий Галеоті, не дивуйся, що маю в тобі таку пророчу скарбницю, що перевищує
всі, які тільки є тепер у грудях сучасних нам учених, не виключаючи і самого великого
Нострадама» [7: 176]. Король Франції не міг знати про нього, оскільки правління Людовіка припадає на XIV cт., а великий астролог жив у XVI ст. Неточність знаходимо й у
“Веверлі”, коли автор говорить, що підготовкою до повстання 1745 р. було полювання в
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Бремарському лісі, організоване графом Мааром. Такого типу маніпуляції історією для
художніх цілей є цілком законними, поки не вчинено наруги над знанням читача історичного факту. У посторінкових коментарях до романів автор сам інколи вказує на анахронізми, неточності, відхід від історичних фактів, ніби підкреслюючи (все це, звичайно, є
літературним прийомом), що все решта в романах відповідає історичній істині. Він хотів
виправдати незвичність описуваних ним подій і вдач, доказати “правду” свого твору, користуючись у той час найбільш серйозним доказом - посиланням на “джерело”. Тому,
признаючись у “Квентіні Дорварді” у багатьох анахронізмах і неточностях, підкреслюючи романтичну вигадку любовної історії роману, В. Скотт нічого не говорить про те, що
реальний Людовік, зустрівшись із Карлом Бургундським у Пероні, був набагато молодшим і зовсім не схожим на того похмурого, хитрого і жорстокого монарха, яким він його
показав. Зізнання у такому анахронізмі зруйнувало б усю художню тканину роману);
3) досить обережно використовували архаїчні мовні елементи у текстах романів (щодо
питання про мову історичного твору, то В. Скотт ставить його у передмові до роману
“Айвенго”. Дійсно, якою мовою слід писати про події, що минули декілька сот років
назад? Чи повинен письменник удаватися до вживання архаїзмів, щоб читач постійно
відчував і у мові, що перед ним розповідь про часи давно минулі? Відповідь В. Скотта на
це питання абсолютно заперечна: “...вкрай нерозумно вишукувати у словнику застарілі
слова і користуватися ними замість слів і виразів, які використовуються у наші дні ...
заглиблюватися у пошук рідкісних і застарілих слів... Мова не повинна бути в цілому
застарілою і важкою, але вона, по-можливості, повинна уникати зворотів явно новітнього походження” [цит. за: 1: 58]. Проте у мову своїх героїв він уводить деякі архаїзми
чи застарілі граматичні форми слів, але робить це з великим відчуттям міри. Кількість
архаїзмів в історичному романі, на думку В. Скотта, повинна бути зведена до мінімуму.
Письменник, котрий намагається відобразити мовний колорит минулого, може використати деякі особливості граматичної будови, деякі мовні звороти, притаманні даній епосі,
але його “мова не повинна складатися повністю із застарілих і незрозумілих слів”. Разом
з тим романіст не повинен “допускати, наскільки це можливо, слів чи виразів, які зберігають сліди свого пізнішого походження” [цит. за: 1: 65].
Ці прояви глибокого вживання в минуле, котрі трапляються в романах обох письменників, не є випадковим успіхом доброго художника. їхні романи базувалися на досить
ґрунтовному історичному фундаменті й були результатом клопіткого історичного дослідження, а наявність анахронізмів у творах є своєрідним задумом митців); 4) фольклорна
свідомість суттєво впливала на ідеологію романів англійського і українського письменників, але визначальними для обох романістів були чинники соціально-історичні, в чому
виявлялася просвітницька ідеологія у В. Скотта, позитивістська у М. Старицького.
Відмінність позицій В. Скотта і М. Старицького виявляється у їх ставленні до народу
як історичного чинника. У В. Скотта головний “персонаж” романів - сама історична подія, тому її, так би мовити, безособистісність впливала на те, що саме народ (колективна
особистість) значною мірою втілював дух і характер епохи. Український романіст, ставлячи в центр оповіді історичну особистість, вважав її також і рушійною силою історії,
народу ж віддавав пасивну роль. Такій ідеологічній авторській установці М. Старицького дещо суперечить його пильна увага до звичаїв, побуту, вірувань народу, зображення
214

його здатності до протесту. Англійський письменник у своїх суто історичних працях і
в художніх творах відводить народу важливу роль в історичному процесі. Ця думка достатньо чітко окреслена автором в його “Історії Шотландії””: “Не лише одні правителі
й воїни здатні здійснити героїчні вчинки, подвиг відважного селянина, також величний”
[цит. за: 4: 103]. Народ у творах В. Скотта змальовується носієм розуму і честі, він - носій
історичної правди, народ виражає дух і характер вибраної письменником епохи, тому художник повинен відтворювати людей такими, якими вони були, відповідно зображуваній
епосі. Стихійно-матеріалістичне ставлення до історії, свідомий об’єктивізм і нове ставлення до народу - ось, що перш за все характеризує історичну концепцію В. Скотта. Його
історична концепція заснована на глибоко демократичному підґрунті. Цей демократизм
виражається не тільки в гуманному ставленні до народу. Письменник сприймав історію
перш за все як історію народу і досить часто з позиції народу. Дитинство, проведене
через хворобу на фермі, серед простих людей, поїздки в глибину Шотландії під час адвокатської діяльності, зустрічі з пастухами, фермерами, мисливцями, заглиблення в життя
народу і його поезію (В. Скотт ще в юності зібрав біля 10 томів народних балад) - все це
стало причиною того, що історія була відчута, пережита і сприйнята ним через народні
уявлення задовго до вивчення праць шотландських і європейських істориків. У своїй
автобіографії В. Скотт писав, що історичні дані брав із старовинних пісень і легенд. Цим
і пояснюється те глибоке розуміння народу, котре робить його романи дійсно історичними. З іншого боку, свідоме відношення до народу стало результатом вивчення досвіду
пуританського руху, а також сучасних В. Скотту подій: революції 1789 р. і національновизвольного руху в країнах Європи і Нового Світу.
В. Скотт намагався реабілітувати народ в його людських і громадських правах. Думку про те, що люди від природи рівні, він постійно повторює на сторінках своїх романів: “Хіба селянин відрізняється чим-небудь від принца, хіба не один Бог, створив їх”
[9: 342]. У “Квентіні Дорварді” вустами одного із героїв письменник говорить: “Яким
чином можна було б відрізнити знатну даму від загорілої доярки, якщо б із-за однієї не
ламали списів, а із-за іншої - тільки горіхові палиці?” [7: 177].
У романах М. Старицького народу відводиться також вагоме місце, хоча рішення і
останнє слово завжди залишається за правителем. Народ у нього тільки виконавча сила,
яку потрібно скерувати у правильному напрямку. Змальовуючи вільних козаків, автор показує, що вони є просто виконавцями чужої волі. Він акцентує увагу на винятковій ролі
правителя, на його високій моральності й обов’язковій здатності перспективного бачення результату власних дій для країни. Широко змальовує автор у романах народні маси
України: козаків і селян, ремісників, духовенство, шляхту. М. Старицький точно відтворює їхній побут, звичаї і вірування, взаємостосунки - у цьому плані Л. Дем’янівська поціновує романи М. Старицького як своєрідну “енциклопедію часу” [3: 18]. Для М. Старицького, головним є персонаж (історична постать), а тоді вже події, що з ним пов’язані;
для В. Скотта навпаки - перш за все історичне відтворення, а потім -люди, які заплутались у вирі цих подій.
У творах обох письменників поставлена і вирішена проблема “національної форми”
мистецтва. Вони тісно пов’язують зображення народного життя з історичним розвитком
нації, боротьбою народу за свою свободу і незалежність. їхні романи є відвертим протес215

том не тільки проти соціальної кривди, а насамперед проти віками нав’язуваного українцям та шотландцям комплексу меншовартості, проти будь-якого чужоземного гніту, що
супроводжувався плюндруванням рідного краю, його духовних, релігійних, матеріальних цінностей і, зрештою, - проти бездержавності України та Шотландії.
Підтверджує цю думку зіставлення функцій національно-історичної ідеї у романах
“Веверлі” В. Скотта і дилогії про Мазепу М. Старицького. При порівнянні ми виходили
з близької для обох письменників думки про те, що саме нація витворює державу, а не
навпаки, через що зростає роль філософсько-культурного вияву національної ідеї.
Ідея державності у зазначених романах прозаїків функціонує на таких рівнях:
а) теоретико-політичному (ідея субдержавного положення Шотландії щодо Англії та
України щодо Росії; якщо В. Скотт доволі послідовно дотримувався саме такої поміркованої політичної позиції, маючи надію на широку культурну автономію, то М. Старицький неодноразово наполягав усе ж на необхідності повноцінної держави); б) зоровому
рівні (видимий образ Вітчизни у романах обох письменників); в) часовий образ Вітчизни
(історична давнина і сучасність); г) роздуми і висловлювання носіїв національної ідеї
про долю країни.
Отже, основним прийомом у методології історичного роману В. Скотта і М. Старицького став культурно-історичний огляд епохи, невіддільний від ставлення самого автора
до подій, виведення образу самої історії, образ історичної дійсності, яка є внутрішньою
рухомою силою романів. В “історизмі” письменників підкреслені закономірність загального розвитку, взаємодія всіх сторін суспільного життя, роль народу в історичному
процесі. Принцип історизму, наявність історичного конфлікту є основоположними для
обох романістів навіть при відображенні соціального буття народу. Конкретна історична
епоха позначена і на тих ідейно-моральних контрастах між героями твору, які весь час
перебувають у різних пригодах, авантюрах, випадковостях тощо.
Типологічна подібність творчості В. Скотта і М. Старицького виявляється й у сфері
поетики: на рівні образу-персонажа (концептуальна схожість Роб Роя та Кармелюка); на
сюжетному рівні; на рівні хронотопу.
Обом письменникам притаманна романтична (за ґенезою - класицистична; у філософсько-соціологічному плані – антропологічна) сталість натур літературних персонажів. В. Скотт вбачає у цьому переважно соціально-історичні причини, М. Старицький ще й релігійні.
Цим формам сталості “суперечить” в обох письменників мінливість і динамічність
(світоглядна, психологічна) інших персонажів (складні та багатогранні характеристики історичних осіб у В. Скотта, напружені роздуми і психологічні коливання у М. Старицького). Однак відрізняє В. Скотта і М. Старицького те, що останній більш тяжів до
персонажів із внутрішнім розвитком. Така система персонажів породжує співіснування
романтичного і реалістичного стилів.
Розглянувши сюжетно-композиційний рівень історичних романів прозаїків у типологічному аспекті, ми виявили такі спільні і відмінні ознаки: залежність обох авторів
від загальної властивості історико-художньої літератури - її підкресленої сюжетовості
(для обох історична подія - згорнута оповідь про неї); спільний для В. Скотта і М. Старицького інтерес до перехідних історичних періодів (однак, В. Скотт цікавився подіями
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і європейського, і національного значення; М. Старицький зосереджувався на подіях
національно-визвольного сенсу); спільне тяжіння обох авторів до “централізованого інтересу” у сюжетобудові (у М. Старицького, в порівнянні із В. Скоттом, сюжетні розгалуження мають більш самостійну вагу, тому у його романах і створюється ефект “подієвої
панорами”; В. Скотт спирається на сюжетну лінію вигаданого персонажа, який діє на
конкретно-історичному тлі і обумовлений ним, у М. Старицького головний герой -історична особа, значення якої підпорядковує собі відносно самостійні долі вигаданих персонажів); значний ступінь драматизації романів обох авторів, багатопланове використання діалогів (сцени статичні і діалогічні як засіб опису подій); реалізація на сюжетному
рівні установки обох авторів на пригодництво; використання романістами фольклорних
способів реалізації сюжетів.
Хронотопічний аспект зіставлення романів В. Скотта і М. Старицького також виразно вказує на типологічну подібність їх художніх систем. У обох авторів історичний
час і час персонажа взаємно впливають один на одного. При цьому час авантюрний,
побутовий, біографічний, історичний, біолого-віковий співіснують. Англійський і український романісти майже не допускають інверсій і ретроспекцій. У них дистанція між
часом нарації і часом історичного сюжету скорочується завдяки тому, що ідея їх творів
спрямована на сучасників.
Із цього зіставлення стає зрозумілим і головний чинник звернення М. Старицького до
моделі історичного роману В. Скотта. Він не стільки естетичного, скільки ідеологічного
характеру. Адже М. Старицький суттєво не міняє скоттівську модель (загалом, вона, як
слушно зауважує Б. Реїзов, продуктивна і здатна до розвитку і трансформації), хоча сам
автор “Кармелюка” існує у зовсім іншій естетичній епосі (період складної трансформації реалістичних форм у неоромантичні, модерністські тенденції). Таким чином, вибір
М. Старицького на користь не лише моделі скоттівського роману, а й його тональності
(естетично застарілої), - це вибір більше ідеологічний, а не естетичний.
Отже, англійському та українському письменникам притаманні як типологічні збіги,
котрі говорять про спільну векторність розвитку цих літературних явищ, так і зумовлені
національними, соціально-політичними та індивідуально-авторськими чинниками типологічні розходження, котрі можна поцінувати як їхні оригінальні риси.
Усе це і визначає своєрідність історичних романів М. Старицького у його зіставлені
з романами В. Скотта.
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ЧЕЛОВЕК В ПРЕДРОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА
Стаття присвячена вивченню ранньої лірики Пушкіна як преромантичної. Ця концепція заснована на аналізі суб’єктної системи та головних мотивів віршів, вираженої
в них авторської моделі відносин між людиною та світом. Це дозволяє судити про преромантизм як перехідний літературний напрям.
Ключові слова: лірика, літературний напрям, преромантизм, авторська модель людини і світу, мотив.
Статья посвящена изучению ранней лирики Пушкина как предромантической. Эта
концепция основана на анализе субъектной системы и основных мотивов стихов, выраженной в них авторской модели отношений между человеком и миром. Это позволяет
судить о предромантизме как переходном литературном направлении.
Ключевые слова: лирика, литературное направление, предромантизм, авторская
концепция человека и мира, мотив.
The article is devoted to study of the early Pushkin’s lyrics as preromantic. This conception
is based on the investigation of subject system and main motives of poems, author’s model of
relations between person and universe. It allows to interpret the preromanticism as transitional
literary trend.
Key words: lyrics, literary trend, preromanticism, author’s model of person and universe,
motive.
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Ранняя лирика А.С. Пушкина представляет собой сложный для литературоведческого анализа феномен. В связи с этим один из ведущих пушкиноведов, С.А. Фомичев
пишет: «Творчество Пушкина конца 1810-х гг. имеет переходный характер и в силу этого менее всего поддается однозначной оценке. Говорить о едином, непротиворечивом
художественном методе Пушкина этих лет было бы, вероятно, не совсем верно» [9: 34].
Главным образом это связано с тем, что художественная деятельность А.С. Пушкина
этих лет включает в себя ученический этап, когда юный поэт еще только определял собственную художественную манеру и опирался при этом на различные, выработанные
его предшественниками способы выражения поэтического мироощущения. Кстати, то
же можно сказать и о русской литературе начала XIX века в целом. В ней в это время
происходил отход от риторичности с присущими ей рационализмом и дидактичностью,
традиционализмом, концепцией литературной деятельности как мастерства во владении
техникой слова и т.д. к художественности, заключающейся в понимании труда автора как
акта творчества, в индивидуализации, подходе к явлениям мира и к человеку с эстетической точки зрения. Определяя основные характеристики процесса «вхождения литературы в состояние художественности», Е.М. Черноиваненко обращает внимание, в частности на следующее: «… главной ипостасью литературного произведения становится уже
не текст, а художественный мир. Идея теперь не выражается непосредственно в тексте,
а воплощается в образной системе. (…). Если нехудожественная идея воспринимается
разумом, то художественная идея переживается, а в этот процесс вовлечены все сферы
человеческой личности» [10: 23]. Итак, начало XIX века для русской литературы – время
формирования новых художественных принципов, сложного переплетения и динамики
литературных течений, направлений. Как известно, ее основоположником, то есть тем
художником, в творчестве которого впервые определились принципы нового (эстетического) типа словесности, был А.С. Пушкин. В связи с этим изучение его ранней поэзии
представляется особенно важным: оно помогает выявить закономерности, особенности
этого перехода. Не меньший интерес представляет собой изучение основ того, что потом определит своеобразие художественной системы А.С. Пушкина, как творческой
индивидуальности, в частности, той концепции человека, которую Р.Ю. Данилевский
определил как «пушкинский завет» и суть которой описал следующим образом: «…восприятие человека как единственного и неповторимого, данного и конкретного, будь он
герой-победитель, подлец-приобретатель или униженный и оскорбленный Самсон Вырин» [4: 81]. Ю.М. Лотман, выделяя в очерке творчества поэта ряд периодов и определяя особенности его художественного метода в каждый из них, два первых периода
(1813-1817 и 1817-1820) охарактеризовал лишь с точки зрения ориентации А.С. Пушкина на В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, Г.Р. Державина…, его связи с декабристами,
оригинальности его гражданской поэзии, соединяющей в себе «высокий пафос с интимными интонациями» [6: 190] и не предложил по отношению к ним никаких определений.
Нам тоже не хотелось бы замыкать А.С. Пушкина в какие бы то ни было тесные рамки,
однако определить какой-то вектор, который поможет выявить закономерности в его раннем творчестве, все же попытаемся.
На наш взгляд, есть все основания судить о А.С. Пушкине до 1820 года как о предромантике. При этом мы опираемся на точку зрения, высказанную А.А. Слюсарем [8: 15].
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По мнению ученого, раннее творчество художника, было связано с традициями классицизма, и его герой выступал как гражданин; сентиментализма, и в этом случае в центре
его внимания были отшельник, пустынник; а также – рококо, опоэтизировавшего эпикурейца.
Размышляя об особенностях пушкинского художественного мышления, С.А. Кибальник пишет о порожденной им многосторонности и амбивалентности интеллектуальноэмоционального содержания. В основе творчества поэта, по его мнению, лежит такое
представление о жизни, согласно которому она не может быть определена или исчерпана
той или другой конечной истиной и все конечные истины обнаруживают относительную
справедливость до тех или иных пределов [5]. Применительно к раннему творчеству
А.С. Пушкина эта многосторонность и амбивалентность могут быть объяснены тем, что
ему оказываются близкими разные художественные системы и в его произведениях можно выделить признаки разных разновидностей предромантизма.
Причем анализ ранних поэтических произведений А.С. Пушкина позволяет сделать
вывод о том, что принципиальных перемен в его творчестве после окончания лицея по
сравнению с ранним этапом – 1813-1817 – не происходит. Поэтому мы берем на себя смелость предположить, что можно говорить о 1813-1819-х годах как об одном, предромантическом периоде. Герой стихов этого периода – как правило, частный человек. Идеалом
для него являются свобода, веселье, одухотворенность творчеством. Вот как представляет себя и свою норму жизни герой стихотворений: «Поклонник дружеской свободы, /
Веселья, граций и ума» («Простите, верные дубравы»), «Дни дружества, любви, надежд
и грусти нежной, / Когда, поэзии поклонник безмятежный, / На лире счастливой я тихо
воспевал….» (К ней»), «И где, взлелеянный природой и мечтой, / Я знал поэзию, веселость и покой…» («Царское село»)… Одним из составляющих этого идеала является
свобода. Но, как правило, идет речь не о политической свободе от тирании, а о душевной
свободе - «светлой», веселой; синонимом этой свободы является непосредственность. В
стихотворении «Торжество Вакха» «светлая свобода» принимает «праздничный венок»
[7: 52]. В послании «N.N» (В.В.Энгельгардту) это «деревенская свобода» [7: 75], свобода, которая позволяет друзьям говорить «открытым сердцем». В послании «Орлову» это уединенная, «тайная свобода», которую герой обретает «под сенью дедовских лесов»
[7: 77]. Именуя свободу своим «кумиром», пушкинский герой отводит ей роль законодателя за столом, на вечернем пиру, «Где до утра слово пей! / Заглушает крики песен…»
(«Веселый пир») [7: 88]. Существенно выделяются из этого ряда стихов два, пожалуй,
наиболее известные из ранней лирики А.С. Пушкина. Это «Вольность», героем которой
является гражданин, не представляющий себе свободы народов и монархов, то есть государственной свободы, без следования закону. Второе – послание «К Чаадаеву», проникнутое гражданским пафосом, где также идет речь о политической свободе от «гнета власти роковой». Герой послания – молодой человек, освободившийся от «обмана», «юных
забав», заключавшихся в надежде прославиться. Упования на «тихую славу» на службе в
мирное время «исчезли, как утренний туман…» [7: 68]. Он по-прежнему мечтает о славе.
Но теперь это уже будет не «тихая слава», а политическая борьба, которая неизбежно завершится победой. «И на обломках самовластья / Напишут наши имена», - восклицает
он, обращаясь к «товарищу», который скептически относился к перспективе пробужде220

ния России и превращения «самовластья» в «обломки». П.Я. Чаадаев, как известно (хотя
бы из его первого «Философического письма»), ориентировался в большей степени на
перемены нравственно-религиозного характера.
Чаще же всего герой Пушкинских стихотворений – любовник. Не случайно, в стихах, названных «Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность»», герой, «простой воспитанник природы», готов отказаться от мечты прекрасной о свободе, которую «бывало,
воспевал», ради любви: «Свободу потеряв навек, / Неволю сердцем обожаю» [7: 55]. А
по поводу мадригала Голицыной «Краев чужих неопытный любитель…» Ю.М. Лотман
писал, что в нем даны «как равноценные два высоких человеческих идеала»: «гражданин с душою благородной» и женщина «с пламенной, пленительной, живой» красотою
[6: 50]. Кстати, в том же послании «К Чаадаеву» герой находит, что самым точным будет
сравнение ожидания борьбы за свободу с ожиданием любовного свидания («с томленьем
упованья») [7: 68].
Как и герою К.Н. Батюшкова, частному человеку, лирическому «я» стихов
А.С. Пушкина-предромантика жизнь видится мгновением. Важнее всего – ценить это
мгновение, все радости, которые дарит в этот час жизнь. Скука и поглощенность заботами еще придут. «Ах, младость не приходит вновь! – восклицает он, обращаясь к
«философу раннему» Я.Н. Толстому в 1819 году. – Зови же сладкое безделье, / И легкокрылую любовь, / И легкокрылое похмелье!» [7: 94]. Так же, как и в более раннем, 1815
года, стихотворении «Гроб Анакреона» в котором герой-эпикуреец призывал, своего собеседника: «Счастье резвое лови; / Наслаждайся, наслаждайся; / Чаще кубок наливай; /
Страстью пылкой утомляйся / И за чашей отдыхай!» [7: 21].
Как уже было сказано, в центре предромантических стихов Пушкина – эпикуреец, отшельник или же поэт. Он склонен противопоставлять малый и большой миры и предпочитает обитать вдали он центра. Такое традиционное для предромантизма, основанного
на традициях сентиментализма, деление пространства выражается в целом ряде стихов
Пушкина. Одно из самых ранних – «Городок» (1815). Герой стихотворения, именующий
себя «философом ленивым», объясняет свое двухлетнее отчуждение от дружбы пребыванием в «великом граде Петра», где он был занят пустой суетой («кружился / Без дела в
хлопотах, / Зевая, веселился / В театре, на пирах…»). Но, наконец, оставил большой мир
дворцов с их «златом», «бронзой» и «паркетом» и поселился «от шума вдалеке». Здесь
он вновь обретает радость жизни, возвращается к счастью дружбы, причем не только
с живыми друзьями, но и ушедшими в иной мир «Парнасскими жрецами» - Вергилием, Вольтером, Гомером… Главное же наслаждение доставляет ему чтение «потаенной
Сафьянной тетради», где были записаны стихи его современников – Крылова, Батюшкова, Василия Пушкина и, как убедительно показал В.Э. Вацуро в своем комментарии
к «Городку», скрытый А.С. Пушкиным под именем «князя, наперсника Муз», П.А. Вяземский [2: 63-67]. Интересно, что в этом стихотворении А.С. Пушкина его литературные кумиры, учителя, друзья-литераторы как бы составляют часть гармоничного малого
мирка. Несколько иначе представлен «пустынный уголок» в «Деревне» (1819). Как нам
кажется, указание на то, что «в уединенье величавом» «отрадный глас» «оракулов веков»
слышнее, свидетельствует об их принадлежности «большому миру», где из-за «суетных
оков» и «роптанья» «толпы непросвещенной» они были почти недоступны слуху. А это
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означает, что так называемый «большой» мир не настолько уж отчужден от высокого,
с точки зрения героя, и, с другой стороны, «малый» идиллический мирок не настолько
уж полноценен. Тем более что далее в элегии усиливается социальность, и приводится
картина «убийственного позора» «невежества» в «пустынном уголке». Но «Деревня»,
пожалуй, является единственным стихотворением Пушкина-предромантика, где происходит трансформация традиционного противопоставления «малого» мира естественной
жизни «большому» миру суеты и пустых забот и прославления идиллии с ее простотой
и гармоничностью. На противопоставлении этих двух пространственных сфер строятся,
в частности, послания товарищу А.С. Пушкина по лицею А.М. Горчакову, члену кружка «Зеленая лампа» В.В. Энгельгардту, генералу А.Ф. Орлову. В связи с первым из названных стихотворений К.Н. Григорьян писал, что оно относится к тем произведениям,
которые «хотя не названы элегиями, тем не менее, в них преобладает элегическое начало, которым и определяется их стилистически-жанровая природа» [3: 107]. И в самом
деле, в нем поэт, выступающий под маской «красоты беспечного обожателя», выражает
собственные раздумья о недавно прожитых годах среди людей, чьи «холодом сердца поражены», о своем настоящем пребывании в отрадном для него «мирном кругу». И все
же, на наш взгляд, в этих стихах не меньше признаков послания. Автор и его адресат,
близкие по мироощущению (они оба философы и шалуны) и являющиеся друзьями, разделены пространственно. Причем, идет речь об их принадлежности не только разным
географическим точкам, но и разным типам пространства. Автор успел разочароваться
в том большом свете, к которому сейчас принадлежит его адресат. Поэтому, при отмеченной нами их душевной близости, различна их оценка света. Автор следующим образом характеризует адресата: «Питомец мод, большого света друг…». Этот «обычаев
блестящий наблюдатель» не просто согласен с тем миром, к которому он принадлежит,
но «велит» автору «оставить мирный круг». Тот же в свою очередь заявляет о том, что
уже «угорел в чаду большого света / И отдохнуть убрался» в «тесный круг друзей», в
который призывает вернуться и своего адресата. Таким образом, граница между автором
и адресатом, являющаяся, на наш взгляд, ведущим признаком послания как жанра, выполняет в послании князю Горчакову структурообразующую роль. Эта граница легко
преодолима, так как обоим ближе «младых повес счастливая семья, / Где ум кипит» и где
возможно вольномыслие, потому что оба принадлежат к «прекрасного друзьям» [7: 9697]. Посланием являются и стихи, посвященные А.Ф. Орлову. Но их структура усложнена. Во-первых, здесь три, а не два носителя различных типов поведения, а, во-вторых,
усложнена характеристика мироощущения лирического героя. Адресатом стихов является «русский генерал» с «душою пылкой, откровенной» А.Ф. Орлов. Для более полной
его характеристики поэт прибегает к сравнению Орлова с другим генералом – Киселевым. К обоим он относится с симпатией, и «рад сидеть … соседом» «врага коварства и
невежд» П.Д. Киселева. Но принципиальное его отличие от А.Ф. Орлова заключается в
том, что он является не «гражданином у трона», а «придворным», и «обещанья / Ему не
стоят ничего» [7: 77]. Известно, что А.С. Пушкин был оскорблен небрежностью, которую
проявил к нему П.Д. Киселев в тот период, когда поэт в качестве ссыльного пребывал у
И.Н. Инзова. Автор стихов – частный человек, соединяющий в себе черты эпикурейца,
отшельника и поэта. Он наслаждается «тайной свободой», «С цевницей, негой и приро222

дой / Под сенью дедовских лесов», воспевает своих богов. Адресат же преподает «царей
науку». Граница между ними очевидна, но она не абсолютна. Оказывается, и автор готов
проявить себя в качестве гражданина. И здесь герой стихотворения приближается к тому
типу личности, который был воспет предромантиком Денисом Давыдовым – эпикуреец,
который одновременно является и патриотом, для него героика – содержание жизни. Лирический герой пушкинского послания «Орлову» заявляет: «Когда ж восстанет / С одра
покоя бог мечей / И брани громкий вызов грянет, / Тогда покину мир полей; / Питомец
пламенный Беллоны, / У трона верный гражданин! / Орлов, я стану под знамены / Твоих
воинственных дружин». То есть граница между ними может быть преодолена, и тогда
герой соединит свой поэтический дар не с эпикуреизмом и воспеванием мирного досуга,
но с битвой: «С мечом и с лирой боевой / Рубиться буду пред тобой / И славу петь твоих
ударов» [7: 77-78]. В данном случае для него окажется возможной «громкая слава».
Послание «Орлову», как и целый ряд других его стихов этого периода, позволяет
обратить внимание на две очень важные черты художественного мышления Пушкинапредромантика. Одна касается отношений между его героем и миром. Чаще всего он
предпочитает уединение, поскольку разочаровался в большом свете. Но это не абсолютное отчуждение от мира, когда герой переживает одиночество избранничества. У лирического «я» предромантических стихотворений А.С. Пушкина есть круг друзей, общение
с которыми составляет часть идеала. В стихотворении «Уединение» (1819) блаженством
для героя является не только отдаление от «взыскательных невежд», но и соединение
с друзьями, или «гостями», «круг» которых «просторен», в отличие от тесного «кружка бутылок» (стихотворение «Веселый пир») [7: 87-88]. Другая особенность связана с
характером самого этого лирического «я». Как известно, художники начала XIX века
стремились преодолеть односторонность отображения личности, свойственную классицистам и сентименталистам. Удалось это только поэтам и писателям реалистам. Но и в
предромантизме, и романтизме этот процесс очевиден. Хотя поэзия А.С. Пушкина все
равно представляет собой в этом плане уникальное явление. В рамках одного и того же
произведения он меняет ролевые маски своих героев и дает высказаться то гражданину,
отражающему связь поэзии А.С. Пушкина с классицизмом, то отшельнику, пустыннику, как у сентименталистов, то эпикурейцу, что подтверждает усвоение А.С. Пушкиным
традиций рококо. Это не разные проявления одного и того же лирического «я», а разные
субъекты миропонимания и высказывания. Об этой черте поэтики Пушкина – совмещении «множественности точек зрения в рамках одного и того же произведения» - писал А.А. Слюсарь, приводя в качестве примера «К Каверину» (1817): «…дружно можно
жить / С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом…» [8: 16]. В данном случае сказались, скорее всего, удивительная гармоничность пушкинской натуры. Возможно, именно
эта гармоничность определила и «особого рода субъектно-образную целостность», на
которую обратил внимание С.Н. Бройтман, когда писал о «диалогической интенции»,
рождающей «сложные формы взаимоотражения голоса и слова «я» и «другого». «Вырисовывается, - подчеркнул исследователь, - и характерная для поэта архитектоника
межсубъектных отношений, при которой «я» преисполняется «другим»…, переходит на
его точку зрения… и диалогически взаимодействует с его интенцией…» [1: 44] (курсив С.Н. Бройтмана). Кроме гармоничности как особенности пушкинской натуры в его
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ранней лирике очевидны также поиски поэтом путей установления естественных отношений с миром отдельной индивидуальностью, его современником, не разорвавшим до
конца своих связей с окружающей его действительностью. Разлад с миром приобретет
абсолютный характер, а герой стихов А.С. Пушкина явится нам странником, узником,
изгнанником с начала 1820-х годов. Но это уже будет новый, романтический этап творчества поэта.
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«Маленькие трагедии» А. С. Пушкина рассматриваются в аспекте психосинтеза.
Ключевые слова: болдинская осень, жизнь души, драматургия, психотерапия, психосинтез
Pushkin`s little tragedies are investigated as the way to psychosynthesis.
Key words: autumn in Boldino, soul life, drama, psychosynthesis, psychotherapy.
Европейская культура нового времени антропоцентрична: в центре ее – человек,
мыслимый как единство тела и души. Христианские мыслители утверждают превосходство бессмертной души над смертным телом. Каким же образом душа может быть
воплощена в искусстве?
Драматическое произведение, в котором действуют несколько персонажей, представляет собою некое единство, - но единство множественное. Различные персонажи драмы – это разные стороны единой души [ 1, с. 255 – 272].
С. С. Аверинцев обращает внимание на тесную связь, существующую между этой
мыслью писателя Г. Гессе (1877 – 1962), высказанной им в романе «Степной волк», и
идеями его современников, философов Фрейда и его ученика Юнга: «Присущее учению
Юнга понимание индивидуальной душевной жизни как некоей внутренней драмы со
множеством персонажей осмысливается у Гессе как принцип поэтики, переводится в
теоретико-литературное измерение» [2, с. 130].
Известно, что Юнг был одним из наиболее выдающихся последователей Фрейда
и начинал как его ученик. Может быть, Гессе заимствует эту идею непосредственно у
Фрейда (известно, что он внимательно изучал труды Фрейда и высоко их ценил). Вот что
пишет Фрейд в работе 1907 г. «Поэт и фантазия»: «Психологический роман, пожалуй,
обязан своими особенностями стремлению современного писателя посредством самонаблюдения расщепить свое «Я» на множество частных «Я» и соответственно во многих
героях персонифицировать конфликты своей душевной жизни» [3,с. 165].
Итак, по Гессе, драма есть самое высокое искусство, потому что только она одна
способна передать «нечто от подлинной сути души».
К аналогичным выводам приходит А. А. Ахматова. В работе, посвященной трагедии Пушкина «Каменный гость», она пишет: « Перед нами – драматическое воплощение внутренней личности Пушкина, художественное обнаружение того, что мучило и
увлекало поэта …в «Каменном госте» Пушкин как бы делит себя между Командором
и Гуаном… » [ 4, с. 125 – 126,131; курсив мой – А. П,].
Можно предположить, что «Моцарт и Сальери» тоже является драматическим воплощением внутренней личности Пушкина: в этом случае он делит себя между Сальери
и Моцартом [ 5, с. 372 - 392].
Противоположные, противоборствующие стороны единой сущности, - воплощают,
согласно Гессе, нечто от подлинной сути души. Причем как бы ни интерпретировать эти
начала, - гордость и смирение, труд и вдохновение, или как-нибудь еще (интерпретаций
может быть много), - трагизм ситуации состоит в том, что начала, которые должны были
бы гармонически дополнять друг друга, противоборствуют, и этот поединок оказывается
гибельным для одного из них. Таким образом, знаменитая пушкинская формула «душа в
заветной лире» наполняется неожиданно конкретным содержанием.
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Понятно, что простейший случай в пределах обсуждаемой нами концепции ГессеЮнга- Фрейда – это моделирование душевной жизни как драмы с двумя персонажами.
Еще главный герой «Фауста» Гёте восклицает:
Ах, две души живут в больной груди моей,
Друг другу чуждые, - и жаждут разделенья.
Перевод Н. Холодковского
Трагедия «Моцарт и Сальери» и представляет собой такую простейшую бинарную
(двойственную) структуру (сонатную форму) [6, с. 488 – 500]. В одной из работ автора
[7, с. 365 – 370] речь идет о том, что этот простейший случай может быть смоделирован математически, и математическая модель позволяет понять, почему в этом случае в
пропорциях произведения может проявиться золотое сечение. Разумеется, простейший
случай не исчерпывает всех возможностей, однако случаи трех, четырех и более персонажей существенно более сложны для анализа. Ведь даже в такой старинной и хорошо
разработанной науке, как классическая механика, задача двух тел имеет общее решение,
а задача трех тел – уже нет!
Драматургия Пушкина – трагическая. Однако, размышляя об этом трагизме, можно
вспомнить мысль высоко ценимого Пушкиным Баратынского: «Выразить чувство значит
разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить
бодрость духа» [8, с. 210]. Об этой, говоря современным языком, психотерапевтической
сущности искусства, он в 1832 г. написал замечательное стихотворение «Болящий дух
врачует песнопенье»:
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.
Причем «душа певца, согласно излитая» зачастую воплощается именно в драматической форме! Речь идет об очень общей закономерности, потому что нечто подобное
можно сказать не только о Пушкине, но и о Моцарте, Байроне, Гёте. «Ему нужно было
только воплотить в различных образах какой-нибудь драмы то, что таилось в противоречивых настроениях его души, расщепить свое я на отдельные характеры, и основы
соответствующей драмы были готовы», - пишет Г. Аберт о Моцарте [9, с. 19]. «Строго
говоря, Пушкин в «Каменном госте» сделал для своего героя то же, что Гёте сделал для
народного мифа - «Фауст» и Байрон для своего Фауста - «Манфреда»….Полагаю, что
и Гёте уступил своему герою большую часть своей души и биографии», - замечает А.
Ахматова [4, с. 133].
Обратившись к области психотерапии, нельзя не вспомнить об одном из последователей Фрейда, итальянце Роберто Ассаджоли (1888 – 1974), разработавшем концепцию
психосинтеза. Что есть психосинтез? В его основе лежит представление о душевной
жизни как драме со множеством персонажей, которые называются субличностями. Цель
психосинтеза, по словам Ассаджоли, «состоит в том, чтобы высвободить, точнее, помочь
высвобождению энергий высшего Я. Для этого нужно прежде всего способствовать ин226

теграции, объединению индивида вокруг личного я…» [10, с. 187]. Согласно психосинтетической концепции, «я» не является ни пассивным зрителем, ни актером. «Я» - это
режиссер-постановщик представления, отвечающий за его качество, своевременность и
чуткое руководство. Психосинтез основан на той фундаментальной предпосылке, что мы
являемся целым, а не частью; тем самым мы являемся учителями и психотерапевтами
своих частей [10, с.224].
Один из последователей Ассаджоли, Пьеро Феруччи, пишет: « В процессе психосинтеза личность переходит из состояния разноголосой толпы противоречивых тенденций в
состояние гармоничного целого, осмысленно организованного вокруг единого центра «я»... Углубляя знакомство с субличностями, мы стремимся снова стать единым целым, а
не распадаться на множество противоборствующих суб-«я» [10, с. 69, 73].
Почему это необходимо? – Потому что подмена целого частью, односторонность –
помеха на пути саморазвития: «Все это подводит нас к рассмотрению самой большой и,
пожалуй, самой общераспространенной опасности на пути саморазвития: односторонности. Когда мы развиваем какую-то одну свою часть в ущерб остальным, - будет ли это
тело, чувства, «духовность» или что-то еще, - часть эта наделяется властью, которая ей
не принадлежит по праву. Она может обрести демонические черты и превратить
нас в ограниченных или даже фанатичных существ» » [10, с. 57; курсив мой – А. П.].
Все это удивительно близко мыслям Пушкина. Еще в 1826 г., задолго до болдинской
осени, в письме Катенину Пушкин замечает: «Односторонность есть пагуба мысли» . Не
только мысли! Односторонность может привести к фанатизму и демонизму [11, с. 115 126]. Можно предположить, что персонажи «маленьких трагедий» - субличности автора. Многие из них односторонни – например, Барон из «Скупого рыцаря», или Лаура и
Дон Гуан из «Каменного гостя». Недаром применительно к обоим автор пишет «демон»
(«милый демон» говорит Карлос о Лауре; «сущий демон» говорит Анна о Гуане): действительно, в их упоении настоящим, без оглядки на прошлое, без мысли о будущем, есть что-то нечеловеческое. И Барон в «Скупом рыцаре» говорит о себе: «Как некий
демон отселе править миром я могу».
В продолжение своей жизни Пушкин сильно изменился. Вот что писал вскоре после гибели поэта хорошо его знавший В. А. Жуковский: «Он сам про себя осудил свою
молодость и произвольно истребил для самого себя все несчастные следы ее. Что же из
сего следует заключить? Не то ли, что Пушкин в последние годы свои был совершенно
не тот, каким видели его впервые?» [12, с. 498 – 499].
Итак, «Каменный гость» это драматическое воплощение внутренней личности Пушкина, а болдинской осенью 1830 г., накануне женитьбы, поэт находился в состоянии интенсивного развития, - он эволюционировал, развивался, - от Дон Гуана к Командору.
Дон Гуан (ветреник и соблазнитель) – его прошлое, Командор (ревнивый супруг) – будущее. Трагедия «Каменный гость» и представляет собой не что иное, как запечатление
этого процесса. Вспоминается любимый Пушкиным Паскаль: «Не в том величие, чтобы
достичь одной крайности, а в том, чтобы, одновременно касаясь обеих, заполнить все
пространство между ними» [18, с. 170]. Болдинская осень – завершение одного этапа
жизни и вступление в другой. А. А. Ахматова утверждает: «…в трагедии «Каменный
гость» Пушкин карает самого себя – молодого, беспечного и грешного..» [4, с. 125].
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М.Н. Виролайнен пишет: « …в 1830 году, в Болдине, накануне женитьбы, обремененный внутренними проблемами и внешними обстоятельствами,…Пушкин сосредоточенно думал о счастье, искал путей к нему в мире, постоянно свидетельствующем о его
невозможности»
[13, с. 191 – 192]. В чем же секрет счастья? Может быть, именно в многосторонности, гармонии, равновесии противоположного? Если односторонность есть пагуба,
то, наверное, многосторонность благотворна, сродни счастью и совершенству? Между
счастьем и несчастьем такая же разница, как между прекрасным обликом и карикатурой.
Прекрасный облик характеризуется равновесием, балансом частей; карикатура возникает, когда какая-либо одна черта преувеличивается или преуменьшается – художник рисует, например, слишком большой нос или слишком маленькие глаза. Счастье родственно
прекрасному, демонизм односторонен и, тем самым, извращен и карикатурен. Старший
современник Пушкина Гёте отмечает в романе «Избирательное сродство»: «Человеку
нужна какая-то доля извращенности, чтобы заниматься карикатурами и пародиями»
[14, с. 369].
«Доселе он я – а тут он будет мы», - писал Пушкин 29 сентября 1830 года о предстоящей женитьбе. Всякий подлинный переход от одного качества бытия к другому требует
совершения особого акта, аналогичного обряду очищения», - замечает М. Н. Виролайнен
[13, с. 190]. Можно предположить, что болдинское творчество, и в первую очередь создание «маленьких трагедий», явилось именно такого рода актом. Его можно интерпретировать как акт психосинтеза, гармонизировавший личность поэта, сочетавший противоположности в единство.
24 февраля 1831 г. Пушкин пишет П. А. Плетневу: « Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние
для меня так ново, что, кажется, я переродился».
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СТИЛЬ В ГРАНИЦАХ «ПЕРСОНАЛИСТСКОГО» ДИСКУРСА
У наданій статті ми пропонуємо виявити смислове наповнення категорії стилю
у персоналістському теоретико-літературному дискурсі. Актуальність дослідження
обумовлена суперечністю в існуючих визначеннях стилю, причинами відсутності єдиної
концепції, а також реалізацією принципово нового підходу – розгляд стилю в межах
різних теоретико-літературних дискурсів („ейдосному”, „персоналістському” дискурсі
та „літературознавчій граматиці”). У персоналістському дискурсі художній стиль
стає способом «естетичного завершення», яке без завершальної здатності образу не
здається можливим.
Ключові слова: дискурс, персоналізм, автор-творець, металінгвістіка, діалогічні
відносини, стиль.
В данной статье мы предлагаем выявить смысловое наполнение категории стиля
в персоналистском теоретико-литературном дискурсе. Актуальность исследования
обусловлена разноречивостью в существующих определениях стиля, причинами отсутствия единой концепции, а также реализацией принципиально нового подхода – рассмотрение стиля в пределах различных теоретико-литературных дискурсов («эйдосном», «персоналистском» дискурсе и «литературоведческой грамматики»). В персоналистском дискурсе художественный стиль становится способом «эстетического
завершения», которое без завершающей способности образа не представляется возможным.
Ключевые слова: дискурс, персонализм, автор-творец, металингвистика, диалогические отношения, стиль.
In this article we propose to reveal semantic sense of style category in personalistic
theoretically literary discourse. The research urgency is caused by contradiction in existing
definitions of style, by the reasons of the united concept absence, and also by instantiation of
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essentially new approach – style consideration within various theoretically literary discourses
(“ аidos” “ personalistic “ discourse and “ literary grammar”). Art style becomes the way
of “ aesthetic completion “ in personalistic discourse which is not obviously possible without
concluding ability of an image.
Key words: a discourse, personalism, the author-creator, metalinguistics, dialogical
relations, style.
В данной статье мы предлагаем выявить смысловое наполнение категории стиля в
персоналистском теоретико-литературном дискурсе.
Актуальность исследования обусловлена разноречивостью в существующих определениях стиля, причинами отсутствия единой концепции, а также реализацией принципиально нового подхода – рассмотрение стиля в пределах различных теоретиколитературных дискурсов – «эйдосном», «персоналистском» и «литературоведческой
грамматике», предложенными А.В.Домащенко. Каждый из теоретико-литературных
дискурсов современной академической теории литературы (эйдосный, персоналистский
дискурс и литературоведческая грамматика) опирается на разные методы и ставит пред
собой различные цели исследования, соответственно – видение «стиля» в каждом из них
различно. Для эйдосной теории литературы характерна убежденность в важности и преимуществе поэтического познания посредством образов. Именно в образном воплощения истина познается наиболее глубоко. «Эйдосное» видение стиля – это «соотнесение
художественного образа с тем, что является для него инобытием» (по А.Ф.Лосеву), это
принципиально ценностное понятие, которое характеризует эстетическое совершенство.
Эйдосный дискурс противостоит многочисленным аналитическим теориям, характерным для ХХ века в целом.
Литературоведческая грамматика становится наиболее гносеологичной из названных
направлений и наиболее соответствует новоевропейскому идеалу научности. Представление о стиле в границах литературоведческой грамматики доэстетично, так как редуцируется чувственное и «внутренняя форма», как пластически-живописный компонент
образа.
Основы «персоналистской» теории литературы заложил М.М.Бахтин. Здесь на первом плане не поэтическое представление, не лингвистическая данность текста, а голосаносители смыслов. Ключевой работой, позволяющей осмыслить наследие М.М. Бахтина, как представителя «персоналистского» дискурса, для нас становиться монография
А.В.Домащенко [1].
Первичной реальностью художественного творчества для М.М. Бахтина является
ситуация общения, которая порождает новые смыслы. А.В. Домащенко отмечает, что
предметом «персоналистской» теории литературы являются «голоса и диалогические отношения между ними», их взаимодействие и взаимоосвещение открывает безграничную
(незавершимую) смысловую перспективу произведения» [1: 20]. Это происходит потому,
что персонализм сосредоточен на «смысловых», а «не чисто эстетических сочетаниях».
Персоналистский дискурс тяготеет к «металингвистике», изучающей «слово, то есть
язык, в его конкретной и живой целокупности, а не язык как специфический предмет
лингвистики, полученный путем совершенно правомерного и необходимого отвлечения
230

от некоторых сторон конкретной жизни слова» [2: 210]. Ключевой момент слова «металингвистика» – приставка «мета» – в данном контексте обозначающая скорее «сверх»
или «после». Речь идет о специфической методологической трансценденции, выходе за
пределы традиционного теоретизирования, при котором сохраняется существенная связь
с тем, за пределы чего совершен выход. Поэтому интерпретация художественного произведения в персоналистском дискурсе постэстетична (по А.В. Домащенко), обретает свое
универсальное значение, приближаясь к полюсу персонификации.
В персоналистской теории литературы конститутивным моментом художественного
творчества является автор-творец. «Творцом переживает себя единичный человек-субъект
только в искусстве. Положительно-субъективная творческая личность есть конститутивный момент художественной формы, здесь субъективность ее находит своеобразную
объективацию, становится культурно-значимой, творческой субъективностью…» [3: 69].
Для М.М. Бахтина «единство эстетической формы есть… единство позиции действующей души и тела, действующего цельного человека, опирающегося на самого себя»
[3: 64]. Следуя рассуждениям М.М. Бахтина, стиль проистекает из творческой активности человека и только так приобретает свое ощутимое бытие. Но нельзя сказать, что
стиль создается осознанно и целенаправленно человеком. Человек творит не стиль, так
как стиль объективен, то есть непреднамерен, непроизволен; поэтому он не может быть
результатом субъективно-сознательного выбора человека. В стиле выражается творческая самобытность писателя, но стиль больше «творческой индивидуальности», больше
«творящего субъекта» уже только потому, что в стиле всегда живет «память» о тех или
иных стилевых традициях. Это, конечно же, не значит, что стиль гениального художника
может быть только стилем эпохи или течения. Следует отметить, что умение воспринимать живого, мыслящего автора произведения составляет существенное звено в понимании стиля, хотя понятие стиля отнюдь не ведет к его отождествлению с субъектом.
Художественный стиль не только личное достояние художника, это и достояние определенной культуры, определенной исторической эпохи, так как всякий стиль обязательно
историчен. Однако, персоналистская теория литературы считает, что «стиль – это способ
бытия творческой индивидуальности, способ бытия человека-автора в его творении»
[4: 255]. Стиль наделен «объединяющей энергией», как «формообразующий центр» он
«конкретизирует отношения», «формирует границы, на которых только и происходят
встречи, взаимодействия, взаимопереходы участников процесса общения» [5: 287].
М.М. Бахтин отмечал: «Правильная постановка проблемы стиля – одной из важнейших проблем эстетики – вне строгого разграничения архитектонических и композиционных форм невозможна» [3: 22]. Для М.М. Бахтина архитектонические формы «сугубо
содержательные» (по А.В. Домащенко), «но… понимать их как сугубо содержательную
категорию у нас нет никаких оснований… Архитектонические формы… определяются
актуальным для того или иного автора, для того или иного произведения творческим
видением. И в этом смысле архитектонические формы тоже принадлежат композиции»
[1: 99]. Таким образом, отождествляя в художественном стиле «эстетическое» и «содержательное», М.М. Бахтин определяет его как «совокупность приемов формирования и
завершения человека и его мира» [6: 169]. В художественном стиле взаимосвязаны «внутренний стиль» и содержание, и содержание раскрывается в образах. Для персонализ231

ма – «художественный стиль работает не словами, а моментами мира, ценностями мира и
жизни» [6: 169], это «способ обработки» человека и его мира, т.е. способ «эстетического
завершения». Однако без завершающей способности образа «эстетическое завершение»
невозможно. М.М. Бахтин лишает художественный стиль главного – внутреннего ядра,
которым по определению является в словесном искусстве образ.
Итак, в персоналистском дискурсе вся проблематика, связанная с восприятием, интерпретацией художественного текста, переносится в сферу межсубъектных отношений.
Объектом в персонализме становятся именно отношения между субъектами высказывания – диалогические отношения. В персоналистской теории литературы конститутивным моментом художественного творчества является автор-творец. Художественный
стиль становится способом «эстетического завершения», которое без завершающей способности образа невозможно.
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МОДЕЛЬ СВІТУ ТА АРХІТЕКТОНІКА
РОМАНУ Г. Я. К. ГРІММЕЛЬСГАУЗЕНА „СИМПЛІЦИССІМУС“
У статті розглядається барокова кодифікація архітектоніки роману, в якому утворення внутрішніх циклічно-замкнутих та алегорико-символічних структур незмінно
супроводжується їхньою діалектичною руйнацією.
Ключові слова: архітектоніка, роман бароко, сатиричний стиль, жанр.
В статье рассматриваются особенности барочной кодификации архитектоники романа, в котором образование внутренних циклически замкнутых и аллегорико© Пастушенко Л. І., 2010
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символических структур неизменно сопровождается их диалектическим пересмотром.
Ключевые слова: архитектоника, роман барокко, сатирический стиль, жанр.
The analysis of the architectonical tendencies of Grimmelshausens baroque novel in their
dynamical stylistic peculiarities, the originality of different structure-semantically trends and
techniques of baroque novel is the main point of this article.
Key words: architectonic, baroque novel, satirical style, plot.
Модель світу та проблеми архітектоніки роману-шедевру „низового“ німецького бароко „Симпліциссиімус“ Г. Я. К. Гріммельсгаузена здавна зосереджували на собі увагу
філологів-знавців, так що на сей час дискурс гріммельсгаузенознавства в даному аспекті
досить розгалужений. Відомий голландський дослідник Я. Схольте уподібнював архітектонічну структуру „Симпліциссімуса“ п’ятиактній драмі [1], а іменитий дослідник
колишньої НДР З. Штреллер [2], як і маститий знавець німецької літератури бароко
Г. фон Вейдт [3], з певною підставою пов’язували структурнобудівні мотивні скріпи тексту з магією числа, хоча інколи й надмірно захоплювалися нумерологією, яка, на нашу
думку, лише підкреслює неметафізичну логіку образного навантаження певних мотивів.
Водночас треба зауважити: барокова кодифікація стрімкого і владного, динамічно спрямованого роману-„потоку“ з властивою йому нестримною поступальністю біографічної
лінії персонажа такою ж мірою активно використовує можливості та внутрішні чинники
структурно-семантичної циклізації, якою й розмиває будь-який усталений символічний
зображальний код.
Ми виходимо з уявлення про те, що принципи сюжетно-композиційної побудови та
архітектоніки, що визначають жанрове обличчя роману, пов’язані в письменника в меншій мірі з середньовічною, ніж з бароковою концепцією людини й світу, утілюють умоглядну логіку побудування образу героя, яка спирається на ідею метафізично керованого
цілого, нагадуючи в цьому великомасштабний романний різновид „високого“ бароко
(Бухольц, Антон Ульріх, Лоенштайн). Втім, дані ідеї реалізовані не в жанровій структурі
теогонії, а в організованій у відповідності з вимогами stilus satiricus поетологічній системі verkehrte Welt, що спирається на лінійну культурно-філософську метафору життєвого
потоку, спрямованого на розмивання й нещадну руйнацію тих чи інших жанрових схем,
призначених гармонізувати сюжетний контур.
Сатирико-комічна поетика „низового“ демократичного бароко „Симпліциссімуса“,
що позначена системною супідрядністю в історико-культурних парадигмах поступу літературного процесу XVII ст. і підпадає прийнятому зображально-риторичному канону
стильового розмежування, носить масштабно-узагальнюючий характер по відношенню
до національних традицій „низової“ коміки, і в цьому плані відрізняється художньою
неповторністю. Приймаючи до уваги „складну реальність жанру“ [4: 171] і навіть визнаючи той багатозначний факт, що ототожнений з явищем культурного феномену шедевр,
як не без підстав вважають філософи культури, „взагалі не має еволюційного вектору“
[5: 15], все ж не можна не відчути, що осмислення жанрової поетики „Симпліциссімуса“
потребує не відривати його від сучасного літературного тла, а взяти до уваги естетичний та історико-літературний контекст романістики епохи. Ми виходимо з думки, що
феноменологія шедевру попри всю нерозкладність його „кристалічної“ архітектонічної
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структури не існує без могутнього літературного коріння і підлягає аналітичному вивченню.
У центрі твору знаходиться персонаж, взаємовідносини якого зі світом насичені
глибокою проблемністю. Кардинальну, інтегруючу романний задум фабульну колізію
винесено в заголовок, котрий висвітлює нібито розважальну грань історії героя – „Die
Beschreibung des Lebens“: „…як само і яким чином він прийшов в цей світ (Welt) / що він
тут побачив / чому навчився / що пізнав та чого зазнав / а також за яких причин він добровільно знову світ покинув“ [6 ( 1: 1)]. Епістемологічне ядро особистісного досвіду та
індивідуального пізнання, винесене автором у ролі головного („gesehen, gelernet, erfahren
und außgestanden“), за всієї відмінності текстової цілісності, взятої в системному плані,
нагадує роман „високого“ бароко, зокрема „Арамену“, в якій проблематика істинного
знання поставала в найбільш драматично напруженому варіанті. У жанрово-стильовому
відношенні звертають на себе увагу використані уже в назві елементи простонародного
мовного прошарку – в функції пояснення (nemlich), експресивного адвербіального мотивування традиційної формули повчання із розважанням („überauß lustig / und männiglich
nutzlich zu lesen“). Автор використовує романізм quittirt, що має семантичний відтінок
остаточної безповоротності та значеннєве забарвлення „квіт“, тобто розквитатися, не
бути зобов’язаним або не мати боргів, – простомовний регістр тут очевидний і вимальовує найважливішу ідентифікацію „низового“ роману – світоглядний ракурс зору демократичного персонажа. Гостро актуальна історія життя героя втілює соціально-історичну
ситуацію воєнної руйнації, трактує її як проблему загальнонаціонального масштабу, здіймаючи її художнє осмислення до європейських і світових висот.
За стислим заголовочним перебігом суто біографічного або quasi-біографічного плану
подій стоїть проблематизована колізія неприйняття героєм мирського життя та відмови
від світу. Тим самим окреслено основний хронотоп твору – індивідуально-біографічний,
проблематику романної фікції більш свідомо і послідовно, ніж у „Філандері“ Мошероша, з яким автора традиційно прийнято поєднувати [7: 525], сконцентровано навколо
життєвої історії одної особи, що має властивість вбирати безліч як конкретних, типових, так і максимально узагальнених, абстрагованих від індивідуальних реалій сенсів.
Це доводить вже семантично акцентований початок книги з її вражаючою іконографією
емблем – гібридною химерою на фронтисписі, що неодноразово піддавалась багатовимірному тлумаченню. Монструозна постать сприймалася як „прийом прихованої поетології“, символ антиаристотелівського мімесису [8: 277], „узагальнення філософії роману“
[9: 244], знак манери автора як такого, що „випадає з рамок ученої поетики“ [10: 95],
маніфестація „критики барокового ідеалізму“ [11: 36].
Фантастично-химеричне зображення містить відверту вказівку на семантичну царину satyra – презентований твором жанровий стиль, „низовий“ модус зображальності,
адже герой обирає своїм світоглядним і наративним девізом „Зі сміхом говорити правду“. На думку вчених, сатир на обкладинці натякує на гротескно-сатиричний характер
книги [12: 17], знаменує сатиру, „насмішкуваті жести і безпощадний сміх пропонують
читачеві пересторогу: nosce te ipsum“ [13: 225]. Сучасний погляд фіксує в постаті сатира
вираження народного світогляду, тобто, це уособлення жанрового взаємозв’язку і жанрової свідомості, а саме такі атрибути, як сатир, дурень, дзеркало й маска виконують
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роль прикмет демаскування та гри сатирика масками [14: 1742]. Виходячи з бароковоміфологічних уявлень письменника, П. Тріфенбах вважає, що іконографічне об’єднання
Пана і Протея відтворює властивий сатирі mixtum compositum, який вказує на сатиричне
зображення мікрокосму [15: 226]. Але поряд з цим, на відміну від тлумачення в руслі теології й демонології Р. Шаде припускає тут також дефініцію шахрайської ситуації: „Іконографія титульної гравюри є істотним ключем для розуміння пікарескного у романістиці
Гріммельсгаузена“ [16: 110].
На нашу думку, емблемні аналогії висвітлюють не конкретні іпостасі образу персонажа або натяк на різноманітні й безплідні пригоди у світі протагоніста, хоча цей план
не варто зовсім викреслювати під час розгляду, а унаочнюють символічні уособлення
перетворень (Verwandlungen), граничну сукупність принципово можливих у земному
житті метаморфоз людини з погляду її власної, антропоморфної субстанції, перипетій
у людському середовищі та на тлі оточення предметно-речовинної матеріальної стихії.
Серія гравюр утілює намагання письменника вказати або лише тільки натякнути на присутні в реальній онтології земного буття глибинні закони та закономірності, які хоча і є
непізнанними чи не завжди збагненними, а почасти очевидно містичними, але тим менше або взагалі не піддаються скасуванню і владно підкоряють собі реальний світ. Сатир
застерігає глядача про наявність вищої субстанції, яка підкоряє собі життя за власними,
незбагненними для людини закономірностями й законами, тобто це комічно-сміхове нагадування і гротескове виявлення глибинної взаємозалежної й неосяжної казуальності світу. Іконографічна картинка, на нашу думку, є цілком проектованою на загальну
художньо-філософську картину світу роману.
Ми вважаємо, що автору, який був знайомим з популяризованими в сучаснім йому
дискурсі міфологічними істотами – символами прадавніх культур – близький пов’язаний
з комбінуванням принцип відсилки до активізованих уявою читача значень надприродного, фантазійного існування, надзвичайних та хаотичних сил природи, що їх в емпіричному вигляді увібрав також сучасний соціум. Постать загадкової істоти відповідає
міфологічному симпліциссімусу, він постає як „вимишлений звір, схожий на дракона,
але з двома орлиними ногами й хвостом у формі наконечника піка, закрученого петлею.
Символізує війну, заздрощі, сморід, лихо, сатану, але також і пильнування“ [17: 110].
Характерно, що всі ці значення є співвідносними з тими чи іншими значеннєвими прошарками текстового цілого роману. Примітною є також відсутність авторських вступних зауважень, що становить „виключне новаторство доби передмов“ [18: 6], адже, як
правило, бароковий автор ідеального роману створював цілу систему багатоступінного
поетапного наближення читача до тексту в виді присвят, вказівок та прямих звернень до
читача, тоді як „низова“ лінія свідомо не упорядковувала художню дійсність, редукуючи набір увідних формул та звільнюючись від всіляких умовностей, порівняймо односторінкову передмову до „Філандера“ Мошероша. Тобто, ймовірно, що на думку автора емблемна іконографія вказівок фронтиспису не потребує коментарю, оскільки вже є
самодостатня. Всі ці моменти сигналізують, що Гріммельсгаузен досить нетрадиційно,
вільно поводиться з конвенціями, існуючими на той час у романістиці, і свідомо запроваджує власні правила, що відповідають його уявленню про естетичний набір вимог до
епічного романічного художнього твору „низової“ лінії.
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Фікціональний життєпис „Симпліциссімуса“ трактує далеко не безпроблемні взаємини особистості зі світом, в який вона стихійно-емпірично заглиблена, притому світський
вимір семантики поняття Welt програмно конфронтує з екзегетичним. Звернімо увагу на
те, що не тільки заголовок, але й складна, спаяна оперізуючими сценами пустельництва
структура роману [ 6 (кн. I, гл. 9–12 та кн. V, гл. 24; Continuatio)] вказує: метафізичне
протиставлення земного й небесного визначено з самого початку в органічно притаманній німецькому роману бароко універсально-онтологічній проекції. Насичений багатьма
перипетіями життєвий шлях лісового неука та його подальші пригоди у світі викладені
устами досвідченого ваганта, який оселився на безлюдному острові, керуючись почуттям зневаги до світу та пізнанням панівного в ньому зла. Найважливіша, на наш погляд,
внутрішня проблемно-сюжетна колізія роману окреслена й замкнена цими рамковими
епізодами: син повторює долю батька (зокрема, перегукуючись із гротескно-скептичним
вирішенням цієї теми бароковим варіантом пікарески – „Пройдисвітом Паблосом“ Кеведо). Але вагомий в ідейному смислі сюжетний хід, намічений іспанською пікарескою, що
розуміла замкнене коло як повчальний урок шахраю, трактований Гріммельсгаузеном
принципово інакше, в руслі ідей трагічного стоїцизму. Симпліциссімус повторює долю
батька в іншому – не соціально-становому (що свідомо відсторонюється, відходить на
другий план), а в духовно-етичному вимірі, тому що після багатьох пригод та поневірянь
обирає в остаточному підсумку шлях пустельника. Подібний морально-філософський
висновок у його програмному релігійно-етичному значенні не тільки різко контрастує з
фіналом іспанського шахрайського роману, що ілюстрував примітивну етику пікаро, що
намагався „стрибнути вище голови“ [19: 100]), але й дублює кардинальну фінальну тезу
„симпліціади“ про прощання з світом, викладену в монолозі „Adieu Welt!“.
Важливо, що герой „Симпліциссімуса“ при всьому властивому йому демократизмі
й навіть плебействі його вдачі – не простонародний за походженням і вихідною програмою устремлінь, окресленою напуттям його шляхетного батька. Це ще раз свідчить
про широту узагальнень Гріммельсгаузена і про відносність прямого, буквального протиставлення „високого“ – „низовому“ у дихотомічній естетиці бароко. Новаторство
письменника пов’язано з відкриттям нового, продуктивного типу сприйняття героя, навколо якого угруповуються симпліціади – романний цикл з ядром „Симпліциссімуса“,
він включає твори самого Гріммельсгаузена, зокрема „Вигадливий Шпрінгінсфельд“ та
„Історія бродяжки Кураже“, а також романи Й. Беєра, Ф. Рейтера, Д. Шпеєра. Уявляється, що квінтесенція симпліціанського починання як авторської новації Гріммельсгаузена
полягає в художньо-філософському осмисленні ним гуманістичного висновку про нерозривні зв’язки з реальним земним життям особистості, чия авантюрна і у той же час
дійсно важка доля незмінно привернена до поцейбічного світу, але також постійно і категорично освітлена вічністю. У світовідчуванні героя ця нерозривна єдність позначається
в постійній присутності на його життєвому шляху як пересічної людини божественної
першооснови – не у метафізично відстороненому вигляді, а в якості субстанції його власного життя, а саме: чим ближче лихо, тим сильніше допомога Всевишнього: „…als die
Not am größten, da war die Hülff Gottes am nächsten“ [6 (1: 63)].
Естетичне завдання, як і жанрові техніки, у Гріммельсгаузена спрямовані на створення особливої, світоглядно-простонародно, але в той же час і філософські космогонічно
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зорієнтованої моделі світу: епізоди мандрів героя в реальному географічному просторі
(Німеччина, Франція, Швейцарія, Угорщина, Росія, Корея, Китай, Туреччина, Італія, Індійський океан) сусідять з мотивами відвідування „інших світів“, топос роману поєднує
конкретний просторовий вимір з алегоричним. Для концепції роману характерно, що
принадливий земний світ паралельно й поряд з Богом визначає долю та шлях земних
поневірянь зовні невибагливої людини, що постає як простець, готовий не тільки до прийняття будь-якого благого сенсу життя у світі, але й до постійних нових випробувань, в
яких він себе все знову й знову заново відшукує й почасти знаходить. Увесь час герой
лише поступово і неостаточно, на власному гіркому досвіді намагається збагнути наперед вказаний і метафізично впорядкований вищий смисл свого неповторного буття. Телеологічно забарвлені орієнтири внутрішньої динаміки душевного життя протагоніста,
що прагне божественної підтримки, з одного боку, та зовнішня логіка кругообігу відчайдушних пригод Симпліциссімуса – з другого, визначають специфічне співвідношення
розважальної установки ich-Erzählung з глибинною імперативною етикою релігійної догми. Романний принцип проблемного поєднання втілюється в бароковій поліморфній логіці образного зображення, – у рисах архітектоніки зовні лінійного полотна, що вловлює
поточний момент життя, абсолютизуючи його в психології світосприйняття персонажа,
причетного до повсякдення, – завжди й незмінно ще «не готового, плинного», – згадаймо, що в теоретичному відношенні, згідно з М. М. Бахтіним, ця риса постає суттєвою
ознакою саме жанру роману на відміну від епосу [20: 470]. Своєрідність барокового літературного живопису полягає у створенні письменником різноманітних вимірів поліфонічної дійсності, відображеної у сполученні багатьох сюжетних площин, сфокусованих
персонологічною призмою розповіді простеця, а також у багаторівневій структурі образа
героя, який своєю збірністю іпостасей значно відрізняється від психологічної цілокупності особистісного героя роману більш пізніх літературних епох, і це також реалізує
додаткове архітектонічне навантаження.
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АЛЕГОРИЧНА НАРАЦІЯ “ПРИТЧІ ПРО ЛЮДСЬКУ ДУШУ І ТІЛО”
КИРИЛА ТУРІВСЬКОГО
Стаття присвячена розгляду художніх форм алегоричного зображення у “Притчі
про людську душу і тіло” Кирила Турівського. Самобутнє компонування художнього матеріалу та широкий спектр охоплених тем у творі зумовлює філософсько-богословське
та морально-етичне потрактування визначальних алегоричних образів.
Ключові слова: алегорія, протосюжет, зовнішній та внутрішній сюжет, варіативність інтерпретації.
Статья посвящена рассмотрению художественных форм аллегорического изображения в “Притче о человеческой душе и теле” Кирилла Туровского. Самобытное
компонирование художественного материала и широкий спектр охваченных тем в произведении обуславливает философско-богословское и морально-этическое трактование
аллегорических образов.
Ключевые слова: аллегория, протосюжет, внешний и внутренний сюжет, вариативность интерпретации.
The article is devoted to the art forms of allegorical images in «The Parables about the
human soul and body» by Kiril Turovskiy. Original composition of artistic material and a wide
range of topics covered in the work determines the philosophical and theological causes, moral
and ethical interpretation of determinative allegorical images.
Key words: аllegory, protoplot, external and internal plot, variability of interpretation.
“Найталановитішим проповідником, а може, й найбільшим письменником старої літератури можна назвати Кирила Турівського, що був єпископом м. Турова в другій половині 12 ст.» [1: 136]. Його літературний доробок вирізняється красномовністю та витонченістю форми. Він − автор повчань, проповідей, молитов, канонів, створених за зразком
античної та візантійської ораторської прози. Серед них «Сказання про чин чорноризця»,
«Притча про людську душу і тіло», молитовний седмичний цикл (молитви-сповіді), «Повість Кирила многогрішного ченця до Василія ігумена Печерського», 10 казань на свята
Великоднього циклу та інші художні перлини. Дослідники, звертаючи увагу на художнє
компонування творів Кирила Турівського, стилістично подібних до тогочасних візантійських пам’яток літератури, бачать у ньому народного алегоризатора, який максимально
використав можливості символіко-алегоричного тлумачення Святого Письма. О. Сліпушко підкреслювала, що «у спадщині Кирила Турівського, зокрема творенні ним образів, спостерігаємо використання символічного алегоризму» [2: 137]. Г. Подскальськи,
вказуючи на специфічність алегоризму проповідника, пише: «Застосований автором
метод алегоричного витлумачення закорінений швидше в інтуїтивних асоціаціях, ніж у
богословських роздумах: талановитий оратор бере гору над ученим екзегетом і віровчи© Герасимчук С. В., 2010
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телем, а святкова радість приглушує несміливі спроби поглибленого богословського вопрошання. У цій основній тенденції проявляється водночас і подібність, і відмінність від
творів Григорія Назіанина, Єпифанія Кіпрського та Іоанна Златоуста, які Кирило частіше
за все використовує у своїй роботі» [3:117]. Алегоричний спосіб висловлювання давньоукраїнського проповідника став засобом творення високохудожніх полотен.
Одним із найвідоміших творів письменника вважається «Притча про людську душу
і тіло» («Слово про сліпого і кульгавого»). Кирило Турівський, беручи за основу своєї
орації неоригінальний сюжет, створює неповторний наратив, насичений тропами, численними ампліфікаціями, риторичними фігурами, алюзіями та ремінісценціями. Джерело твору, можливо, у талмудичній літературі: автор використав неоригінальний сюжет
притчі про сліпого та кульгавого (уміщена в тексті «Тисячі й однієї ночі»), яку розповів равві Ієхуда римському імператору у відповідь на його твердження про те, що після
смерті душа та тіло, звинувачуючи один одного, можуть зняти із себе відповідальність
за гріхи, скоєні в цьому житті. Равві розповів правителю історію про двох вартових царського саду, сліпого та кульгавого, які крали плоди, а коли їх притягнули до відповідальності, виправдовувалися: один – своєю сліпотою, інший – своєю кульгавістю; цар
посадив кульгавого на плечі сліпому і таким чином викрив їх лицемірство та обман − так
і Бог, з’єднавши душу й тіло, судитиме їх за їхні гріхи разом [1 (4: 362); 5]. Існують припущення, що в процесі написання твору проповідником було використане апокрифічне
Євангеліє від апостола Матвія, який був обраний замість Юди [6: 160]. У будь-якому випадку Кирило Турівський творчо підійшов до запозиченого сюжету, розширив горизонти його тлумачення, надавши інтерпретації не лише універсального, загальнолюдського
звучання та значення, а й національного.
«Притча про людську душу і тіло» розпочинається зі вступу, у художню тканину якого
Кирило Турівський вводить пасаж, що відсилає до канонічної притчі про таланти: «Всяк
книжникъ, научися царствию небесному, подобенъ есть мужу домовиту, иже износить от
скровищь своих ветхая и новая; аще ли тщеславиемь сказаеть болшимъ угажая, а многи
меншая презрить, буестью крыя господню мнасу, недадый жизньнымъ торжником, да
удвоить царьское сребро, еже суть человічскыя душа, и видівъ господь горды его ум, возметь свой от него талантъ…» [12 (7: 340 – 341)]. «Муж домовитий» – алегорія людини,
яка опанувала християнське знання (інакомовні образи скарбу, царського срібла), проте
не подбала про практичне застосування його в житті, про його розповсюдження у народі,
занедбала отриманий духовний дар. Цей інакомовний протосюжет органічно вписується
в загальну концепцію твору, бо окреслює його провідну філософсько-теологічну ідею
про те, що кожна особистість вільна у своєму життєвому виборі, але вона й відповідальна
за нього (О. Сліпушко підкреслювала, що у надрах середньовічної культури помітними
були «процеси трансформації свідомості людини у напрямку особистісної відповідальності перед Богом і людьми» [2: 43]), та морально-етичне переконання автора в тому, що
ніякий сан не забезпечить людині спасіння, якщо вона не примножуватиме християнських знань і не плекатиме свою духовність: «Аще бо мира сего властели учитися в нихъ
и всімъ сердцемъ взискати ихъ, свидіния и в житискыхъ тружающеися вещехъ человіци
приліжно требують книжнаго поучения, колма паче нам подобаеть словес божиих, о спасени душь нашихъ писаныхъ» [7: 341]. Людина, незалежно від її громадянського статусу,
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повинна збагачуватися знаннями про Господа і жити за його законами, лише тоді вона
отримає нагороду, бо Бог «сам бо прозоривымъ противится, смиренымъ же даеть благодать» [12 (7: 341)].
С. Демченко окреслила тематичне коло «Притчі про людську душу та тіло», яке охоплює скоєння злочину (за протосюжетом – крадіжка вартовими майна господаря, яка на
філософсько-теологічному рівні трактується як гріх, переступ божих заповідей, скоєний
душею та тілом, а на соціально-політичному − як протизаконне посягання єпископа Федора на ростовську кафедру) та покарання за нього; роздуми над причинами та наслідками порушення моральних норм поведінки та про необхідність дотримання їх християнами (рядовими й церковними сановниками зокрема); пошук сенсу людського життя
[8: 62]. Усі ці теми порушуються автором в алегоричному протосюжеті та розкриваються
в його тлумаченнях та коментарях. Вони зумовлені богословською та політичною актуальністю проблематики твору і визначають композиційну особливість «Притчі про людську душу і тіло» та подвійне семантичне навантаження ключових алегоричних образів.
На філософсько-релігійному рівні автор розглядає проблему співвідношення в людині духовного і тілесного, зовнішнього і внутрішнього, світлого і темного, проводить
символічну аналогію між скоєним злочином вартових Божого саду і первородним гріхом,
між Церквою та Едемом; на соціально-політичному рівні Кирило Турівський порушує
проблему взаємостосунків церковної та світської влади.
Матеріальний конфлікт між господарем та слугами тлумачиться автором на
морально-етичному та християнському рівнях і розв’язується перемогою добра над
злом, покаранням жадібності, зажерливості та обману. Душа та тіло постають як взаємодоповнюючі і взаємозалежні сутності, які однаковою мірою підвладні гріхові, а тому
разом нестимуть відповідальність за свої негативні вчинки. Філософсько-релігійний погляд автора на ці дві субстанції, які визначають людську сутність, полягає у визнанні
синергії душі та тіла. Мислителі східної патристики вважали, що «творець однаковою
мірою наділив людей тілесною та духовною природою, відтак існує спільна спорідненість мислення і діяльності» [9: 188]. Кирило Турівський віддає належне людській плоті,
яка «престол єсть божий» [12 (7: 341)], але відзначає, що душа ієрархічно вища від тіла,
тому вона керує ним, направляє його, зокрема й до гріха, через це відповідальність за
вчинки душа і тіло нестимуть разом. Якщо синтезувати художньо «розчленований» у
творі образ людини та розглянути його як єдність сліпої душі та кульгавого тіла, то промовистою виявиться картина насамперед моральної «ушкодженості» створеного образу.
Давньоукраїнські письменники розглядали особистість як цілісну істоту, яка поєднує
в собі взаємопов’язані ідеально-духовну та матеріальну субстанції, що перебувають у
складній взаємозалежності та взаємообумовленості: смирення душі досягається приборканням тіла, одухотворення тіла відбувається через наближення душі до Бога. Погляди
києворуських книжників на те, що «духовна краса в образі людини постає як самодостатність, а фізична краса – як ознака краси духовної, її окремий елемент» [2: 47] і, навпаки, порушення гармонії в духовній сфері накладає свій тяжкий відбиток на загальний
фізичний стан людини, зумовлювали авторське прагнення закріпити свої візії у текстах
за конкретними образами. Тому духовно багата віруюча людина у давніх пам’ятках поставала зовні привабливою, міцною, а грішник часто був наділений таким імагінатив241

ним тавром-атрибутом, як хворість. Фізична вада у давньоукраїнських текстах є одним із
елементів художньої парадигми алегоричних образів, характерних для середньовічного
канону. У біблійній літературі зауважується, що «хвороби є наслідками руйнівної влади гріха і Божої кари» [10: 46]. Гріх означується як хвороба душі [11: 60]. Нервові розлади, каліцтво, захворювання людини у середньовічних літературних пам’ятках часто
постають як проблеми, детерміновані кризою моральності, обумовлені життєвою позицією, вчинками людини, які суперечать християнському канону поведінки. Віра в те, що
«як тіло відчуває біль, доки людина жива, так і душа відчуває біль від гріха, доки душа
жива» [11: 60], викликала необхідність якнайвиразніше показати душевну дисгармонію,
породжену гріхом, тому з метою конкретного зображення моральної вини людини перед Богом чи іншими людьми, середньовічна естетика успішно апробувала алегоричний
прийом хвороби, який дозволяв виражати невидиме і умоглядне через видиме і матеріальне. Фізичні недуги, каліцтво у літературі Київської Русі в залежності від контексту
набувають значення або алегорії гріховної природи людини та засобу покарання за переступи божественних та моральних законів, або інакомовного прийому випробовування
віри. Філософсько-ідеологічний характер нарації «Притчі про людську душу та тіло»
обумовлює тип персонажів із фізичними вадами як яскраву ілюстрацію гріховної природи людини.
Протоконфлікт між господарем та двома слугами виступає щодо концептуального
суспільного конфлікту, пов’язаного зі встановленням права на очолювання ростовської
єпископської кафедри між київським митрополитом Володимиром та єпископом Федором, засобом соціально-політичного іносказання (С. Єрьомін означив цей твір як «викривальний памфлет, який в замаскованій формі направлений проти сучасників Кирила Турівського» [1 (4: 361)]). Специфіка притчі передбачає розщеплення сюжету на зовнішній
та внутрішній. Зовнішній − це безпосередня розповідь про події, що відбуваються в ході
розвитку конфліктної ситуації твору (алегорична історія про найманих робітників (доповнена алюзіями та ремінісценціями із різних біблійних притч), які посягнули на добро
свого господаря і були покарані, функціонує як зовнішній сюжет), внутрішній сюжет –
це інтерпретація зображеного на філософсько-теологічному та історико-політичному
рівнях. На останньому тлумачення здійснюється із урахуванням авторських зауваг щодо
державницьких проблем, інкрустованих у художнє полотно-заготівку. Зв’язок між зовнішнім та внутрішнім сюжетами встановлюється на основі асоціативності у становленні, розвитку та розв’язанні конфліктів, які лежать у їх основі, що зумовлює алегоричну,
символічну та політичну варіативність в інтерпретації: «це туго звита пружина з варіаціями теми, розробленої до межі, до логічного та художнього завершення» [12]. Крім того,
різні потрактування сюжету «Притчі про людську душу і тіло» пояснюються її всезагальною адресованістю: Феодорцеві, ченцям, князям, широкому колу мирян.
Інтерпретація політичного підтексту полягає у розгляданні творчих алегоричних образів як інакомовних вказівників на бунтівників проти усталеної церковно-політичної
системи. Кирило Турівський, тлумачачи неправедні діяння сліпого та кульгавого, неодноразово дає підказки читачу в стилістично виразних за своєю формою тлумаченнях та
роз’ясненнях (наприклад, у стверджувальних конструкціях з використанням лексичних
повторів, які сприяють підсиленню експресії вислову: «Никто же бо страх божий имія,
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в плотьскых прельститься; никто же правовіренъ, чрес закон священьскаго ищеть взяти
сана; никто же смерти чая и по смерти пакы въскресения, — ті в злых пребывають діліхъ»
[12 (7: 343)]; із залученням асоціативного символічного паралелізму та порівнянь: «Сего
ради Писание глаголеть: Изгна бог Адама из рая и осуди его ділати землю, от нея же
взят бюст. Вижь, яко не тамо повеліно ему бі жити, отнеліже его изгна. Тако бо вниде,
яко же се церковникъ, недостоинъ ерійства и утаив гріхъ свой, не брег же о божии законі, но имене діля высока и славна житья на епископскыи взиде санъ. Слогы подобны»
[12 (7: 343)] тощо), що під сліпим мається на увазі ростовський єпископ Федір, а під
кульгавим – володимиро-суздальський князь Андрій Боголюбський. Приводом для написання притчі стали реальні історичні події, а саме спроба князя Андрія Боголюбського
заснувати у Володимирі єпископську кафедру, незалежну від київського митрополита.
Керуючись цією метою, Федір вирушив до Константинополя прийняти посвяту від тамтешнього патріарха, при чому він обманув останнього, сказавши, що в Києві нібито митрополит помер. Згодом обман розкрився, київський митрополит відлучив Федора від
церкви, а намагання Андрія Боголюбського домогтися церковної автономності від Києва
було засуджене. Проте, як слушно зауважила О. Сліпушко, «твір Кирила Турівського не
просто критикує Федора та Андрія Боголюбського, а репрезентує книжні та ідеологічні
змагання між Києвом і Ростово-Суздальщиною, яка виразно сепаратизувалася від Києва в окрему державну і культурну цілість». Письменник засуджує єпископа й князя «за
спробу розколу держави і церкви, за порушення ієрархії князівської влади і церковної»
[2: 140].
Автор уводить у твір біблійний сюжет про первородний гріх (та переступи інших
персонажів Святого Письма) задля проведення символічної паралелі між Едемом та
Церквою, між переступом Адама, Єви, синів Корея, жерця Іллі, єретиків та непослухом
сліпого і кульгавого. Це тенденційне художнє уподібнення розростається від констатування фактів сакральної історії, які містять вказівку на те, що кожен із порушників Божих заповідей поніс покарання, до узагальненого висновування (яке набуває актуального
звучання і тому пронизує увесь твір) про те, що ніякий сан не вбереже жодного переступника від відповідальності за його гріх: «Никий же бо сан мира сего от муки избавить
преступающих божия заповідии» [12 (7: 344)].
Синтез алегоричного, символічного та політичного найбільше простежується в узагальнюючому епізоді проведеної автором символічної паралелі між Едемом та Церквою:
«епископия и манастырь — едемъ есть, сирічь нетрудная жизнь; олтарь же святъ, сирічь едемьскы рай, — неудобь въходим, аще и врата незаключена имать. Тако бі посажен хромець с сліпцемь у врат стрещи внутренихъ, яко же приставлени суть патриарси,
архиепископи, архимандрити межю церковью и олтаремь стрещи святых тайн от враг
Христов» [12 (7: 342)]. У контексті символічному за своєю сутністю виділяється пласт
алегоричних образів, які його власне й формують (сліпий, кульгавий, одяг, їжа тощо).
Частина із них перегукується із проблемами конкретної реальності.
Іносказальна форма «Притчі про людську душу і тіло» дала змогу Кирилові Турівському акцентувати увагу на моменті вибору поведінки людини та наслідки її дій, із поетичною експресією розвинути думку про полярність, амбівалентність людського буття,
крім того, опосередковано виразити своє ставлення до задіяних в соціальному конфлік243

ті князя Андрія Боголюбського та єпископа Федора, коректно висловити своє бачення
і розуміння сучасних йому подій. Власні філософсько-богословські, морально-етичні,
суспільно-політичні погляди, позиції та переконання проповідник виразив шляхом
осмислення інакомовного запозиченого сюжету, алегоричні образи якого та послідовна
їх інтерпретація сприяли забезпеченню прозорого наочного зв’язку між зовнішнім та
внутрішнім сюжетом, осмисленим автором у взаємодоповнюючих та взаємопроникних
алегоричній, символічній та політичній площинах. Отже, алегорія виступає не просто
елементом твору, який орнаменталізує інваріантний зміст, а як джерело його утворення.
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ЭКФРАЗИС В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ Н.А. БЕСТУЖЕВА
Стаття присвячена аналiзу поетики i функцiй екфразiса у подорожнiх нарисах
Н.А. Бестужева. Екфразiс («словеснi картини») розглядається як внутрiшньотекстовий феномен, що вiдображає iсторико-культурний контекст епохи романтизму, i як
жанрова риса лiтературного травелога.
Ключовi слова: романтизм, екфразiс, травелог, мотив.
Статья посвящена анализу поэтики и функций экфразиса в путевых очерках
Н.А. Бестужева. Экфразис («словесные картины») рассматривается как внутритекстовый феномен, отображающий историко-культурный контекст эпохи романтизма,
и как жанровая черта литературного травелога.
Ключевые слова: романтизм, экфразис, травелог, мотив.
The article is dedicated to the analysis of poetics and functions of ekphrasis at N.A Bestuzhev’s
travel essays. Ekphrasis is considered as intra-phenomenon, displaying the historical and
cultural context of the romanticism period, and as a feature of literary travelogue.
Key words: romanticism, ekphrasis, travelogue, motiv.
«Всякому, сколько-нибудь знакомому с историей русской мысли, - пишет в одной из
своих работ С. Франк, – известно, какую центральную роль в ней играет тема об отношении России к Западу, – к тому, что с русской точки зрения обозначилось как «Западная
Европа» в смысле всего европейского континента на Запад от русской границы» [1: 452].
Русский литературный травелог – одна из активно исследуемых в последнее время областей отечественной словесности, отображающая процесс культурного диалога России
и Европы. Путевые заметки – популярный жанр не только русской, но и зарубежной литературы конца XVIII – первой трети XIX вв., связанный с особым типом романтической
личности – героя-странствователя, путешественника или скитальца, изгнанника. Существенно обогатили литературу путешествий, а вместе с тем и поэтику романтической
прозы писатели-декабристы – К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев-Марлинский, Н.А. Бестужев,
Ф.Н. Глинка и др. В данной статье мы остановимся на путевых очерках Н.А. Бестужева
(1791—1855), на тех особенностях их поэтики, которые связаны с традицией экфразиса
(«словесных картин»), с функциями последнего в зависимости от жанровых установок
текста.
«Записки о Голландии 1815 года» (1821), «Об удовольствиях на море» (1823), «Гибралтар» (1825) – произведения на автобиографической основе, очерки морских путеше© Морозова Н.Г., 2010
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ствий с эпистолярной установкой в подзаголовках (16 писем-глав с названиями городов
в «Записках о Голландии», 4 письма составляют «Гибралтар», «Об удовольствиях на
море» – «Письмо к ***»). Как справедливо указывает Л.Г. Фризман: «При определении
жанра необходимо видеть не только заглавия и подзаголовки произведений, но и сами
произведения – их темы, их тональность, их стиль, их «бытование» в читательской среде,
их восприятие критикой» [2: 15]. В литературе обозначенного периода можно видеть
необычайную емкость и гибкость жанра путешествия, способного вобрать самые разнообразные темы, использовать многообразие стилистических и образных средств, найти
отражение в нем романтических идей синтеза искусств, внежанровости (трансформации
жанровых структур), универсальности литературы. Экфразис занимает прочное место в
сюжете травелога, становясь его неотъемлемой жанровой чертой. Посещение картинных
галерей, прогулки по европейским городам с характеристикой их архитектурного облика,
созерцание монументов – обязательные составляющие событийного ряда путешествия,
отражение которых связано с введением в текст экфразиса – развернутых описательных
фрагментов (интекста) или лаконичных оценочных включений. Таким образом, экфразис –
феномен, репрезентирующий историко-культурный контекст эпохи.
Наибольшее представление о поэтике и функциях экфразиса у Н.А. Бестужева дают
«Записки о Голландии». Важно, что они создавались в период, когда особо остро стоял
вопрос о характере и путях формирования русской национальной культуры, в период
национального самоопределения. После завершения войны с Наполеоном французская
культура перестает занимать для передовых представителей русского общества преимущественное положение, начинается освоение достижений, эстетических и духовных
ценностей всех европейских (и не только) народов, осмысление в отечественной словесности понятий общечеловеческого и национального. Данный процесс нашел отражение
и в «Записках» Н.А. Бестужева, в характере их экфразисного ряда.
Особая повествовательная позиция, а также устойчивая связь мотивов удовольствия
(наслаждения) и зрения, возникающая уже в первом письме как обозначение некой границы – смены морского путешествия на сухопутное, позволяют говорить о визуальной
доминанте текста. Ср.: «Я съехал с фрегата с Ван-Эссом уже под вечер и радовался видом [Курсив наш. – Н.М.] сего городка...» [3: 43]. И далее: «Мы пили чай в трактире на
крыльце; мне не хотелось сойти с оного и лишить себя удовольствия смотреть [Курсив
наш. – Н.М.] на сей прекрасный городок» [3: 43].
Как известно, ««своя» культура обретает специфику только на фоне некоего «заднего»
или «бокового» плана «чужой» культуры, в борьбе и общении с ней» [4: 10]. Внимание
повествователя-путешественника «Записок» заостряется на примерах несовпадения
культур: «Одни только чудеса земли сей развлекают нас; мы рассматриваем оные – удивляемся силе духа и терпения человеческого» [3: 45]. Описание «чудес», к которым прежде
всего относится архитектура города, сопровождается отысканием их причин в прошлом
Голландии, а потому экфрастические фрагменты чередуются в тексте с историческими
справками. Обращение к истории при осмыслении современного состояния культуры –
характерная особенность путевых писем и травелогов писателей-романтиков. По замечанию И.В. Карташовой: «Прошлое не просто пробуждает живую заинтересованность романтиков, выступая в некоей антикварно-музейной ипостаси, но является мощным твор246

ческим стимулом, способствует глубокому проникновению в процессы, происходящие
в современной действительности» [5: 7]. Относительно очерков Н.А. Бестужева можно
сказать, что прошлое является стимулом к созданию текста, способного запечатлеть следы истории, разнообразные ее памятники в настоящем. Показательно описание облика
современного Роттердама в третьем письме «Записок»: «Строение города все каменное
и красивое; домы небольшие, но высокие; полированный и немазанный кирпич, смешение старой архитектуры с новою, местами дикий камень, коим выкладывают углы и
окна домов, красивые лестницы составляют какое-то приятное разнообразие. Не совсем
прямые улицы, часто пересекаемые площадями, беспрестанно новые виды на каналы
для меня гораздо приятнее, нежели улицы в правильно строенных городах, утомляющие
взор своею прямочертною длиною» [3: 49]. Нагромождение деталей создает калейдоскопическую картину со множеством ломаных линий. Многоликость, которую невозможно постичь в одночасье, загадочность, проистекающая от многослойности, даже некой
хаотичности этой картины совершенно в духе романтического мировосприятия. Приятность для взора – критерий удовольствия. Взгляд наблюдателя не статичен, он исследует
город, а потому удовольствие связано с познанием. Отрицание «прямочертных» улиц
(т. е. рационального) – отказ от установок классицистического искусства.
Четвертое письмо «Записок о Голландии» выбивается из общего ряда иной повествовательной манерой, подчеркнутой диалогичностью и приемами театрализации: «Пора
осмотреть город. – Пойдемте от Брилльских ворот, в которые мы вступили. Видите ли
на площади подвижной рынок, на котором торгуют женщины живностью, рыбою, зеленью? Посмотрите, как забавно дерутся эти две бабы за несколько копеек, переданных покупщиком<...> Пойдемте далее» [3: 50]. Создается эффект прогулки по городу.
Повествователь исполняет роль чичероне, «сопровождая» читателей и последовательно
«представляя» им город. Иллюзия экскурсии на протяжении всего письма поддерживается активным использованием глагольных форм 1-го и 2-го лица множественного числа
настоящего и будущего времени (пройдем, проберемтесь, удивляетесь, посмотрим, подумаете, протеснимся, подойдем), форм повелительного наклонения (поклонитесь, посмотрите), личных местоимений («мы» – передает совместность действий субъектов),
временных (теперь, вдруг) и пространственных (здесь, там, налево, направо) наречий,
а также различных синтаксических средств. Аналогичный прием театрализации будет
использован В.К. Кюхельбекером в опубликованных тремя годами позже очерках его
книги «Путешествие» – моделирование «экскурсии» по Дрезденской картинной галерее:
«Остановитесь перед картиною Гвида Рени; рассматривайте ее; а я, друзья, должен на
время вас оставить, должен попросить вас подождать, пока мое тело будет в Веймаре;
тогда воображение досужным часом может опять перенестись с вами в Дрезденскую
галерею и быть вашим чичероне» [6: 24]. У Н.А. Бестужева читатель не просто становится спутником автора, тоже путешественником, но принудительно ставится в положение
подсматривающего (например, события повседневного быта голландцев – драку двух
торговок на рынке и т.п.). Все вопросы подразумевают положительные ответы, маршрут,
таким образом, предопределен, а отсюда и линейность движения. Имплицитное согласие экскурсанта является мотивировкой ввода описаний, исторических справок, исторических анекдотов – стандартного набора любого литературного травелога: «Налево
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площадь Эразмова, так называемая по бронзовой статуе известного ученого Эразма. Подойдем к оной ближе: несчастный Эразм, отягощенный толстою книгою, закутанный в
священническую тех времен одежду, к бесславию художника похож более на соляной
столб, нежели на монумент славе Эразмовой» [3: 53]. Скульптурный экфразис завершается вопросом: «Рассказать ли вам что-нибудь об Эразме?» [3: 53]. Монумент в эстетическом плане ущербен. Вместо сохранения славы ученого, он демонстрирует неумение
художника ее передать. Каламбур (бесславие и слава) является оценкой памятника и логически подводит повествование к рассказу о судьбе Эразма.
Несмотря на наличие акустических (шум голосов на бирже), кинестетических (запахи фабрик) мотивов, роттердамская экскурсия прежде всего визуальна: распадается на
отдельные кадры – зарисовки городской жизни. Это драматические сценки, действие в
которых заключено в картинности поз, жестов персонажей. Создается впечатление, что
перед читателем перелистывается дорожный альбом: внимание переключается с одной
картины на другую, и их мелькание создает ощущение движения по городу. Неслучайно
в тексте (письмо 15) возникает метафора книги: «Земля, нами обитаемая, есть закрытая
книга; путешествие развертывает в оной листы...» [3: 85].
Позиция повествователя в четвертом письме – за кадром, то есть рядом с читателем.
Немаловажный факт – здесь намечаются сюжетные ходы, в дальнейшем получающие
реализацию. Так, письмо девятое («Дельфт») – рассказ о путешествии в Амстердам – вариант, заданный в письме четвертом: «...Направо Дельфтские ворота – и, ежели вы хотите спокойно и дешево доехать до Амстердама, то садитесь в любой из сих пакетботов...»
[3: 51]. Пятое письмо подхватывает брошенные нити повествования третьего: герой описывает внутреннее устройство домов в Голландии. Несколько раз проскальзывает «вы
видите», напоминающее об экскурсии по Роттердаму в предыдущем письме, но здесь это
лишь средство обобщения картины быта голландцев.
Рассказчик «Записок» уподобляется художнику, стремящемуся создать совершенное
в эстетическом плане произведение, правда, ценность последнего здесь определяется
семиотической многомерностью и информативностью: «Каждая безделица, каждая подробность прибавляет нечто к абрису той картины, которую изобразить вам намерен»
[3: 58]. Отталкиваясь от теории подражания Аристотеля, романтики, как известно, выступали против простого копирования действительности. Жизненная правда соотносилась
с идеалом и преобразовывалась, дополняясь плодами воображения. (Ср.: «...Искусство
для того чтобы оказывать художественное воздействие, должно соотноситься с действительностью. Но мы помним и то, что полное тождество есть разрушение искусства»
[7: 208].) Именно актуальностью подлинности и вымысла как двух взаимосвязанных
тем, по мнению А. Шёнле [8], обусловлено возникновение травелогов. Согласно выводам А. Шёнле, «путешествия превращаются в средство развития и поощрения вымысла»
[8: 15]. Идеализация голландской истории в путевых очерках Н.А. Бестужева – результат
действия воображения героя в местах происшествий прошлого: «С каким удовольствием
ищешь, рассматриваешь достойное любопытства в тех стенах, кои оснащены какиминибудь важными деяниями народными!» [3: 72]. Живым воплощением истории являются
«памятники наук и художеств» [3: 71] – мавзолеи, барельефы, витражи в церквях, ратуши, картины и изображения на медалях, а потому к ним предъявляются строгие требо248

вания соответствия представлениям героя о прошлом, единства художественного замысла, способного передать дух времени и драматизм произошедшего. Ср.: «Высокие окна
церкви расписаны историческими происшествиями из революции. Искусство живописи
по стеклу, потерянное в наши времена, видно в сей церкви во всем совершенстве. Краски, втравленные в стекло, не изменились, живы и рисунок чрезвычайно хорош: фигуры
сделаны во весь рост, жаль только, что переплет окончин пересекает их бесчисленными
квадратами. Высокие своды, мрачность огромной готической церкви, гул шагов, памятники великих мужей и великих событий внушали какой-то благоговейный ужас» [3: 69].
Творения изящных искусств в оценке романтиков должны были обладать ценностью содержания и совершенством отделки. У Н.А. Бестужева ценность содержания связана с
историчностью (притом что историчность и подлинность – понятия не тождественные).
Проблема воссоздания в художественном произведении, произведении живописного искусства героических страниц национальной истории, поставленная еще М.В. Ломоносовым (доношение в Сенат о мозаичных украшениях для монумента Петру I (1758), «Идеи
для живописных картин из российской истории» (1764)), была актуальна для писателейдекабристов. Предмет любого искусства (архитектуры, живописи, скульптуры) получает
в «Записках» историческую и эстетическую оценку одновременно. Эстетические пристрастия автора наиболее явственно обозначаются в письме из Гааги: «Мне не нравится
Гага. Это эстамп с картины фламандской школы, вставленный в красивые рамы. Он не
имеет ни красок, ни живописи своего оригинала» [3: 71]. Ущербность копии (элемент романтического дискурса) – ущербность архитектуры Гааги как следствие разрыва современности с прошлым: «Город сей расположен... совершенно по новейшему плану; нет
готических строений; улицы широки и прямы; каналы не крестят города; площади часты
и правильны» [3: 69]. Общая оценка архитектуры города посредством живописи есть
одно из свидетельств предпочтения, оказываемого в тексте (да и в период романтизма в
целом) данному виду искусства. У Н.А. Бестужева превосходство живописи обусловлено
художественными эффектами и сюжетностью (изображение событийного ряда истории).
Отсутствие хотя бы одного из двух на картине герой оценивает не в пользу мастерства
художника: «Тридцать шесть фигур во весь рост изображают происшествие из революции и освещены двойным светом луны и факелов. Эффект удивителен, но Рембрандт не
был историческим живописцем – он сделал только тридцать шесть верных портретов – а
не картину» [3: 69]. Предпочтение отдается монументальной исторической живописи.
Можно говорить о двух уровнях текста «Записок», двух вариантах прочтения: как
традиционного отчета о путешествии и как исторического сочинения. Экфразис – точки соединения этих двух планов текста, способствующие восприятию его как целостного произведения. Данный текст – визуализация истории (понимаемой романтически)
конкретного европейского народа. (Ср.: «Мы уже видели [Курсив наш. – Н.М.], каким
образом англичане, обессиливая республику, овладевали... промыслами и деньгами голландскими» [3: 87] – «мы», т.е. повествователь и читатель.) Демонстрация обретения
голландцами национальной и культурной идентичности ассоциативно указывает на проблему неустойчивости национальной идентичности России.
Устойчивый пейзажный мотив путевых очерков Н.А. Бестужева – замок (башня,
стены укреплений), возвышающийся на отдаленном берегу. Образы старинных замков,
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древних развалин, руин у Н.А. Бестужева гармонически вписаны в панорамные пейзажные картины в «Гибралтаре», «Удовольствиях на море», «Толбухинском маяке». Дикие
ландшафты заключают историческую память. Взгляд героя-повествователя в «Гибралтаре» выделяет архитектурные детали как наиболее ценные на общем фоне – точки пересечения прошлого и современности, а потому поэтика и функции экфразиса здесь сходны
с «Записками о Голландии». Процесс визуального наблюдения в данных текстах – не
самодостаточная ценность, он обусловлен системой политических, мировоззренческих
ориентаций автора.
Примечателен также очерк «Толбухинский маяк», совмещающий черты жанров прогулки, собственно экфразиса и очерка. Можно сказать, весь текст становится развернутым экфразисом: создает многомерную, объемную картину, смысловым центром которой является Толбухинская башня. При этом ракурс изображения постоянно меняется.
Сначала башня не видна: «Я обозреваю небосклон: дождь стесняет круг зрения, ветер
свирепеет, море усиливает ярость; но я вверяюсь буре и пускаюсь по волнам, сопутствуемый опытом» [9: 31]. Наконец, цель достигнута – маяк возникает перед героем, идет фокусировка взгляда и укрупнение картинки: «...Толбухинская башня гордо возвышается
на уединенном островке, окруженном грядами каменьев, видна белая пена; уже слышен
рев бьющихся волн, челнок летит, башня растет в глазах наших – спускаем парус, и последняя волна бросает нас на берег» [9: 32]. Вектор взгляда постоянно меняется, вплоть
до диаметрально противоположного. За описанием изнутри – наблюдатель находится
уже в описываемом объекте (герой обходит башню) – идет другая картина – вид, открывающийся с маяка: «В промежутки дождевых громад заходящее солнце разливает
багровый блеск по пенящемуся морю и поглощает последними своими лучами стены отдаленного Кронштадта, главы церквей, кресты колоколен, и стекла возвышенных зданий
представляют пожар на черном небосклоне востока. Страшное зрелище!» [9: 33]. Такая
апокалиптическая картина согласуется с общей тональностью текста очерка: и в описании внешнего вида башни, и в самой ситуации ночного визита героя-повествователя на
пустынный остров явственно ощущается влияние жанра готического романа.
Отметим в заключение, что исследование экфразиса в обширном контексте русской
литературы путешествий конца XVIII – первой трети XIX вв. весьма перспективно ввиду связи с актуальными проблемами жанровой морфологии, межкультурных взаимодействий, читательской рецепции и др.
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(Познань, Польша)

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОГЕ
(на примере творчества Виктора Пелевина и Виктора Ерофеева)
Віктор Пелевін і Віктор Єрофєєв – письменники, яких літературна критика оцінює
неоднозначно. Деякі вважають їх продовжувачами Великої російської літератури, інші
твердять, що називати їх представниками художньої літератури недоречно. Під прикриттям неоднократно шокуючої постмодерністської стилістики, Пелевін і Єрофєєв
торкаються важливих для їх батьківщини тем. Одна з них – роздуми про майбутнє
православної релігії в пострадянській реальності.
Ключові слова: Віктор Пелевін, Віктор Єрофєєв, пострадянська реальність, християнство, православ’я, східна духовність.
Виктор Пелевин и Виктор Ерофеев – это писатели, которых литературная критика оценивает неоднозначно. Для одних они являются продолжателями Великой русской
литературы, другие считают, что некорректно называть их представителями художественной литературы. Под прикрытием неоднократно шокирующей постмодернистской стилистики Пелевин и Ерофеев затрагивают важные темы, касающиеся их
родины. Одной из таких тем являются размышления о будущем православной религии
в постсоветской действительности.
Ключевые слова: Виктор Пелевин, Виктор Ерофеев, постсоветская действительность, христианство, Православие, восточная духовность.
Victor Pelevin and Victor Erofeyev are the writers whom literary criticism judges
ambiguously. Some literary critics claim that they continue Great Russian literature while the
others maintain that they should not be called the representatives of great literature. Under the
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guise of often shocking post – modernist style, Pelevin and Erofeyev bring up important topics
which concern their homeland. One of such topics is the study of the future of Orthodox Church
in post-Soviet reality.
Key words: Victor Pelevin, Victor Erofeyev, post-Soviet reality, Christianity, Orthodox
Church, eastern spirit.
Многие произведения русской литературы, являющейся шедевром не только восточноевропейской, но и мировой культуры, часто уходят своими корнями в христианскую религию. Вся вторая половина XIX века и первые два десятилетия ХХ столетия
были отмечены обращением писателей к темам, затрагивающим соотношения человека
и религии. Во времена господствующей в Советском Союзе пропаганды марксистской
философии, провозглашавшей лозунги мировоззрения, основанного на атеизме, русские
писатели нередко старались обогащать свое творчество религиозной символикой. Из-за
цензуры, которая тщательно заботилась о том, чтобы оградить читателя от столкновения с тематикой, связанной со старой традицией, прежде всего, духовной, касающейся
религиозной веры прадедов, художники слова вынуждены были работать в подполье.
Их единственной возможностью ввести в читательский обиход свои произведения, было
издание произведений в самиздате или печать за рубежом. Возможность более открытого пополнения своего мировоззрения религиозной проблематикой появилась в 1985
году, с началом политических реформ Михаила Горбачева, включающих экономическую
и политическую либерализацию, ограничение цензуры, а также религиозную толерантность.
Вопрос, как общество бывшего Советского Союза воспользовалось возможностями
горбачевской перестройки и как этот аспект описывает современная проза, – научная
проблема, которую необходимо рассмотреть в контексте очень популярной постмодернистской литературы. В этом плане немыслимо обойти молчанием размышления Виктора Пелевина и Виктора Ерофеева о современном богоискательстве. Конечно, можно
задуматься над тем, есть ли в постмодернистском искусстве, представители которого
очень часто сознательно употребляют эпатаж, место для размышлений о Боге? На наш
взгляд в современной литературе, не всегда использующей эвфемистическую стилевую
условность, неоднократно найдем будоражащие воображение мистические мысли.
Виктор Пелевин, которого А. Генис называет поэтом, философом и бытописателем
пограничной зоны [1], является также беллетристом, которому прогнозируют забвенье,
а даже высмеивание будущими поколениями [2]. Свою творческую работу он начал,
между прочим, в журнале «Наука и религия», где занимался проблематикой восточного
мистицизма, что не могло не наложить отпечаток на его последующую писательскую
деятельность. Это заметно хотя бы в таких произведениях, как «Омон Ра» (1992), «Чапаев и Пустота» (1996) или «Empire V» (2006).
Очень важное место в книгах Пелевина занимает критика общества. В ранних произведениях это было обвинение советской действительности и коммунистической идеологии. Тирании и связанной с ней лживой политике прозаик противопоставляет внутреннюю свободу, которую каждый человек может найти в глубине своей души, если,
конечно, таковой обладает. В этом контексте автор «Generation П» сурово осуждает
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постсоветские времена, а также западный способ жизни современного потребительского
общества, теряющего моральные и душевные ценности.
Если задуматься над местом религии в творчестве Пелевина, то можно констатировать, что слово «Бог» практически в нем не выступает. Нет там Бога в христианском
понимании, Бога, которого мы воспринимаем как Абсолют, как Творца. Можно задаться
вопросом, почему писатель, представляя читателю религиозные экзотические системы,
отказывается от близких православному человеку концепций? Почему обходит вниманием Христианство, сыгравшее в истории мировой духовности далеко не последнюю
роль? При беглом просмотре произведений Пелевина создаётся впечатление, что религия прадедов ему совершенно незнакома. Однако при более глубоком вникании в неё
оказывается, что она дает возможность интерпретации с учетом христианского смысла.
По-видимому, намерением Пелевина не является критика родного Православия и его духовных традиций. Более досаждает писателю уровень религиозного сознания общества,
примером чего являются герои его произведений. Автор «Омон Ра» не создает для нас
духовной мистической литературы. Вместо того без обиняков описывает нам окружающий нас мир – больной и с проблемами. Пелевин ставит диагнозы, но не старается быть
врачом, как это было в случае некоторых классиков русской литературы. Он – сознательно провоцирующий постмодернист. Для людей, не замечающих иронии, его книги могут
стать искушением на пути к своим собственным поискам. То, что представляет автор
«EmpireV» может являть собой легкую, доступную квазидействительность, в которой
функционирует квазирелигия и квазибог.
В книге «Generation П» Пелевин обращает внимание на русскую традицию, не лишенную страстного моралите, направленного на создание религиозно-философской
идеи, даже если является она утопией. Пелевин, конечно, все тщательно закамуфлировал, чтобы путь к познанию настоящего смысла жизни, ведущий через гротескные, выдуманные, экзотические сцены, не был слишком прост. Книга, в общем, о телевидении
и рекламе, и, согласно ожиданиям, затрагивает также проблематику восточных наук и
мифологий, причем так, чтобы читатель, гражданин потребительского общества, чувствовал себя после прочтения более умным. Однако это недостаточная оценка книги.
Главный герой Вавилен Татарский является соучастником новейшей истории России,
точнее – эволюции от коммунистического тоталитаризма к тоталитаризму телевизионнопотребительскому. Он также эволюционирует: будучи молодым поэтом, студентом Института Литературы, скоро становится специалистом по рекламе, начинающей заполнять всю его жизнь. Обессиленный, он обращается к наркотикам, которые в сочетании
с мистикой Древнего Востока приводят к тому, что Вова начинает сочинять рекламные
лозунги самому Господу Богу. Этот сюжет напоминает попытки изобретения героем
произведения «Москва-Петушки» рецептуры алкогольного коктейля для Всевышнего.
Венедикт Ерофеев доказал, однако, жизнью своих героев и собственной судьбой, что
невозможно жить в иллюзорной, алкогольной действительности. Пелевин разделяет это
мнение, и поэтому его героя Вову Татарского ожидает гротесковый финал. С мобильным
телефоном в руке, символизирующим жезл власти, он становится мужем вавилонской
богини любви и войны Иштар. В обстановке наркотического угара возможен только такой абсурдный конец. Поколение П (т. е. поколение Пепси-Колы) Пелевина не сохранило
идеалов своих предков, не создало новых и поэтому постепенно погружается в пустоту.
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Тему конца Великой русской идеи и именно этой пустоты потребительского общества
продолжил Пелевин в книге «Чапаев и Пустота». Ссылаясь на Достоевского, а точнее –
на старца Зосиму из романа «Братья Карамазовы», писатель с нескрываемой постмодернистской насмешкой делает из легендарного красноармейского командира Василия
Чапаева мудреца, который в алкогольно-наркотическом угаре ведет рассуждения на темы
вероучения. Ирония Пелевина состоит в том, что именно советский комиссар, который
боролся за марксистские идеалы, исполняет роль великого мистика, знатока буддийской
философии. Его ученик Петр Пустота, пациент психиатрической больницы (здесь явный
намек на «Палату № 6» А. П. Чехова), из-за шизофрении балансирующий между современностью и временами Чапаева, предпочитает пребывать в прошлом. Там находит все
самое важное для каждого человека, конкретно – аспект духовности, о которой советская
действительность старалась всеми способами забыть.
Несмотря на то, что на страницах произведений Пелевина проступают отголоски
произведений великих литературных предшественников, то читатель не найдет там типичной для русских классиков мистической духовности, вытекающей из христианской
религии.
Несколько десятилетий веры в атеизм (т. к. атеизм тоже вера) привело к тому, что
перед молодым поколением конца ХХ столетия встала проблема религиозного поиска.
В России с 1991 года по сегодняшний день действуют все официальные церковные системы и свыше 80 крупных сект, объединяющих почти 800 тысяч приверженцев [3]. Пелевин сознательно не затрагивает христианской проблематики, уделяя внимание, пользующимся большой популярностью экзотическим религиям. В 1979 году в
России была издана в малой серии «Литпамятников» книга «Исэ моногатари», которая,
как утверждает Ю. Орлицкий, имела «колоссальный успех в интеллигентской среде»
[4]. Автор «Чапаева и Пустоты» уверен, однако, в том, что изучению философии Дзенбуддизма посвятить необходимо иногда даже всю жизнь. Невозможно, пролистав одну
или две книги, усвоить все секреты дальневосточных наук. Поэтому, превращая героя революции Чапаева и представителя молодежи конца ХХ века Петра Пустоты в буддистов,
Пелевин высмеивает реалии, в которых пришлось им жить.
Писатель опасается, что, если для граждан Советского Союза бегством от большевистской идеологии, отгораживающей людей от религии, были спиртные напитки, то
для современного молодого человека более легким путем духовных поисков окажутся
наркотики. Без глубокой, основанной на родной традиции идеи, в которую поверило бы
русское общество, жить нельзя. Остается только пустота.
По все видимости, эту точку зрения разделяет другой представитель постмодернизма
Виктор Ерофеев. Хотя русская литературная критика не хочет видеть в авторе «Поминок
по советской литературе» продолжателя визионерской и мистической литературы [5], то
в творчестве писателя заметить можно влияния великих предшественников, в том числе
Федора Достоевского. Ерофеев очень часто, гораздо чаще, чем Пелевин, использует в
своих книгах эпатаж, утверждая, что такой художественный подход поможет обратить
внимание молодого поколения на ряд серьезных проблем.
В 1991 году Ерофеев опубликовал сборник новелл «Жизнь с идиотом», в которых
предпринял попытку изобразить шизофреническую советскую действительность со
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стершимися границами между добром и злом, моральностью и пошлостью. Поведение
героев рассказов склоняет читателя к рефлексии.
Прозаик задает вопрос, есть ли сила, способная помочь людям выбраться из этой
лишенной высоких чувств действительности? Ответ, кажется один: такой силой является
религия и вера в Бога.
Однако как рассказать об этом воспитанному в атеизме потребителю? В рассказе
«Персидская сирень» появляется провокационный вопрос: «Существует ли Бог?». Провокация заключается в том, что на вопрос положительно отвечает половой орган некой
еврейки Аллочки, о которой ходят слухи, якобы в своем алькове принимает Всевышнего.
Возбужденные отзывы на этот эпатаж не интересуют Ерофеева, как и ответ (в контексте
Православия, Католицизма или Иудаизма) на заданный им вопрос чисто конфессиональной натуры.
Писатель задумывается над тем, возможно ли исследование вечно грызущей людей
проблемы смерти при осознании того, что Бога нет. Затронутый автором аспект смерти
особенно важен в контексте других новелл сборника «Жизнь с идиотом». Все религии
верой в бессмертие всегда старались усмирять страх перед кончиной. Если, же при этом
лишить человека возможности вероисповедания, то появится вегетативный образ жизни – болезненной жизни, к которой можно привыкнуть, принимая губительные в итоге,
обезболивающие средства. Людям вера и религия необходима.
Ерофеев, однако, скорбно констатирует, что в России Православная церковь плохо
выполняет свою роль. В произведении «Оптина Пустынь и губная помада» из сборника
«Мужчины» писатель утверждает, что Православие не находит себя в современности,
что под «дырявыми куполами наши замученные церковники ходили тише воды, а теперь,
оживившись, первым делом перенесли привычки партийных пастырей» [6:30]. Ерофеев тем самым подчеркивает, что не только атеисты забыли о христианском братстве и
милосердии. Русскому обществу надоел страх времен Сталина, и поэтому никого не загонишь страхом в рай. Сегодня средневековые методы не помогут бороться с телевидением, Интернетом, мнениями, касающимися моды, секса и т. п. В «Оптиной Пустыни...»
автор пишет: «Православие – лишь одна из дверей в вечность, а не единые кованые ворота для всего человечества. Узурпация монополии на истину в последней инстанции не
выглядит богобоязненным делом. Смиритесь праведники! Разыскивается новый Иоанн
Креститель» [6: 33].
Эти слова, могущие не способствовать популярности писателя на его родине, свидетельствуют о том, что автор «Русской красавицы» ищет религию. Он старается разъяснить читателю, особенно русскому, что сопутствующие возможности культивирования
веры времена, не должны быть временами, когда православная Россия станет опять отгораживаться от Европы. Ерофеев понимает, что современному человеку нужна совершенно новая религия – религия, объединяющая всех, не только русских. Об этом говорится в
эссе «Бог умер вчера. Бог родится завтра».
В интервью для «Огонька» [7] писатель сказал, что в России в дальнейшем все думают о Боге так же, как и в средневековье. На Западе слова Ницше о смерти Бога были
восприняты людьми как констатация того, что «умер не Бог, умерло старое представление о Боге (...). В Европе единственное, что светит в этом плане, идти по дороге экзи255

стенциализма, выстраивать свои догмы человеческого достоинства в момент отчаяния.
Отчаянию можно противостоять только духовными усилиями – не врать, не убивать, не
жить за «чужой счет»» [7]. Автор «Русского апокалипсиса» уверен в том, что важную
роль играет здесь рыночная система, которая стабилизирует мораль. Россия также избрала такой путь развития, хотя в начале, как это показывает история, он мог казаться очень
трудным. В этом контексте может удивлять заинтересованность буддизмом и другими
вероисповедными течениями Дальнего Востока, так как в странах, где эти учения первенствуют, чаще всего господствует нематериальный, в потребительском смысле этого
слова, подход к жизни.
Ерофеев объясняет моду на восточные религии тем, что в России, а также и в Западней Европе, образно говоря, ручей христианской духовности постепенно высыхает.
Люди, по-прежнему стараются отыскать в религиях дозу мистицизма, которая является
основным фундаментом каждой веры. Тем самым писатель подчеркивает, что «дверь в
вечность находится в пределах той культуры, в которой мы родились [7]. Нельзя, однако,
забывать, что сегодняшняя возможность обмена информациями привела к тому, что мы
стали жителями «одной большой деревни» [7], в которой исповедание разных религий
затруднено. Поэтому в «Энциклопедии русской души» читатель столкнется с тезисом
автора гласящим, что «главным событием XXI века будет рождение нового, планетарного Бога» [8]. Настоящая мысль появляется в последние годы и в других работах писателя – в «Боге Х» или в книге «Пять рек жизни». Валерия Пустовая утверждает, что
«высказывания Ерофеева о религии откровенно банальны и не достойны даже войти в
библиотеку атеиста» [9]. С культурологической же точки зрения «Единый Бог преломляется на земле в душах людей и народов, порождая тысячи божественных Образов. Все
люди и так верят в Одного Бога – потому, что всякая религия исходит из представления
о Божественности как творящем изначальном Свете» [9]. Можно было бы согласиться
с мнением исследовательницы, так как теории автора «Страшного суда» могут шокировать, раздражать или просто смешить. Действительно, вера в возможность существования сегодня единой, общей религии является, по всей видимости, преждевременной.
Необходимо, однако, помнить, что Ерофеева нельзя сравнивать с типом мистика, каким,
несомненно, был Федор Достоевский. Теории автора «Роскоши» надо рассматривать исключительно в контексте его постмодернистского творчества. Сознательная провокация
– это попытка обращения внимания современного читателя на серьезные проблемы, в
том числе религиозные.
Виктор Пелевин и Виктор Ерофеев – это те художники слова, которые не теряют
надежду на то, что своими, полными гротеска и иронии произведениями, сумеют пробудить людей и уберечь их от психологического регресса. Писатели рассчитывают на то,
что люди смогут освободиться от архаического мышления.
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УДК 821.161 - 1. - Толстой
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(Одеса, Україна)

«СЮЖЕТНА МОДЕЛЬ» У ПОВІСТЯХ Л.М. ТОЛСТОГО
«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» ТА «ДИЯВОЛ»
У статті досліджується взаємозв’язок „між фабульною” дією та сюжетними
мотивами у творах Л. Толстого. Крім того, досліджується „композиція сюжету” повістей.
Ключові слова: сюжет, фабула, біблійні сюжетні мотиви.
Статья посвящена рассмотрению взаимосвязей между фабульным действием и сюжетными мотивами в повестях Л.Н. Толстого «Крейцерова соната», «Дьявол». Кроме
того, исследуется «композиция сюжета» повестей.
Ключевые слова: сюжет, фабула, библейские сюжетные мотивы.
In this article the interrelation between a story action and a plotline motive in Tolstoy story
is investigated. Furthermore, “the composition of the plot” of the storіеs.
Keywords: plotline, story, biblical plotline motives.
У творах Л.М. Толстого 80-х – 90-х років ХІХ століття на перший план висувалися
морально-етичні, релігійно-філософські проблеми. В творчості пізнього Л.М. Толстого
особливе місце займають повісті «Крейцерова соната», «Диявол», «Отець Сергій». Деякі
дослідники вважають їх своєрідним «ідейно-тематичним» циклом, який відбив перелом
у свідомості Л. Толстого, пов’язаний з кризою філософських та етичних поглядів письменника.
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Концепція дійсності та її відображення у цих творах відрізняється від ранніх толстовських творів поглибленим критичним ставленням до дійсності, гостротою етичного
пафосу. Невипадково повісті Л. Толстого 80-х – 90-х років ХІХ століття Л.Я. Гінзбург,
Б.М. Ейхенбаум називали предтечею екзистенціальної літератури, особливістю якої є
трагічне бачення дійсності [2: 230; 11: 70]. Поетика цих повістей зазнає змін у принципах
створення характерів, сюжетопобудови.
В творчості Л. Толстого сюжет і фабула підпорядковані тому, щоб за допомогою ряду
подій замалювати еволюцію характеру літературного героя.
Слід відзначити, що однією з численних особливостей художньої манери Л. Толстого є рух думки від часткового до загального, від конкретного випадку до соціальнофілософських узагальнень. Сюжет оповідання про те, «як чоловік убив жінку з ревнощів», у творчій лабораторії великого художника перетворився у «повість-сповідь».
Центр зосередження ідейного і художнього змісту повісті – образ Позднишева, за
будовою і внутрішнім змістом – це один з найскладніших образів у творчості пізнього
Л. Толстого. Своєрідність його в тому, що Позднищев виступає в повісті і «оповідачем»
і головною діючою особою. «Розкривається» він у безперервному зіставленні героя колишнього і сучасного.
Характер Позднишева «проходіть» ряд стадій – від захоплення світським життям,
через фатальну катастрофу, до перелому і духовного оновлення, пізнього і трагічного.
Послідовно, протягом усієї повісті Л. Толстой проводить думку про роздвоєність Позднишева. «Так, все закінчено», говорив мені один голос, і зразу ж інший голос говорив
зовсім інше: «Це щось найшло на тебе, цього не може бути», говорив цей інший голос. Я
запалив цигарку, і, як завжди буває, коли обертаєшся в тому самому колі нерозв’язуваних
протиріч, – палиш, і я палив одну за одною цигарки, щоб затуманити себе і не бачити
протиріч» [10 (12: 164)]. І далі: «Якийсь диявол, точно проти моєї волі, придумував і підказував мені найстрашніші міркування» [10 (12: 166)]. В.Я. Линков відзначає: «Л. Толстой зобразив людину, яка не володіє собою, здійснює вчинки у стані «роздробленості
особистості» [4: 64].
Зближення Трухачевського з дружиною, гіпнотичний вплив бетховенської сонати,
ревнощі – тільки формальний привід для вбивства. В остаточній – дев’ятій – редакції повісті провина дружини не „очевидна”, і головною причиною вбивства стало неусвідомлене «озлоблення» героя. «Він (Позднишев), – записав Л. Толстой у щоденнику 4 липня
1889 року, – повинен почувати, що він сам довів її до цього, що він убив її перед тим, як
зненавидів, що він шукав приводу і радий був йому» [10 (12: 40)].
Кульмінаційний момент розвитку дії в повісті – сцена вбивства жінки. Сцена описана
Позднишевим з тим же гострим почуттям самоаналізу. З поля зору героя не зникає кожен
рух супротивників (дружини і уявного коханця). Перед читачем «відкривається» не тільки зростаюча буря ненависті і гніву, але і та ясність свідомості людини, що коїть злочин,
яка зображена Л. Толстим: «Коли люди говорять, що вони у нападі люті не пам’ятають
того, що роблять, – це дурниця, неправда. Я все пам’ятав і ні на секунду не переставав
пам’ятати. Чим сильніше я розводив сам у собі пари своєї люті, тим яскравіше розгорався у мені світ свідомості, при якому я не міг не бачити того, що я робив. Кожну секунду
я знав, що я роблю» [10 (12: 74)].
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Л. Толстой зображує «змішування» трагічного і смішного у поведінці героя. Автор не
забув жодної подробиці: і дурнувату фізіономію лакея, і те, що Позднишев зняв чоботи
і залишився у панчохах, а Трухачевський якось дивно, несподівано для всіх «шмигнув
під фортепіано, у двері». І весь час він встигає слідкувати за своїми почуттями: «Я хотів
бігти за ним, але згадав, що було б смішно бігти в панчохах за коханцем своєї дружини, а
я не хотів бути смішним, а хотів бути страшним» [10 (12: 73)]. Позднишев був і смішним
і страшним одночасно.
Смертельно поранена дружина; охоплений жахом втік Трухачевський; «зло» покарано, але Позднишев не відчуває задоволення. «Навіщо все це було? Навіщо?» – спитає
його дружина. Він із запізненням вирішив, що «це саме і повинен був зробити», тільки
тоді, коли вбив. Пройшло «оскаженіння», яке керувало ним. Позднишев розгублений, не
знає як бути. І він згадує, що «завжди робиться» в таких ситуаціях: дістає револьвер, хоч
і не відчуває жодного бажання застрелитися. Позднишев виглядає як актор, що погано
вивчив роль, але з часом пригадує, що йому слід робити за роллю. І ось ще одна особливість його стану: дружину покарано, а «провини» як такої немає.
Герой повісті раніш не сумнівався в істинності, правильності своїх стосунків з жінкою, оскільки «всі так живуть». Тільки виключні, драматичні події дозволили Позднишеву побачити дійсний стан справ, «тільки переживши це», він «зрозумів, де корінь усього,
зрозумів, що повинно бути, і тому побачив увесь жах того, що є» [10 (12: 127)].
Довга сповідь Позднишева – це звинувачення самого себе. «На суді мені питають,
чим, як я вбив дружину. Дурні! Думають, що я вбив її тоді, ножем, п’ятого жовтня. Я не
тоді вбив її, а значно раніше. Точнісінько так, як вони тепер вбивають всі, всі» [10 (12: 127)].
Суд виправдав Позднишева, але сам він не приймає виправдання. Він вважає, що судді не розібралися в його драмі. Коли він прагнув розкрити внутрішні причини злочину,
його не зрозуміли, стали сприймати як божевільного.
Тема божевілля з’являється тільки у фіналі повістей «Крейцерова соната» і «Диявол»
як «пояснення» вчинків героїв оточуючими. Л. Толстой заперечує саму можливість появи
«душевної хвороби» у Позднишева та Іртеньєва, тому тема не розвинута, не оформлена.
Розгляд сюжету повісті «Крейцерова соната» дає можливість виділити певні сюжетні
мотиви [12: 30]. «Роздвоєності людської свідомості». Боротьби різнорідних начал людської психіки («свідомого» і «несвідомого») [12: 290]. «Злочину і покарання» [1: 92].
«Безвинної жертви» [8: 143], бо, вбивши дружину, Позднишев переміг звіра всередині
себе; для цього і було принесено жертву.
«Сходження грішника в пекло» [6: 109]. Поведінка Позднишева, його моральні принципи привели його на край безодні. Трагедія сімейного життя стала покаранням за минуле гріховне життя. Л. Толстой пише про можливість відродження: людина, яка порушила
неписані моральні закони і усвідомила це, розкаялася, все ж здатна «відродитися»; усвідомити роль «духовного» і «плотського» у житті людини. Адже саме «плотське» примусило Позднишева скоїти вбивство.
Темі боротьби «духовного» і «плотського» у внутрішньому світі людини присвятив
Л. Толстой повість «Диявол».
У самому кінці 80-х і в 90-і роки Л. Толстой працює над кількома творами, тематично
пов’язаним з «Крейцеровою сонатою». Це повісті «Диявол» і «Отець Сергій».
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Думка про моральну чистоту, як про необхідну умову цілісності і внутрішньої свободи людини, Л. Толстой розвинув саме в «Дияволі». Але, всупереч тенденціям аскетизму,
який «виявився» в «Крейцеровій сонаті», в цьому творі письменник зображує чуттєві
потяги і пристрасті, непідвладні людській волі.
Євгеній Іртенєв – за особистими якостями типовий толстовський герой: щирий, чесний, що й обумовило гостроту конфлікту, який завершився самогубством.
У душі Іртенєва панують суперечливі почуття. Йому, чоловікові далекому від розпусти, було дуже важко таємно зустрічатися з Степанидою, цей стан ускладнювався ще
й тим, що Степанида була заміжньою. Євгеній прекрасно розуміє, що поводиться «погано». Але він під владою «потягу» до Степаниди; їх стосунки продовжуються. І все ж він
упевнений: «Коли треба буде, я обірву, і нічого не залишиться» [10 (12: 221)].
І дійсно, він пориває всі стосунки з Степанидою, посватавшись до Лізи. Одружившись, Євгеній навіть не згадував про Степаниду. Він переконаний, що, будучи порядною
і чесною людиною, не буде зраджувати дружину.
Усе «провіщає» щасливе сімейне життя. Але все виявляється зруйнованим. Усе звелося нінащо незначною, як здавалося б, обставиною – його стосунками з Степанидою,
яким він не надавав ніякого значення, думаючи, що це було потрібно «для здоров’я»
[10 (12: 200)].
Випадкова зустріч з нею після двох років сімейного життя збентежує Іртенєва. Відбувається боротьба «свідомого» – «духовного» і «несвідомого» – «плотського». Всі його
душевні сили, думки, почуття віддані цій боротьбі.
Іртенєв звертається за допомогою до свого дядька. Буквально благає врятувати його
(одночасно він нібито карає себе, відкривши таємницю людині, яку не поважає; принижуючись). Розмова Євгенія з дядьком передає глибину страждань і переживань, які він
відчуває, борючись із спокусою.
Однак дядько не вважає поведінку Євгенія ганебною; на його думку, цілком нормально, що до одруження Євгеній перебував у любовних стосунках з селянкою.
Дядько пропонує Євгенію поїхати разом з дружиною у Крим, щоб заспокоїтися, відпочити, забути про Степаниду. Іртенєв скористався цією порадою і поїхав до Ялти. Перебування в Криму пішло йому на користь, він змінився, став спокійною і впевненою в собі
людиною, таким, яким був раніше.
У Іртенєва народилася дочка. І нове почуття – любов до дитини – захопило його.
Після народження дочки посилилися і почуття до дружини. Він став зовсім вільним від
колишніх жахів: «Про муки спокуси та боротьби він забув і думати, і йому навіть важко
було відновити їх у своїй уяві. Це вважалося йому чимось подібним до нападу божевілля,
що його підкоряло» [10 (12: 248)].
Але після поїздки в Крим Євгеній зустрічає Степаниду. Знову страх перед тим, що
він не зможе супротивитися потягу пристрасті, охопив його. Він відчуває, що на боротьбу у нього вже немає сил.
Вихід герой бачить тільки у самогубстві. Боротьба з «диявольською спокусою» – звабою – стає лейтмотивом твору (як у повісті «Отець Сергій»).
У боротьбі Євгенія з почуттям до Степаниди міститься внутрішня дінамика повісті.
Підкреслюючи «диявольське начало» в Степаниді, письменник акцентує увагу на тому,
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що вона навмисне скрізь намагається зустрітися Іртенєву. Але робить вона це не з любові
до нього: Степаниді подобається «мучити» героя, грати його почуттями.
Така деталь портрету Степаниди, як «чорні, веселі очі», свідчить про втілену у ній
«силу спокуси, збавлення». Іртенєв говорить про неї: «Вона чорт. Прямо чорт. Адже вона
проти волі моєї заволоділа мною» [10 (12: 250)]. Деталь – «чорні очі» – уособлює ту силу,
яка згубила Євгенія; вона дала метафоричну назву повісті.
Сюжет повісті «Диявол» максимально стиснуто, сконцентровано на головних моментах: перша зустріч із Степанидою, одруження Іртенєва з Лізою Аненською, зустріч із
Степанидою після двох років сімейного життя, боротьба Іртенєва із своїм природним,
генетичним «я», боротьба «плотського» і «духовного», роздвоєність, неможливість
розв’язати ситуацію, відчай і самогубство (кульмінаційні моменти розвитку дії). Подробиці зображення подій зведено до мінімуму, на відміну від повісті «Крейцерова соната»,
головне – зміна у внутрішньому світі людини, яка зусиллями «волі» та «розуму» прагне
перемогти свої почуття, інстинкти. Іртенєву, як і Позднишеву, це не вдалося.
У повісті «Диявол», як і в повісті «Крейцерова соната», простежується зворотність
фабульної дії і авторська оповідь постійно повертає читача до певних подій: у «Дияволі»
– до зустрічей з Степанидою, в «Крейцеровій сонаті» – до вбивства дружини; сюжет у
«Крейцеровій сонаті» виявляє механізм трагедії, що сталася з героєм (звідси його двомірність).
Циклічність повістей «Крейцерова соната», «Диявол», «Отець Сергій» і визначається
їхньою сюжетною схожістю, підкресленим критичним пафосом, особливостями поетики. Цю тезу стверджує схожість художньо-«поетичної» структури повістей, зокрема іманентної структури та самої моделі сюжету: «шлях» – «прозріння» – «шлях» і «шлях» –
«прозріння» («Диявол»); організація (як система), впорядкованість мовлення персонажів.
Дослідження дозволяє зробити висновок, що елементи поетики цих повістей пов’язані з
традиціями агіографічної літератури; їм властивий сповідально-проповідницький пафос,
зображення переломних моментів у житті героя, прозріння, використання традиційних
«проложних» сюжетів та мотивів, цитування євангельських текстів, зображення того, що
повинно обов’язково статися, і абстрагування понять добра і зла, традиційна функція
видінь роздвоєної свідомості (що відбито в потоці свідомості), уособлення в жінці диявольської спокуси і, зрештою, те, що майже всі ці твори є повістями одного героя.
У повістях Л. Толстого «Крейцерова соната», «Диявол» основний розвиток художнього смислу твору здійснюється не у власне сюжетному русі (звідси відносно статичний розвиток сюжету). Суттєвим є перш за все розширення різноманітності зображуваного письменником світу, у проживанні життя в часі. Такими же суттєвими є і змінювані
враження оповідача, який бачить все нові і нові сцени.
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Дворянский род Апраксиных в романе
Л.Н. Толстого «Война и мир»

У статті розглядається столичне дворянське суспільство, зображене в романі
Л.М. Толстого «Війна і мир», на прикладі родини С.С. Апраксіна, знатного московського
старожила. На основі здійсненого аналізу тексту роману, рукописних варіантів і історичних джерел зроблено висновок про те, що залучення Апраксіних до оповідної канви
надає романові історичної достовірності і дозволяє бачити в Апраксині прототип графа Ростова, що виступає як тип московського барина.
Ключові слова: російська література, твори Толстого, «Війна і мир», джерела роману, дворянське суспільство, персоналії, прототипи дійових осіб, рід Апраксіних.
В статье рассматривается столичное дворянское общество, изображенное в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», на примере семьи С.С. Апраксина, знатного московского старожила. На основе проведенного анализа текста романа, рукописных вариантов
и исторических источников сделан вывод о том, что включение Апраксиных в канву
повествования придает роману исторической достоверности и позволяет видеть в
Апраксине прототип графа Ростова, представлявшего собой тип московского барина.
Ключевые слова: русская литература, произведения Толстого, «Война и мир», источники романа, дворянское общество, персоналии, прототипы действующих лиц, род
Апраксиных.
The article deals with the capital’s aristocratic nobility society on the pages of Tolstoi’s
novel “War and Peace” by the example of S.S. Apraksin’s family, Moscow noble old-timer.
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Based on the analysis of the text of the novel, manuscript variants, and historical sources, it
was concluded that the inclusion of S.S. Apraksin’s family in the outline of the narrative gives
the novel the historical accuracy and allows to regard S.S. Apraksin as the prototype of Count
Rostov which is a type of Moscow nobleman / barin.
Key words: Russian Literature, works of Tolstoi, “War and Peace”, sources of a novel, the
nobility society, personnels, prototypes of personages, Apraksin’s kin.
С выходом в свет «Войны и мира» Л.Н. Толстого изображенное им на страницах
романа петербургское и московское дворянское общество читающая публика, как известно, восприняла неоднозначно: на фоне восторженных откликов звучал ряд критических статей и высказываний. В одной из них, современник тех событий А.С. Норов
заметил, что, проживая у княгини В.В. Голицыной с юношеских лет «до выступления в
поход в марте 1812 года», он знал «все те дома, в которых сосредоточилось высшее петербургское общество» [1: 3]. Перечислив имена петербургской знати (В.В. Голицыной,
С.В. Строгановой и более десятка других фамилий), автор заключил, что «салон фрейлины Шерер делается темным уголком» по сравнению с названными домами, отличавшихся «или тонкостью образования, или роскошью гостеприимства». Назвав имена
московской знати (которую он знал, по его словам, меньше) и прибавив «к ним дома
С.С. Апраксина и графа Ростопчина», Норов пришел к выводу: «салоны всех этих домов
решительно не подходят к тем, которые списаны в романе графа Толстого» [1: 4].
«Это замечание аристократа и современника событий чрезвычайно ценно», - писал
И.А. Смирнов, автор другой, датированной уже 1929 годом, неопубликованной статьи
[2: 12]. Отметив в своей работе, что в числе источников романа «Война и мир» переписка Волковой с Ланской и «Записки современника» Жихарева занимают видное место,
Смирнов высказал предположение, что «эти два источника навели автора знаменитого
романа едва ли не на лучшие страницы. Действующими лицами этих двух хроник является ряд фамилий, из которых выделяется род Апраксиных» [2: 2]. Названный автором
«род Апраксиных», имевший графскую титулованную и дворянскую ветвь, принадлежал
к дворянской ветви, поскольку представлял его генерал от кавалерии Степан Степанович Апраксин (1757-1827), тот самый, о салоне которого упоминал в своей критической
статье А.С. Норов.
«Богатство, широкий размах жизни, передовой театр, грандиозные затеи вместе с
большими связями в аристократическом кругу – все это делало фамилию Апраксиных
одной из важнейших в Москве в первой четверти прошлого века», - заметил И.А. Смирнов [2: 2]. И, действительно, образ жизни С.С. Апраксина и его супруги Екатерины Владимировны, урожденной Голицыной (1768-1854), дочери знаменитой княгини Н.П. Голицыной (прототипа «Пиковой дамы» А.С. Пушкина), выделял их из среды московских
дворян, о чем свидетельствуют многочисленные мемуары: «Зиму 1812 года провели мы,
как и всегда, на балах, концертах, благородных спектаклях, из которых лучшие бывали
у Ст.Ст. Апраксина и у князя Петра Ив. Оболенского», - вспоминала А.Ф. Кологривова [2: 10]. «Вся чиновная и родовитая Москва стремилась на единственные в то время
по роскоши вечера, балы и спектакли Апраксиных, которые удостаивал посещением
двор» [3: 482].
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И.А. Смирнов, имевший как музейный работник доступ к «наличию от Апраксинского рода бытовому материалу», представил его «как комментарий к изучению быта
и социологический базис к критике «Войны и мира» [2: 2]. Характеризуя «знатнейших
особ» Москвы - Долгорукова, графа Моркова, Валуева, графа Ростопчина и других - как
«круг знакомых С.С. Апраксина», в который вошел и И.А. Толстой, дед писателя, автор
заключил: «всякий, взявшийся за изображение Москвы 1805-1812 гг., должен был столкнуться с Апраксинским кругом, объединившим почти всю великосветскую Москву. Лев
Толстой, создавая роман «Война и мир, должен был упереться в быт знатных москвичей
и здесь встретишь лиц апраксинского круга!» [2: 10].
И действительно, описывая жизнь и быт московских дворян, Толстой не ограничился включением в роман-эпопею лиц этого круга, а вывел С.С. Апраксина в числе действующих лиц на страницах II и III томов «Войны и мира». Отметив участие Степана
Степановича в романе как действующего лица, Смирнов между тем «не увидел» присутствие Апраксиных» в I томе романа, несмотря на то, что эта семья здесь упоминается
неоднократно. Вне поля его внимания оказалось и близкое знакомство С.С. Апраксина с
князем Н.С. Волконским, дедом писателя по линии матери. Оба они были участниками
осады и штурма крепости Очаков в русско-турецкую войну 1787-1791гг., встречались во
время польской кампании 1794 года. Князь Н.С. Волконский был в гостях у Апраксиных
вместе со своей дочерью Марией Николаевной, когда гостил в Петербурге летом 1810
года у В.В. Голицыной (той самой, у которой жил в юности Норов), жены генерал-майор
С.Ф. Голицына. Этот факт был зафиксирован в дневнике М.Н. Волконской, матери писателя.
Опираясь на разнообразные архивные, мемуарные и исторические источники, Толстой для воссоздания эпохи Александра I определял необходимость включения в текст
«Войны и мира» тех или иных фактов, бытовых деталей и штрихов времени исходя из
решения конкретных художественных задач и принципа: в историческом произведении
«быть до малейших подробностей верным действительности» [4: 7]. Вследствие этого,
присутствие на страницах I тома семьи С.С. Апраксина, «одной из важнейших в Москве», вполне закономерно. Обратившись к тексту «Войны и мира» и его черновым вариантам, выясним: при каких обстоятельствах они были включены в текст романа и какую
задачу при этом решал для себя автор.
Впервые Апраксины упоминаются на страницах «Войны и мира» в петербургском
доме молодых супругов Болконских, когда жена князя Андрея, беседуя в своей гостиной
с Пьером Безуховым, говорит о решении своего мужа отправиться на войну: «<…> Я не
понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? <…>
Все его так знают, так ценят. На-днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «С'est ça le fameux prince Andre?» Ma parole d'honneur [«Это известный князь
Андрей?». Честное слово!] – Она засмеялась. <…>» [5: 35].
Решение князя Андрея огорчало Лизу Болконскую: ей предстояло расставание с
мужем, сопровождаемое переживаниями за его жизнь, и вынуждало «прервать все эти
дорогие отношения…». Необходимость жить в родовом имении мужа Лысых Горах, покинув столичное светское общество, пугала княгиню, о чем она откровенно призналась
в присутствии Пьера Безухова: «одна, без моих друзей… И хочет, чтоб я не боялась».
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А кого можно назвать в числе её друзей по тексту «Войны и мира»? Несомненно, Анну
Павловну Шерер и, судя по реплике героини, еще и Апраксиных, у которых, похоже,
молодые Болконские бывали по-свойски. Да и Пьер Безухов знал их, поскольку у него не
возник вопрос, кого на днях посетил его друг с женой.
Затем, в следующих главах I тома «Войны и мира» (VII, VIII и XV), где местом действия была избрана Москва, Апраксиных по воле писателя также знают, как и в петербургском доме Андрея Болконского. При этом в доме графа Ростова имя Апраксиной
упоминалось неоднократно, пока шло чествование именинниц - хозяйки дома Натальи и
её «меньшой дочери». В этот день приезда гостей с поздравлениями «к большому, всей
Москве известному дому графини Ростовой на Поварской», Марья Львовна Карагина и
её дочь были первыми, на устах которых прозвучало имя Апраксиной:
- Chère comtesse, il y a si longtemps… elle a été alitée la pauvre enfant… au bal des
Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j’ai été si heureuse…» [ - «Уж так давно…
графиня…Больна была бедняжка…на бале Разумовских… графиня Апраксина… я так
была рада…»] - послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmée; la santé de maman… et la comtesse Apraksine» [«Очень, очень
рада… здоровье мама… и графиня Апраксина»] и, опять зашумев платьями, пройти в
переднюю, надеть шубу или плащ и уехать <…>» [5: 48].
Включение имени Апраксиной в разговор московских дам до начала обсуждения ими
главной городской новости (болезни «известного богача» графа Безухова и неприличного поведения его сына) воспринимается как светская, малоинтересная беседа. Эта мысль
прослеживается в другом эпизоде, где сравнивается характер общения знатных дам и
жизнерадостного молодого поколения семьи Ростовых, оказавшихся вместе в одной гостиной по воле автора: «Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так
стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. […«о графине Апраксиной»] [5: 52].
Светская, носящая условный характер и посему лишенная смыслового содержания
беседа московских аристократок на тему о графине Апраксиной - авторский прием, обусловленный стремлением Толстого не столько обозначить статус этой дамы, сколько
придать историческую достоверность разговорам столичных дам, говоривших о реальной исторической личности. Анализ эпизодов с упоминанием этого имени убеждает нас
в этом. В противном случае Толстой «прописал бы» Карагиным не реплики о графине
Апраксиной, а слова поздравлений в адрес именинницы. В свою очередь графиня Ростова, подчиняясь воле автора, не поддержала бы их разговор, в котором тема об Апраксиной выделена особо, а переключила бы интерес приехавших дам на другую тему. И,
наконец, присутствовавшая на именинах публика в ожидании приглашения к столу, не
стала бы занимать себя разговорами о графине Апраксиной, а беседовала бы в основном
о предстоящей войне с Францией.
Les Razoumovsky… ça a été charmant… Vous êtes bien bonne… La comtesse Apraksine…
[Разумовские… Это было восхитительно… Вы очень добры… Графиня Апраксина…] слышалось со всех сторон. <…>» [5: 78].
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Неоднократное упоминание в «Войне и мире» широко известной в дворянских кругах фамилии, принадлежавшей к московской элите, создает ощущение реального присутствия Апраксиных в жизни дворянской аристократии, с которой эта семья была не
только неразрывно связана, но собственно олицетворяла её. Следует заметить также, что
на период описываемых в романе событий (1805г.) отсутствие Апраксиных на страницах
«Войны и мира» в качестве «действительных лиц тогдашнего общества» соответствует
реальному факту: С.С. Апраксин был в это время смоленским генерал-губернатором и
бывал в обеих столицах только наездами. Автор «Записок современника» П.С. Жихарев,
мемуары которого послужили литературным материалом для Толстого, касаясь Апраксина, писал от 20.01.1805г. следующее: «…приехал Н.П. Архаров, он: «Сказывал, что
встретил старого своего знакомца, смоленского военного губернатора Степана Степановича Апраксина, который в один и тот же день с ним приехал и, кажется, более не
возвратится в Смоленск: хочет пожить на покое. Если этот барин поселится в Москве, то
можно ее поздравить с добрым обывателем» [6: 165]. (Апраксин поселился в Москве в
1810 году после выхода в отставку).
Следующее место действия, где вновь звучит имя Апраксиной, – усадьба Лысые
Горы, родовое поместье князей Болконских, куда князь Андрей намеревался привезти
свою беременную жену, чтобы, оставив её, уехать в действующую армию. Здесь старый князь Николай Андреевич, в ожидании приезда сына, передал дочери княжне Марье
письмо. Оно «было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот была та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых» [5: 116]. Сообщая о предстоящей войне и новости, занимавшей всю Москву («смерти графа Безухова и его наследство»), Жюли писала: «Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька
прислала за мной, чтоб ехать обедать к Апраксиным» (на фр. языке) [5: 120]. Заметим,
что Жюли сообщала о своем визите к Апраксиным и в том черновом варианте письма
к княжне Марье, в котором она по замыслу писателя была еще дочерью Афросимовой,
«которая была дружна со старым князем Волхонским»: «… Маменька прислала за мной,
чтоб ехать к Апраксиным…» (на фр. языке) [7: 249].
Упоминание Апраксиных в переписке Жюли Карагиной с княжной Марьей в черновом варианте, а затем и в тексте «Войны и мира» связано с «Письмами 1812 года
М.А. Волковой к В.А. Ланской». «Гораздо обильнее сквозят в романе косвенно персонажи Апраксинского круга. Возьмем хотя бы известную переписку Волковой и Ланской
<…>. Следы этого источника в романе видны очень часто доходя до буквальных цитат», писал Смирнов [2: 13]. Отметив значение этого источника, который по его мнению дал
«материал для значительной части лучших мест романа «Война и мир», автор не затронул вопроса, связанного с решением Толстого включить в текст имя Апраксиных.
А между тем ответ на этот вопрос помогает раскрыть замысел Толстого по отношению этой семьи. Упоминание Апраксиных в письме Жюли возвращает нас ко дню празднования именин в доме графа Ростова, где, как мы помним, Карагины словно невзначай
завели разговор с хозяйкой дома о графине Апраксиной. Возвращение вымышленного
персонажа к апраксинской теме подтверждает предположение о том, что разговор московских дам о реальном лице не был случаен и имя Апраксиной автор вписал в канву
повествования для придания ему исторической достоверности. Вероятно, именно поэто266

му с расширением круга новых лиц в романе ширится круг и знакомых Апраксиных.
Так, уже после приезда князя Андрея с женой в Лысые Горы в романе появляется новое
лицо, знавшее Апраксиных: старый князь, обратившись к невестке, «спросил её об отце,
и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых: княгиня еще более
оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни.
- La comtesse Apraksine, la pauvre, a perdu son mari, et elle a pleure les larmes de ses yeux
(«Бедная графиня Апраксина потеряла мужа. Глаза выплакала, бедняжка»), - говорила
она, все более оживляясь» [5: 132].
Этот эпизод весьма примечателен. Сочувствие Лизы Болконской к графине подтверждает верность предположения о том, что Апраксина состояла в числе её друзей.
Ведущие дворянские семьи - Болконские, графы Ростовы, Карагины знают Апраксиных
и поддерживают с ними отношения. Но есть ли у нас основание полагать, что «бедная
графиня Апраксина» имеет отношение к Е.В. Апраксиной, не имевшей графского титула
и ставшей вдовой позже, в 1827 году? Во многих мемуарах и тех источниках, которые
Толстой использовал в своей работе (написанных, как правило, на французском языке),
Екатерина Владимировна часто именуется графиней. Есть также в черновиках «Войны
и мира» вариант, который дает основание полагать, что в имении Болконских намечался
разговор о дворянах Апраксиных. Так, Толстой, создавая сцену выхода старого князя
к обеду и его разговора с невесткой, сделал запись с упоминанием интересующих нас
лиц: («Об Апраксиных. Страх опять. Перед отъездом только о себе). А[ндрей] пошел и
себе делать приготовления к отъезду. (История об образе Спасителя)» [7: 257]. Даже
ставшая хрестоматийной история «об образе Спасителя» связана с Апраксиными. Как
известно, иконка, спасшая жизнь прадеду Толстого, генерал-майору С.Ф. Волконскому,
была передана ему в ходе Семилетней войны (1756-1763) генерал-фельдмаршалом С.Ф.
Апраксиным, отцом С.С. Апраксина.
Очевидно, что записанная рукой писателя тема «об Апраксиных» была реализована
в словах героини. Но как объяснить расхождение слов Лизы Болконской с реальностью?
Возможно, в её словах звучат отголоски событий, связанных со смертью Апраксина, когда его «вся Москва оплакивала, потому что вся Москва его любила за его приветливость
и ласковое обхождение и за то, что он её тешил своими чудными праздниками» [8: 319].
Не исключено также, что в этих словах Толстой отразил особенность рода Апраксиных:
несколько поколений мужчин этого рода уходили из жизни раньше своих жен (включая
деда и отца Степана Степановича, его самого и его сына Владимира).
Следует учесть еще одну деталь: фамилия Апраксиных впервые звучит в устах Лизы
Болконской, в её же устах и завершается упоминание о графине. Толстой, вероятно, решил не развивать эту тему дальше и поэтому изменил статус этой дамы. Как бы то ни
было, но упоминание графини Апраксиной на страницах следующих трех томов «Войны
и мира» уже не встречается. (Правда, в одном из вариантов, в сцене объяснения князя Андрея с графиней Ростовой, её имя вновь намечалось, но в текст романа оно не было включено: «графиня тотчас же переменила выражение и сказала, что то о comtesse Apraksine,
но князь Андрей понял, что было будущее, что есть ответственность») [7: 723].
«Уход» графини Апраксиной со страниц «Войны и мира» не означал, что Степан
Степанович оказался вне поля зрения Толстого. Автор романа-эпопеи, знакомый с био267

графией московского старожила, бывшего в знакомстве с его дедами - князем Н.С. Волконским и графом И.А. Толстым, вывел его в числе почетных членов Английского клуба,
за здоровье которого пили гости на званом обеде, организованном в честь князя П.И. Багратиона: «Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина,
Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех гостей клуба
и, наконец, отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреевича» [5: 397]. Как
мы видим, наряду с присутствовавшими на торжественном обеде реальными лицами,
названными в «Записках современника» Жихарева, в нем участвует и литературный персонаж граф И.А. Ростов, в котором, как известно, «угадываются особенности графа Ильи
Андреевича Толстого, деда писателя». Это фигура весьма символична: в ней Толстой
отобразил характерные черты московских старожилов: хлебосольство, гостеприимство,
радушие. Имея такие качества, как добродушие, ласковость и щедрость, граф Ростов
вместе с тем был «расточителен, беспечен, отличался бесхарактерностью и известной
ограниченностью представлений». Эти черты характера графа Ростова были присущи и
С.С. Апраксину. «В мемуарной литературе сложилось об Апраксине представление как
о великом хлебосоле, театрале, человеке пустом и Апраксин был, конечно, самый пустой
человек, но в столицах такого рода люди нужны», - писал А.Я. Булгаков [2: 4]. Отсюда
следует, что С.С. Апраксина можно причислить к числу литературных прототипов графа
Ростова.
Фигурирует С.С. Апраксин также и в другом эпизоде «Войны и мира», где речь идет
о событиях 1812 года, когда император Александр, покинув армию, прибыл в Москву, надеясь получить поддержку от москвичей. Среди тех, кто находился в Слободском дворце
в момент встречи с царем, был С.С. Апраксин (в фамилии автор заменил букву «п» на
«д») и его знакомые - Пьер Безухов и граф Ростов. Слышны были голоса о необходимости создать ополчение, подал свой голос и Пьер Безухов, предложивший спросить царя:
«сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии»:
«Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него.
Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему
игрок в бостон, Степан Степанович Адраксин. Степан Степанович был в мундире, и,
от мундира ли, или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на
Пьерa:
- Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя,
а, во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не
может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля - войска
убывают и прибывают <…>» [9: 101].
Источником для написания Толстым этой сцены были «Записки о 1812 годе»
С.Н. Глинки, который 15 июля 1812 года писал в своих мемуарах следующее: «в комнате,
перед залою Дворянскою, завязался жаркий разговор. Один из чиновных бояр сказал:
«Мы — должны спросить у государя, сколько у нас войска и где наше войско?» Степан
Степанович Апраксин возразил: «Если б мы и вправе были спросить об этом у государя,
то государь не мог бы нам дать удовлетворительного ответа. Войска наши движутся сообразно движениям неприятеля, которые могут изменяться каждый час: такому же из268

менению подлежит и число войск» [10]. Слова С.С. Апраксина, произнесенные им в этот
памятный день, Толстой в художественной форме воспроизвел в тексте романа.
Встреча москвичей с императором Александром проходила в тот момент, когда над
страной нависла страшная опасность, угрожавшая прежнему миру. С.С. Апраксин, приятель Пьера, в привычной жизни приветливый человек, но в этой «ситуации кризиса» он
решительно готов пресечь дискуссию, если речь идет об объединении все сил для отпора
врагу. Стремление людей к сплочению всех сил - важный факт в истории России 1812
года, о который Толстой в одном из черновых вариантов, где Апраксины представлены
эталоном высшего света, писал: «Свет Московской и Петерб[урской] заняты своими исключительными интересами, не признают людьми не Апраксин[ых], а горе, несчастья
их сближают с русскими и помещиками, и с народом» [7: 22].
Реконструируя на страницах «Войны и мира» эпоху Александра I, Толстой не стал
создавать «семейную хронику», хотя его роман «значительно автобиографичен», и «хронику дворянской жизни», которой он «впоследствии придал форму исторической эпопеи». Писатель создал масштабную картину «жизни русского общества в течение целой
четверти века, представленной нам в изумительно ярких образах» [11: 6]. Этим художественным образам, наделенным «психологической индивидуальностью», вместе с тем
присуща и «широкая типизация». Так, в образе графа Ростова писатель воплотил черты
московского хлебосольного барина, каким был С.С. Апраксин (и его круг). Включение
такого лица в текст романа, между тем, придает повествованию и реалистичность, и
историческую достоверность. Вероятно, данный подход предопределил отказ Л.Н. Толстого от описания в форме хроники жизни столичного общества такой, какой её воспринимал и помнил А.С. Норов.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Норов А.С. Война и мир (1805-1812). С исторической точки зрения и по воспоминаниям современника: По поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и
мир». – СПб. : Типография Департамента Уделов, 1868. – 58 с.
Смирнов И.А. Материалы для изучения романа Л.Н. Толстого «Война и мир» по
фондам музея Дмитровского края из имения Апраксиных «Ольгово». 1929 // РГАЛИ. Ф.508, оп.1, ед.хр.293. – 18 л.
Русские портреты XVIII и XIX столетий: В 5-ти т. / Издание Великого Князя Николая Михайловича. Т.1. – СПб, 1906. – 588 с.
Кандиев Б.И. Роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир». – М. : Просвещение,
1967. – 390 с.
Толстой Л.Н. Война и мир. Т.1-2. – М. : Государственное Изд-во Художественной
Литературы, 1953. – 763 с.
Жихарев С.П. Записки современника. – М. : Захаров, 2004. – 560 с. – (Серия: Биография и мемуары).
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т.: Т.13. – М. : Государственное
Изд-во Художественной Литературы, 1949.
269

8.

Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные
ее внуком Д. Благово. – М. : Наука, 1989. – 471 с. – (Серия: Литературные памятники).
9. Толстой Л.Н. Война и мир. Т.3-4. – М. : Государственное Изд-во Художественной
Литературы, 1953. – 781 с.
10. Глинка С.Н. 15 июля 1812 года. Совещание в дворянском собрании. // Глинка С.Н.
Из записок о 1812 годе [Электронный ресурс] – СПб., 1836. – Режим доступа:
http://www.museum.ru/1812/Library/glinka1/glinka.html#p11.
11. Лепешинская Т.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» как исторический источник
в изображении событий отечественной войны 1812г. : Автореф. дис. канд. истор.
наук : спец. 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического
исследования» / Т.А. Лепешинская. – Омск, 2006. – 24 с.
УДК 82.091

Пономаренко О.О.
(Полтава, Україна)`

ON DISCRIMINATIONS BETWEEN FANTASY AND SCIENCE FICTION
Стаття присвячена розгляду жанрових відмінностей між фентезі та науковою
фантастикою. Різні критики при більш детальному вивченні питання відносили їх до
одного жанру, а деякі розрізняли як 2 окремих жанри. В статті зазначено те, що один
з них (фентезі) суттєвою мірою вплинув на виникнення, розвиток і становлення іншого
(наукової фантастики).
Ключові слова: художня література, фентезі, наукова фантастика, літературний
світ, магічний світ.
Статья посвящена рассмотрению жанровых отличий между фэнтези и научной
фантастикой. В статье указывается на то, что один из жанров значительно повлиял
на появление, развитие и становление второго.
Ключевые слова: художественная литература, фэнтези, научная фантастика, литературный мир, магический мир.
The article is focused on the analysis of the problem of genre definiton of fantasy and
science fiction, which some of the critics while more detailed consideration define as 1 genre,
and others split them into 2 separate genres, one of which (fantasy) influenced the appearance,
the formation and further development of another one (science fiction).
Key words: fiction, fantasy, science fiction, fictional worlds, fantasy worlds.
At first it seems easy to decide the specimens labeled, by conventional icons, at least, if not
by the literal forms. Sometimes titles alone are adequate indicators. Spacemen, robots, or rivets
mean science fiction. A quaint village, an old man with a very long beard, or a sword held by
a mostly naked person mean fantasy. Distinction between science fiction and fantasy has, for
some reasons, become a significant topic.
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The chief task of this article is to answer some questions about the genres of fantasy and
science fiction, especially why the worlds they present seem always to bare some resemblance
to our own ancient past and our own future. This is by no means a simple question, nor can be
answered in a few words. So, the object of our investigation is literature genres of fantasy and
science fiction. The subject is worlds, presented in fantasy and science fiction literature and
means of their creation.The fantasist is mainly concerned how to achieve the power of illusion,
to generate the authentity for his illusion. The fantasyst, as we can see, wants to create a second
nature, a second culture. Eric Rabkin, George Slusser pointed in their works that science fiction
is described as hard and sharp – in contrast with the “soft and shapeless lyric extravagance”
[1: 118] of fantasy. No writer can invent the world. Thus, every fictional world must borrow
more than can be invented by the author. An understanding of human history enables a writer to
think of one facet of a fictional world – say combat with swords – and many other social, economic, and physical situations make themselves available as being culturally compatible with
the chosen feature. Habits of information – what Umberto Eco calls “our “encyclopedia” [see:
2: 243] – come to the aid of the fictional imagination, which could not function without them.
Thus, past is always present in the future of fantasy imagining. Why this past is so often a
quasi-medieval one is the second question we should consider. We believe that the medieval
past dominates fantasy for a nimber of reasons. One obvious reason is that it presents a world
in which magic fits comfortably, a world in which science had not yet made magic fantastic.
A second reason is that fantasy has powerful generic links with both fairy tales and medieval
romances. A third reason is ethical. Fantasy, until very recently, has always offered us a world,
in which values are polarized by absolutes of good and evil a world especially compatible with
the mixture of pagan and Christian beliefs prelavent in Europe in the Middle Ages.
Fictions grounded in such a matrix often represent ultimate good and ultimate evil embodied in the fictional characters of the text. It is this feature of modern fantasdy more that any
other makes it anachronistic in our time.
Before speaking about Science fiction and fantasy, we must at least consider the notions of
science and fantasy.
Seventy or eighty years ago – even ten or fifteen years ago – the question had no urgency.
Even the distinction of fantasy from other sorts of narrative is not ancient. Although “fantasy”
was used to mean some sort of fiction as early as the fourteenth century, the word more often
denominated a mental activity of faculty. The appearance of “fantasis“ and, with it, the clear
sense of fantasies as intentional product of craft and art is recent.
If we are going to discuss these notions, we shall have to begin by looking at the words
themselves, rather that by trying to describe any changeless thing that might be named by such
words.
Let us begin with fantasy. This word has deep roots in ancient Greek culture. All its modern
meanings can be traced to these roots. The present English spelling of the word is based upon
its Romanized transliteration. In Greek its initial letter is phi. The Greek word phantasia is derived from the adjective phanos (meaning light or bright), the noun phanos (meaning tourch),
and the verb phaino (which means, “bring to light” in the active and “come to light” or “appear” in the passive) [3: 53].
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Phainomena are the visible or apprehendable aspects of things. A phantasia, on the other
hand, is a mental image, perhaps our recollection of the appreahance of a thing, perhaps drawn
from some other source. In Aristotelian thought, the word phantasia also names the faculties
by which things are imaged or imagined to be present. If we can imagine the fortunes of this
word in Greek history, we must see it as gradually being pushed from its connection with light,
in which things may be seen as they actually are.
The English word phenomenon keeps its distance from fantasy by retaining a remnant of
Greek spelling, the phi that justifies the use of ph in place of f. The word science has another
history altogehter. The modern word has a clear pedigree going back to Latin, where it appears
as sciens (knowing), the past participle of scire (to know or know how to). This word and
its close relative sciscere (to investigate, inquire) with its participle scitus (clever) delineate
clearly the path that the word science will follow: science as knowledge and science as technique or technology. In the Medieval world God’s knowledge could be called science. After
Bacon and Newton the word came gradually to apply only to knowledge acquired by approved
methods within an institutionally guaranteed empirical paradigm. Thus, for a thousand years
and more, science has meant the best knowledge, the highest learning, by whatever standards
were in place at the time [3: 54].
The notion that fantasy is a literary genre, a subcategory of fiction like “Gothic” or “picaresque” is an extremely recent arrival in the world of criticism, as we have already mentioned
in our article above. The many definitions of fantasy in such major tomes as the Oxford English
Dictionary and Webster’s New International Dictiobnary, Second Edition, do not include an
entry defining fantasy as a fictional genre. Fantasy was not perceived as a fictional genre until
quite recently. This or that element in a work might be called fantastic, but the concept of a
genre, a consistent set of practices that could be called “fantasy”, seems to have been almost
unthinkable until well into the present twenty first century.
One person, who tried to think of fantasy as a unique form of discourse was Sir Herbert
Read, a poet, critic, and art historian who produced in 1935 one fantastic novel himself, The
Green Child. In his book on English Prose Style (first published in 1928 but reviosed in the
late forties and reissured in 1952) Read devoted a chapter to what he called “Fantasy (Fancy)”.
Throughout this book Read was trying to organize prose styles into eight models based upon
Jung’s classification of four types of psychic function (thinking, feeling, sensation, and intuition) multiplied by the two types of psychic energy (extraversion and introversion) [see:
1: 120].
Read complicated his work furhter by relying upon the Coleridgean distinction between
imagination and fancy to separate a higher form called invention (about which he can find almost nothing to say) from the lower form called fantasy, about which he says some interesting
things. Quating Coleridge, Read observes that “fancy is concerned with fixities and definities.
In other words, it is an objective faculty. It does not deal with vague entities; it deals with things
which are concrete, clearly perceptable, visibly defined” [see: 2: 205].
Read can go further in his search for the pure essence of fantasy. When he comes to the
point of naming a literary form in which fancy or fantasy embodies itself he can find only
one – the fairy tale.
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Read had a powerful sense of the human need for fantasy. He suggested quite astutely, that
writers could free themselves from the domination of Romantic models of thinking, which alloted fancy (as he opposed to imagination) only a subordinate role in cultural activity.
Specifically, he insisted that fantasy always “dispenses with all logic and habit, and relies
on the force of wonder alone” [see: 2: 253]. Deprived of both logic and invention, fantasy could
only be conceived as a childish form: what Read himself called “fairy tales for adults” [see:
2: 267].
Both Sam Moskowitz and Donald A. Wollheim have called science fiction a “branch of
fantasy“. James Gunn has referred to it as “a mutated form of fantasy“. In his preface to the
1933 collection of his scientific romances, H.G.Wells suggested that the only difference in kind
between his work and predecessor fantasies was a single substitution [see: 4: 83].
In 1893 George MacDonald wrote an introductory essay for an American edition of some
of his fairy tales. The essay appeared entitled “The Fantastic Imagination”. In it MacDonald
articulated what seem the most fundamental principles of fantasy. Let us see them: “The natural
world has its laws, and no man must interfere with them in the way of presentment any more
than in the way of use; but they themselves may suggest laws of other kinds, and man may, if
he pleases, invent a little world of his own, with its own laws” [5: 15]. This is the key to modern
fantasy, indicating both the point at which it breaks with the traditional folk tale and with the
realistic novel. “An invented world, with laws of other kinds” [5: 39]. For their makers and the
audiences, the folk tales were mostly of their actual world, though attending to aspects of it
normally hiden, dark or mysterious. Only the development of positivistic science and its literary handmaden, realism, made the folk tales fantastic, because they made the world scientific
and realistic. The discovery of folk tales by sophisticated courtiers and scholars led almost
instantly to the production of pseudofolk tales or fantasies grounded upon the medievalism of
the European folk tales that we have come to know. The production of these “fairy tales” has
continued up to the present time.
The sophisticated (or “sentimental”, in Schiller’s term) imitators of naive folk tellers found
a world already made for them. They did not have to invent new worlds with the new laws. But
MacDonald, in his later years, has begun to frame the problems of fantasy in a new light. He
was cautios about the using his own fantasies as an example. Thus, the model he developed,
however briefly, was a foreshadowing af a genre that had not established itself at the time
when he wrote, and which Herbert Read could not describe even fifty years later: a genre based
upon the fabrication of an invented world its own laws. For MacDonald, a world is a world
precisely because it has a system of laws: laws that harmonize with one another. This view is
compatible, it should be noted, with both Victorian Theology and positivistic science, which
together formed the matrix from which the full-fledged modern genre of fantasy emerged. And
it emerged side to side with another genre that glorified the transformation of this world – science fiction. Moreover, though one can point to relatively pure examples of both science fiction
and fantasy, for the most part of the two genres were thoroughly entangled from the beginning.
In fact, for the first half of the twentieth century, it is fair to say that “fantasy flourished only as a
parasite on its more popular cousin, science fiction” [5: 41]. Even such pure fantasists as Edgar
Rice Burruoghs and David Lindsay needed some of the trappings of science fiction to account
for the other worlds they wanted to construct.
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Folklore, legends, myths and fairy tales have followed childhood through the ages, for
every healthy youngster has a wholesome and instinctive love for stories fantastic, marvelous
and manifestly unreal. The winged fairies of Grimm and Andersen have brought more happiness to childish hearts than all other human creations.
Yet, the old-time fairy tale, having sereved for generations, may now be classed as “historical” in the children’s library; fot the time has come for a series of newer “wonder tales”.
Having this thought in mind, the story of “The Wonreful Wizard of Oz” was written solely
to please children of today. It aspires to being a modernized fairy tale, in which the wondertment and joy are retained and the heartaches and nightmares are left out.
First, Baum quite clearly takes his point of deparure from the traditional or “old-time”
fairy tale, as he calls it. He is definitely writing modern fairy tales for children rather than for
adults and his books have remained children’s classics, unlike the Alice books, for instance,
which have a significant adult audience. Even so, Baum must find his own name for this new
enterprise – more evidence than “fantasy” was not yet understood as a literary kind of genre. He
called his “newer” mode of writing “wonder tales” – a term which did not stick.
In The Wizard of Oz Baum was not a committed fantasist. He was not totatlly commited
to his own invented world. Peter Beagle once remarked of another fantasist:”Tolkien believes
in his world and in all those who inhabit it” [see: 1: 45]. Therefore, it is fare to say that Baum
did not feel this kind of commitment to his enterprise. We also can contrast Bauman with the
creator of Narnia – a much more learned man – who knew very well what to do with his created
world. Both Baum and C.S.Lewis had the gift of invention. What Baum lacked was vision, a
worldview that should support a world. Lewis suffered from the opposite problem: a vision too
thoroughly worked out, so that fantastic world always threatens to become a vehicle for allegorical meanings. It is Tolkien, in his superb essay “On Fairy-Stories,” who claims the name
Fantasy for the genre in which he himself aspired to work [2: 540]. He knew exactly what he
was doing and knew what it should be called. The Lord of the Rings is the paradigm of fantasy
in our time. If there is such a thing as science fantasy, we will be able to locate it by its resemblance to and difference from Tolkien’s great work.
We can observe that the genre we have learned to call science fiction has been entangled
with its other, its antigenre, fantasy, from the beginning, as Herbert Read noted in his usual
blundering but perceptive manner, saying of H.G.Wells that he “comes as near as any modern
writer to a sense of pure fantasy” [see: 2: 185 ]. He is right in seeing science fiction as a branch
of fantasy.
The worlds of science fiction admit technology but usually not magic; the worlds of of fantasy admit magic but usually not adavanced technology. Something there is in technology that
does not love magic, and magic is least as hostile to technology. Here, then, appears the distinction between the fictive worlds of science fiction and those of fantasy: the priniples of control
are different. In fantasies, magic works; in science fiction technology does. In addition, in both
sorts of of world, what matters most is control [3: 146]. In magical worlds, the usual forms of
transportation are horses and sailing ships or some kind of magical locomotion. In technical
worlds, we find spaceships or moving walkways that are stationary at the end. The quintessential magical weapon is the sword. The offthe-shelf technological weapon will be some sort of a
gun. The age of magic is usually past; technological time is almast always future. The root dis274

tinction is the relationship, mediated by magic or by technology, of the characters to the worlds
they inhabit. By magic or by technology, the characters will try to control the worlds. However,
technology is always independent of the person or the operator; magic never is. Even when an
author does not (usually because he cannot) explain the workings of a technological device hyperdrive, say - those workings are assumed, by author, readers and characters, to be generally explicable and replicable. Nevertheless, working magic is customarily assumed to require
some special personal capacity. Anyone who does technology becomes thereby a technologist.
However, you must in some way be a magician before you can do magic. Technology gives
personal power; magic requires it. Thus, a fantasy world is just the sort that can be controlled
by personal force and familiar natural powers – fire, earthquake, and rain. The sword is the
exemplary tool (not just weapon) of such worlds because it has no working parts and because
it extends a man’s hand only a few feet. The iconic spaceship, nearly all moving parts, extends
a man’s reach across light-years but also contains him. What must be controlled in fantasy is
simply evil, homely however black. Magical worlds are safe; technological worlds are not. No
fantasy concludes with the clear triumph of evil, but a science fiction may end in a disaster or
the continuing risk of it. The conclusion of no fantasy threatens its reader. However, even the
shabbiest science fiction at some point touches our world without insulation and thereby puts
this world critically in doubt. Although fantasy is, in principle, the wider and more flexible – as
it is the elder – genre, in contemporary practice science fiction is more sophisticated, distinctly
the more mature form.
The question of definition of two genres of fantasy and science fiction is still open for
discussion. It needs to be studied in depth in the future research paper. A special course will be
worked out where we shall try to reveal the difference between related and at the same time
separate genre.
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«І ВІН, МІЙ ГОРОД, ГОРНІЙ, НЕПОБОРНИЙ,
РОЗКВІТНЕ В ПОВНОТІ УСІХ ВІКІВ…»:
АРХЕТИП МІСТА В ПОЕЗІЇ М.ОРЕСТА
У статті розглядаються особливості образу міста в поезії М.Ореста. Здійснюється
аналіз цього образу, який є архетипним через його зв’язок із архаїчними поглядами на
світ.
Ключові слова: архетип, місто, амбівалентність, філософія буддизму, духовність.
В статье рассматриваются особенности образа города в поэзии М.Ореста. Проводится анализ этого образа, который является архетипным вследствие его связи
с архаичными взглядами на мир.
Ключевые слова: архетип, город, амбивалентность, философия буддизма, духовность.
The article deals with characteristics of the image of town in the poetry of M.Orest. Analise
of this image shows that the image of town is archetypical, because it has connection with the
ancient wievs on the world.
Key words: archetype, town, ambivalence, philosophy of Buddhism, spirituality.
В останні десятиліття література звільняється від вузьких меж ідеології. Наслідком
цього процесу стає застосування нових підходів до вивчення мистецтва слова. Спостерігається посилення міжпредметних зв’язків. Літературознавча наука донедавна залишала поза увагою архетипи, сутності людського єства, приховані від самих їхніх носіїв.
Будь-який літературний текст є втіленням певної моделі світу. Специфіка втілення різних картин дійсності чи уяви визначена метою художника і покликана передати в конкретному тексті універсальні цінності, ідентифікувати досвід нації з досвідом людства.
Оскільки головним предметом зображення в літературі постає людина з її почуттями,
переживаннями, поглядами на світ, при аналізі творів стають продуктивними психоаналітичні теорії. Дух, на думку К.-Г.Юнга, виник раніше, ніж душа, тоді, коли ще не
існувало пам’яті, з якої виникла ця душа. Духовне завжди вище за людину, тому що це
її найвище прагнення, ідеал, якого намагаються досягти. Разом з тим духовне нижче за
людину, тому що воно приховує несвідоме, надлюдське. Людина сучасності звертається до духовного неминуче, оскільки ,,це єдина можливість розірвати зачароване коло
біологічного явища” [1: 74]. Архетип постає як складова колективного несвідомого в
моделі психіки К.-Г.Юнга: ,,Зміст колективного несвідомого – це результат психічного
функціонування низки предків, тобто в їх сукупності це природний образ світу, злитий
і сконцентрований з досвіду мільйонів років. Ці образи є міфологічними і тому символічними, оскільки вони виражають гармонію суб’єкта, який пізнає, з об’єктом, що пізнається” [1: 263]. Н.Зборовська вбачає в теорії К.-Г.Юнга зв’язок з філософією екзистенці© Процик І.В., 2010
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алізму: ,,Спільним в екзистенціалізмі та аналітичній психології Юнга було те, що <…>
вони утверджували специфіку людського існування як індивідуальну свободу, невичерпну творчість та особисту відповідальність” [2: 144]. Архетип особливо продуктивний
для українського літературознавства, адже виразною рисою української ментальності є
те, що, на думку Л.Морської, ,,інтровертизм, емоційність, сентименталізм, чутливість,
кордоцентризм, ліризм та геополітичні і ландшафтні умови виховують і поглиблюють
в українця екзистенційно-межове світобачення, ,,відступ у себе”, самозаглибленість,
філософічність; сприяють формуванню українського національного характеру із випуклим тяжінням українського світогляду до екзистенційно-ірраціональної компоненти, а
української філософської думки до домінування ірраціональних засобів пізнання світу
та людини” [3: 9]. К.-Г.Юнг провадив думку про рівновагу між інтровертним мисленням і несвідомим. Отже, архетипи більш виразно постають саме в інтровертному типі
психіки, що характерно для української нації. Архетип розглядається В.Даниленком
як формотворчий чинник [4], але не менш важливою є роль архетипу в змісті твору.
Дискусійне питання про природу змісту розв’язується Д.Каллером так: ,,Це водночас і
властивість тексту, і суб’єктивний досвід. Це водночас і те, що ми розуміємо, і те, що ми
намагаємось розгадати в тексті <…> Але якщо ми скажемо, що зміст обмежений контекстом, то потрібно додати, що сам контекст – поняття безмежне: не можна вирішити наперед, що ще може виявитися значущим, які зміни розширення контексту може внести до
змісту тексту. Зміст обмежений контекстом, а контекст не обмежений нічим” [5: 76-77].
Оскільки архетип відтворюється несвідомо, значить, він не пізнається безпосередньо,
раціонально. С.Коршунова зазначає, що ,,термін ,,архетип” не тільки надійно закріпився
в сучасному літературознавстві, але й набуває все більшого застосування і змістовного
наповнення” [6: 3]. Але літературознавство вибудовує на основі вчення К.-Г.Юнга власний термін ,,літературний архетип”, це своєрідна ,,варіантність інваріанта” [6: 3], пошук
інтертекстуальних зв’язків у творчості письменників різних творчих генерацій. ,,Моделі
літературного архетипу ще визначаються як ,,мандрівні” сюжети і образи. Тому варто
розрізняти юнгівську психологічну концепцію архетипу як відтворення позасвідомого
першообразу індивідуальною свідомістю від власне літературного поняття архетипу,
який формується в надрах світової чи національної літератури у формі образу-архетипу,
сюжету-архетипу, мотиву-архетипу тощо” [6: 3].
За допомогою образу міста ліричний герой М.Ореста вибудовує свою концепцію
буття, ,,…що акцентує увесь сенс на духовному зв’язку божественного та людського начал у самій ідеї міста, адже кожен поет, вдаючись до зображення цивілізованого світу,
передає його архетипно…” [7: 8]. Одним з головних архетипів, на думку К.-Г.Юнга, є архетип Матері, який виявляється в образах, пов’язаних з ідеєю родючості [8: 181]. Одним
з таких образів є місто, в якому автор аналітичної психології вбачає архетипний символ
жіночого начала, тому що місто дає своїм мешканцям захист, схожий на той, який дають
матері своїм дітям. Важливою рисою архетипу є його амбівалентність, і архетипному
образу міста теж властива ця риса.
У поезії М.Ореста образ міста здебільшого – жахливий і ворожий:
Боявся я, що жах понурий крикне,
Що закривавляться в оселях вікна –
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І сталася біда, і крикнув жах,
І вікна закривавились в містах [9: 23].
Але ,,смертна мла” не повинна стати володарем душі, бо серце має жити ,,чином правим”. Ліричний герой вірить, що колись настане день, коли ,,розквітне всохлий посох”,
і прийде на землю син Парсіфала. З ХІІ ст. розповсюджується легенда про Лоенгріна,
сина Парцифаля, який став оберігати Грааль. Святий Грааль – чаша, з якої пив Христос
на останній Вечері. За легендою, саме в цю чашу Йосип зібрав кров Ісуса на Голгофі
[16]. Лицар Галахад пізнав чашу, після його смерті з небес опустилась рука, що й забрала
Грааль, для віднайдення якого треба не лише бути безгрішним, але мати непохитну віру.
Ліричний герой М.Ореста вирушає на пошук чаші, йому здається, що він наближається
до неї, але через роки розуміє недосяжність своєї мети, його огортає печаль:
Хто скаже, де золотіє
Світич небесний, Граль? [9: 44].
Граф Тельрамунд, який був васалом Брабантського короля, після смерті свого господаря хоче силою захопити владу. Принцеса Ельза є спадкоємицею, і Лоенгрін у поєдинку
з васалом перемагає, захищаючи честь дівчини. Після перемоги мужній лицар одружується з Елізою, але не може сказати їй про своє походження. Еліза ж обіцяє не питати
про це. Порушивши клятву, вона залишається без чоловіка. Морем припливає човен з
лебедем, який і забирає Лоенгріна на трон Грааля [10]. Ця легенда є втіленням ідей про
неминучу боротьбу прибічника високих моральних цінностей та ідеалів зі злом, у якій
чистий серцем обов’язково переможе, але інше зло – недовіра в коханні – змушує героя
цілковито служити Граалю небесному. Мотив пошуку священної чаші стає провідним у
поезії ,,Мандрівний лицар”, у якій місто стає осередком люті, ненависті й відчаю.
М.Попович звертає увагу на те, що місто, крім того, що виконувало роль центру суспільного розвитку, ,,…повинно було здаватися втіленням ідеалу земної людської обителі…” [11: 137]. Ліричного героя спіткало видіння, в якому він бачить: ,,…над містом
моїм благодатним Тонкі розлилися вечірні пили” [9: 50]. Образ міста складає єдність і
гармонію природи й цивілізації: ,,Каштани в спокої стрункої молитви Кругляться рядами…”, ,,Блаженний стократ, Неначе об’явлення, духами дане, Хвилює і радує лип аромат” [9: 50].
На диво прозорі і лагідні стали,
Омиті морями тепла і краси,
Коліс рокотання, трамваїв сигнали,
Переклики авт і дітей голоси [9: 51].
Ліричний герой вірить, що у цих звичних гомонах втілилася ,,Світів невидимих і
царств потойбічних Свята, миротворна і чиста луна” [9: 51]. Надвечірнє місто зображене
як осердя пустки й самотності: ,,На вулицях погас буденний гомін І вечір стеле павутиння сну” [9: 59]. Стомлена людина сидить на лаві, ,,…і стіна кощава Вбирає в себе постать
мовчазну” [9: 59]. Місто стає ворожим і чужим людині:
І невідступно, холодно, несито
Годинами з насуплених садів
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Зорить, розсунувши нагуслі віти,
Велика скука жовтих ліхтарів [9: 59].
Ніч, яка порівняна з чорним кораблем, поволі огортає місто. Ці темрява й морок асоціюються в уяві ліричного героя з хвилями зла, під напором яких у вікнах гнеться скло.
Людина неспроможна протистояти злу навіть запаленим вогником свічки у вікні, молитвою, хоча свічка є ,,атрибутом персоніфікованої віри” [12: 498]:
Свічею бідною горить моя молитва –
З могутнім мороком яка нерівна битва!..
О смертний часе мій! Уже недовго ждати!
Потужне зло заллє свічу мою й кімнати… [9: 59-60].
Місто часів Великої Вітчизняної війни змальоване за допомогою прийому контрасту:
пишнота міст, колись піднесена до неба банями церков, у час війни ,,Додолу звалищами
опадала Без форми, імені і без обличчя” [9: 109], ,,тьмяні майдани” були ,,оточені скелетами домів”. У цей лиховісний час навіть дерева покидають землю. Ліричний герой
шукає допомоги у дерев, але розуміє, що він є людиною, на якій ,,Тяжіла також частка
вин найтяжчих, Що спричинили сколих світотвору” [9: 112]. За масштабні катастрофи,
війни й біди відповідає не кожна людина окремо, а все людство, що є відбитком народних уявлень про те, що нащадки відповідають за гріхи своїх предків, а також думка про
єдність людства в його моральній і духовній недосконалості. У циклі ,,Східна мудрість”
ліричний герой М.Ореста афористично змальовує єдність духовного й тілесного в людині, а також суперечливість людської природи:
Містом є тіло твоє, де добро і де зло повеніє;
Ти в нім – султан, а твоя совість – великий везір [9: 115].
Буря в місті похитнула ,,шпилі гордовитих веж” [9: 77]. Вежа, башта – символ сходження, зв’язку неба та землі [13: 92]. Ознака веж – гордовитість означає прагнення неба,
але гординя є гріхом у християнстві. Філософія буддизму, якою цікавився М.Орест, також
не наполягає на ,,Я” людини, оскільки її життя – лише етап у низці перероджень. Буря
,,сколихнула цвинтарні мури” [9: 77], тобто зачепила найсвятіше – вшанування предків,
пам’ять про них. Місто втратило своє духовне обличчя й протиставлене світу природи,
яка є у поезії М.Ореста живою, олюдненою істотою, носієм глибинної мудрості. Дерева
передбачають майбутнє і скидають своє листя, але не лише закономірно перед зимовим
періодом, а як подання людині своєрідного провісного знаку. Безлисте дерево символізує
загибель, омертвіння:
І в прознанні, що біди кишущі
Розриватимуть душу міст,
У поблідлій осипався пущі
Осик найчуйніший лист [9: 77].
Світогляд поета ,,цілком виразно належить до певного національного циклу” – німецького романтизму [14: 250], для якого головними об’єктами дослідження були дух і
природа, що й відбилось у змалюванні архетипного образу міста. Як у душі людини, так
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і в місті, співіснують світлі й темні начала, що є своєрідним відбитком архаїчної опозиції
добра й зла.
Прагнення до вищого світу, небуденного, казкового є наслідком не лише романтичного світогляду автора, але і його захопленням буддизмом, східною філософією [15: 4],
а також працями В.Соловйова [15: 8]. У поемі ,,Книги міста” з циклу ,,Причал мандрівним” автор вживає священний склад індуїстів ОМ для закликання вищої сили, яка має
освятити сказані слова: ,,Є тільки дух, благе не гине, ом!” [9: 90]. Хоча традиційно цей
склад ставиться на початку фрази і є символом трьох етапів космічного циклу: створення, збереження, розчинення. У буддизмі це також символ космічної тріади богів – Шивируйнатора, Вишну-творця та Брахми – верховного бога [16: 258]. Отже, ліричний герой
прагне закликати вищу силу для утвердження добра і для допомоги у самовдосконаленні
й самопізнанні. ,,Боги, знаходячи в цьому складі притулок, стають безсмертними, і людина, яка вимовляє цей склад, стає теж безсмертною подібно до богів” [17: 87]. Оскільки
перед зазначеними рядками описуються негативні явища світу, після вживання священного слова ліричний герой сподівається на розквіт ,,горнього, непоборного” [9: 90] міста,
що має розквітнути й вічно сяяти, ,,як клейнод нетлінної держави” [9: 90]:
І він, мій город, горній, непоборний,
Розквітне в повноті усіх віків,
І легковійність радісну розгорне
Світючих, етерових прапорів… [9: 90].
М.Ореста споріднює з Г.Сковородою ідея ,,горнього”. Якщо у М.Ореста осердям
,,горнього” виступає місто, у мандрівного філософа – це республіка: ,,…Немає там ворожнечі. Немає в цій республіці ні старості, ні статі, ні відмінності – все там спільне.
Суспільство в любові, любов у богові, бог у суспільстві. Ось і коло вічності!” [18: 41].
Ідея ,,горнього” є втіленням прагнення людини до самовдосконалення, досягнення високого рівня духовності не лише на особистісному, а й суспільному рівнях. На шляху
самовдосконалення ліричний герой стає подібним до мученика, поборника добра й справедливості, який усвідомлює свою недосконалість і душевну вбогість:
І що я сам, слуга малий і бідний,
По хресних муках, по страсних путях
Найду душі притулок неоцвітний
В його вісонних білих теремах… [9: 90].
Отже, М.Орест від апокаліптичності у змалюванні образу міста переходить до оптимізму, утвердження краси й добра. Книги міста – символ розуму, просвіти, навіть містичного провидіння [16: 41]:
І сталось чудо: враз замерехтіло
Крізь сіть свистючу, крізь летючий сніг
Уроче видиво, осяйно-біле,
Його відвічних непомильних книг [9: 89].
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Ворожий світ стає ліричному героєві другом, навіть більше того, духом у весняному
місті (поезія ,,По негоді”). Єдине, на що сподівається ліричний герой, – це те, що світ не
зрадить, виправдає його сподівання, утвердить прагнення до духовного злету.
У хвилини ,,священної ностальгії” ліричний герой увіходить до ,,храму спогадів”,
і перед ним постає образ рідного міста – Києва, яке прямо не називається, але за всіма
ознаками вгадується безперечно. Такий прийом використаний автором, ймовірно, з метою піднесення, одухотворення Києва. ,,Київ сприймається як найближчий до неба: він
вивищує, просвітлює, очищає дух, є своєрідною квінтесенцією духовного життя народу,
кодом, у якому зашифровані всі етапи розвитку…” [19: 217]. М.Орест не був послідовним ,,неокласиком”, проте ,,цілком у дусі ,,неокласиків” був особливий пієтет до Києва
як до наймогутнішого осередку культурно-історичного потенціалу” [7: 9]. Порівнюючи
місто з лебедем – символом богів, відродження й краси [20: 134-135], ліричний герой витворює навколо Києва ореол незвичайності, вивищеності:
У місті, що, як лебідь гордовитий,
Стоїть над синню вічної ріки,
А в синь небес підноситься беззвучно
Молитва свіжа злотосяйних бань –
У місті тім росла душа моя… [9: 82].
Рідне місто й ліси стають осердям ,,найдорожчої”, ,,повнозвучної”, ,,повноцвітної”
[9: 82] частини душі ліричного героя. 1945 року на чужині, в Еггенталі, М.Орест пише
поезію-присвяту ,,Києву”, у якій рідне місто постає ,,величним” ,,вічності сином” [9:
128]. Ліричний герой висловлює надію на відбудову рідного міста, але вже не зможе
побачити цього на власні очі: ,,...Щастя твого далечінь Присниться мені спочилому По
втомі земній…” [9: 128].
Ти послане нам і позначене
Дотиком вишніх крил;
Був перший твій камінь освячений
Любов’ю надземних сил [9: 128].
У поезії ,,До Львова” ліричний герой звертається до культурної столиці Галичини,
стверджуючи, що Київ для Львова – ,,старший”, ,,первопрестольний брат”, ,,духа творчого високий вияв” [9: 129], і вдається до заклинання з метою відвернути біду від міста,
звертаючись до левів, які мають піднести ,,…погрозливий, гримучий голос Перестороги” [9: 129] і до Юрія, ,,непохитної святині” [9:129]. У поезії ,,Львову” ліричний герой
благає допомогти подвижників, ,,блаженних духом, чистих серцем жон” [9: 128], які мають скласти над будинками руки, сплівши їх у ,,чудотворну сіть”, і відвернути від міста
,,хижу смерть” [9: 128]. Метою благань ліричного героя є не просто прохання захисту й
заступництва, а подальша доля рідної землі:
Народ, який призначення духове
В віках суворих ще не довершив,
Благослови на подвиг повнокровний
І на прийняття небувалих див [9: 129].
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Ці слова є підтвердженням думки В.Янева: ,,Місто – це вияв охоти стати чимось
кращим, могутнішим, вищим” [21: 165]. Більше того: ,,Місто – це дух. Велике місто – це
,,вільний дух” [22: 99], як зазначав О.Шпенглер. Осердями духовності, спраглими свободи постають у поезії М.Ореста Київ і Львів.
У поезії М.Ореста співіснують два образи міста: жахливий і світлий, піднесений.
Часом ці дві ознаки поєднуються в одному образі, але здебільшого перша з них виступає
домінантою реальності, а друга – уявною ознакою, яка набуває рис провіденційності.
Темні та світлі риси й барви міста виступають своєрідними відбитками архаїчної опозиції добро-зло. Простежується зв’язок архетипного образу міста в поезії М.Ореста з
ідеями Г.Сковороди. Архетип міста зазнав впливу романтизму, що виявилось в осмисленні легенд про Лоенгріна та чашу Грааля з циклу середньовічних легенд про лицарів
круглого столу. Чільне місце посідають образи Києва та Львова, які є осередками найвищої духовності.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ «ДРУГОГО»
И ПРОБЛЕМА ДВОЕМИРИЯ В ДРАМЕ М. ФРИША «САНТА КРУС»
Культурологічні моделі «іншого», двох світів, дзеркального відображення, які пройшли через історію культур різноманітних історичних періодів, не гублять своєї актуальності й у наші дні. В даній статті цей феномен досліджується в драмі М.Фріша
«Санта Крус», в її художньо-філософській своєрідності.
Ключові слова: проблема «іншого», двоякість, дзеркальне відображення, внутрішній світ людини, життя, смерть, всесвіт, два світи, традиція, романтизм, екзистенціалізм.
Культурологические модели «другого», двоемирия, зеркального отражения, прошедшие через историю культуры различных исторических периодов, не теряют своей актуальности и в наши дни.
В данной статье этот феномен рассматривается в преломлении через художественное своеобразие драмы М.Фриша «Санта Крус».
Ключевые слова: проблема «другого», двойственность, зеркальное отражение,
внутренний мир человека, жизнь, смерть, вселенная, двоемирие, традиция, романтизм,
экзистенциализм.
Culturological models of “the other”, two worlds, mirror reflection, which have passed
through the history of the cultures of different historical periods, do not lose their actuality in
our days. In this article, this phenomenon is being considered through the prism of artistic and
philosophical peculiarities of the drama by M. Frisсh “Santa Krus”.
Key words: problem of “the other”, mirror reflection, internal world of the person, life,
death, universe, two worlds, tradition, romanticism, existentialism.
Проблема «Я и другой» и проблема двоемирия не теряют своей актуальности в мировой культуре различных исторических периодов. Их значительность заключается в том,
что, выходя в мир другого, человек расширяет возможности творчества и познания как
окружающего его мира, так и самого себя.
Гегель в «Феменологии духа» отмечал, что самореализация личности зависит от ее
признания другими. В работе «Психологическая пропедевтика» философ развивает эти
мысли. Важный момент признания личности другими заключается в периодической
борьбе двух противоположных сознаний. Это выводит их из замкнутости своей субъективности, так как каждый человек стремится выглядеть в глазах другого свободным и
независимым. Согласно Гегелю, через внутреннею конфликтность в аспекте «Я и другой» проходят в своем развитии как отдельные люди, так и народы. При этом «другой»
то отрицается, то снимается, то сохраняется в диалектике, которая способствует тому,
что сознание приобретает всё более универсальное представление о реальности. Гегель
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отмечал, что законы утверждения процедуры определения отношений с другими предполагают урегулирование и ослабление конфликтов сознаний и это делает возможным
существование общества и жизни в нём людей.
Идеи Гегеля были дополнены, переосмыслены, критически пересмотрены в неклассической философии ХХ века, где на первое место выносятся проблемы субъективности
и внутреннего мира человека, поиски им себя в другом и другого в себе. Сартр в работе
«Бытие и ничто» (1943) писал, что другой нужен человеку, чтобы понять собственное
бытие. Подлинным бытием может быть только то, которое в себе содержит бытие другого. Понятие для себя всегда предполагает бытие для другого [1: 105–120].
По мысли Гадамера, в основе конструирования понятия «Я» лежит опыт восприятия
«Ты», наиболее важно в этом аспекте свободное перетекание «Я» в «Ты». Каждый из
партнеров, участвующих в коммуникации, не только важен для другого, но обусловлен
им («Время и другой», 1948). Гадамер разработал концепцию внутреннего текста, где
игра речей и ответов доигрывается во внутренней беседе души с самой собой («Кто я и
кто ты», 1973).
Согласно Левинасу каждый, кто говорит «Я», обращается к другому. При этом единственная возможность и единственный способ бытия «Я» – это бытие для другого. По
мысли философа – это то зеркало, которое сменило разбитое зеркало прошлого объективного и объектного мира в классической культуре [2: 250–251].
Проблема двоемирия, понятие «Я и другой» в истории культуры неразрывно связаны
с феноменом зеркальности. Этим вопросом на протяжении длительного времени (начиная с 1936 года) занимался Ж. Лакан. Материалы этих исследований вошли в статью
«Стадия зеркала и ее роль в формировании функции «Я» (1949). Лакан трактует зеркальное отражение как версию предмета, которая является двойником «Я» и не «Я», и
способствует коммуникации «Я – другой». Способность зеркала отражать и копировать
различные варианты создает двойников, при этом может исчезать грань между предметом и отражением, изменение одной из составляющих изменяет и сам предмет. У Ж. Лакана понятие другого многомерно, в нем можно выделить три основных аспекта: 1) бессознательное представляет собой речь другого; 2) другой для ребенка отец, имя которого
связано с порядком и законом; 3) понятие «другой» может обозначать место культуры, ее
аспект, где распутываются приключения индивидуальных желаний («Функция поля речи
и языка в психоанализе», 1953) [3].
Модели «другого», двоемирия и зеркальности прошли через художественную литературу различных исторических периодов, направлений и жанров. Они характерны
для творчества Пушкина (волшебное зеркало, магический кристалл и др.). В «Портрете
Дорриана Грея» О. Уальда функцию зеркала выполняет портрет, отражающий духовное
уродство и деградацию персонажа.
В романах Достоевского воссоздаются внутренние двойники и внутренние зеркала,
отражающие состояние сознания и психики героев. Феномен зеркальности актуален и
для литературы модернистских направлений ХХ-ХХI вв. В пьесе Кокто «Орфей» через
зеркало персонажи входят в мир смерти, который почти зеркально отражает социальные аспекты реальности. Феномен зеркальности характерен для многих романов У. Экко
и связан, как правило, с проблемами самосознания и сложных внутренних состояний,
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поисков или утраты идентичности с самим собой, с философскими размышлениями
автора о человеке в лабиринтах мира, социальных или психологических («Имя Розы»,
«Маятник Фуко», «Вчерашний остров», «Таинственное пламя принцессы Лоаны» и др.)
[4:163–165].
Проблема зеркальности, поисков себя в другом и другого в себе как отражения сложности познания социального и духовного мира с его тупиками поставлена в центре романов Ж. Сарамаго («Двойник», «Год смерти Рикардо Рейса», «Слепота» и др.).
Культурологические модели «другого», двоемирия, феномен зеркальности прошли
через всё творчество М. Фриша. По характеру воплощения этой проблематики представляет интерес драма «Санта Крус» (1944). Это произведение окрашено чертами двух
направлений – романтизма и экзистенциализма. У представителей обоих направлений
рассматриваемая проблематика играет важную роль.
В драме М. Фриша «Санта Крус» центральное место темы двоемирия автор обозначил уже в её жанровом своеобразии: «драма – романс», что предполагает и смешение
жанров, и совмещение различных видов искусств (словесных, музыкальных, сценических и т.п.). Показательна уже первая ремарка центрального персонажа, Пилигрина,
которого автор именует «странствующим поэтом». Он, как и другой персонаж, Барон
(индивидуальное имя отсутствует), выполняет функцию рупора авторских идей. «Пилигрин бренчит на гитаре и вполголоса напевает. Говорит: «Явайская песня... ее всегда
пели матросы, эти загорелые дьяволы с глазами кошек, когда мы валялись на палубе и не
могли заснуть от жары.
Семь недель плыли вдоль Африки... бочки адски воняли, а над морем словно фонарь, подвешенный к мачте, висел серебряный диск полумесяца» [5: 8]. В подтексте
этой ремарки авторская мысль развивается в нескольких планах (уровнях). Первый план
объективен, он представляет конкретную социальную ситуацию, в которой матросы вынуждены жить и работать в нечеловеческих условиях (адская жара, адская вонь бочек).
Люди теряют человеческий облик («загорелые дьяволы с глазами кошек»), но тем не
менее приобретают опыт сверхчеловеческой выносливости и как бы выходят за пределы
человеческих возможностей.
Второй план субъективен, он поднимает ту же ситуацию на уровень поэтического
и философского осмысления. Пилигрин, странствующий поэт, улавливает подлинное
значение человеческого бытия, хрупкого и драматичного, но тем не менее скрывающего в себе возможности выживать в условиях предела на грани жизни и смерти, а это
предполагает не только физическую выносливость, но и волю, и мужество, и силу духа.
Значительность этого мотива усиливается авторским комментарием сценического воспроизведения (Пилигрин говорит, бренчит на гитаре, поет). В третьем плане присутствует мотив вселенской детерминации происходящего, конкретная ситуация осмысливается
как эпизод вселенского бытия, которое ведет корабль (символ человеческой жизни) и
указывает ему путь.
Характерно, что все персонажи пьесы, в том числе и положительные (Пилигрин и
Барон), несущие идеи автора, отмечены негативными чертами своего окружения. Так,
Пилигрин, один из пиратов, капитан пиратского корабля причастен ко всем преступлениям, которые совершают его соратники. И в то же время в пьесе он выполняет функцию
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странствующего поэта и миссию выхода за пределы себя, за пределы добра и зла (и даже
самого бытия), чтобы видеть и утверждать значение жизни как гуманистической ценности. Эта мысль часто воспроизводится автором в парадоксальной форме и утверждается
во всех ремарках Пилигрина, и, в частности, в приводимой ниже: «Да, путешествовали
мы тогда! Под Мадагаскаром нас взяли французы и нацепили наручники. Девять недель
мы сидели в тюрьме и грызли ногти, и ели плесень на стенах! К счастью, я заболел,
остальных сослали на галеры. Ведь мы пираты! Меня должны были послать вслед за
ними, но сначала отвезли в госпиталь. Больничная медсестра дала мне свою кровь... Потом я спрыгнул с мола и поплыл» [5: 26].
С одной стороны, это обычная социальная ситуация, отбывание заслуженного наказания за нарушение закона. И в то же время это ситуация предельная, утверждающая
героические возможности и силу духа личности в сопротивлении обстоятельствам, порыв к абсолютной свободе, где на карту поставлена жизнь. В этом участвует и медсестра,
также совершающая самоотверженный поступок и проявляющая значительную силу
духа (возникает ассоциация с благородными разбойниками и пиратами, восходящая к
романтической традиции).
Прием парадокса используется автором при резком и неожиданном переводе смысла
в противоположность, что усиливает конфликтность и драматизм в двоемирии персонажа, являющегося носителем философских идей автора. Во многих ремарках Пилигрина
автор отмечает его влюбленность в странствия по морям и континентом, а также и по
жизни, полной тревог и опасностей. Но в дальнейшем оказывается, что Пилигрин мечтал совсем о другом – о тихой пристани, об образе жизни Барона, о собственной ферме,
где можно было бы заниматься земледелием, выращивать кофе, овощи и фрукты. В пьесе
делается намек, что Пилигрин уже приобрел такую ферму на Кубе.
Характерно, что жизнь Барона в варианте, очищенном от социальных негативов, в
образе такой, какой она могла бы быть в идеале у владельца замка, ложится в основу
жизненного проекта Пилигрина. Он хотел бы прочитать книги, находящиеся в замке Барона и обогатиться многовековой мудростью, заключенной в них, передать близкому по
духу существу (дочери Эльвире) свое мировидение и жизненный опыт, выразить теплые
чувства памяти матери, которая умерла при его рождении, отблагодарить медсестру,
спасшую ему жизнь, увидеть плоды своей деятельности на приобретенной ферме.
В пьесе М. Фриша проект Пилигрина реализуется, но за чертой его жизни, в мире
смерти. В символически воссозданную сцену посмертия Пилигрина приходят все те
персонажи, которые внесли в его реальное бытие смысложизненные для него ценности,
и которых при жизни он не успел отблагодарить. Они приносят ему дары в виде его
реализованных желаний. Приходит и смерть, которая всегда сопровождала Пилигрина и
научила ценить жизнь и стать ее поэтом.
Персонажи посмертия Пилигрина – зеркальное отражение тех, кем они были в его
реальном бытии. Здесь они наполняются метафорическим значением, как и жизнь Пилигрина, символически продолжающаяся после его смерти. Это сцена – важное звено в
центральной философской концепции автора, развитию которой подчинены все смысловые и художественные элементы произведения. Единство жизни и смерти – сложная
реальность бытия человека. Без понимания аксиологического значения такого единства
не могла бы состояться и жизнь в ее созидательных и творческих возможностях.
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Эта мысль углубляется автором в тексте и подтексте ремарок Барона, а также в той
функции, которую он выполняет. Барон также двойственен и двоемирен, как и Пилигрин, и отмечен негативными чертами своего окружения (пережитки феодальной морали, опасность филистерского мировидения, прагматизм дельца и др.). На первый взгляд
его жизнь противоположна образу жизни Пилигрина, она благополучна и успешна: хозяин замка, богатый землевладелец. В своей тихой пристани он окружен книгами, любит
музыку, которую может слушать в любое время. Но и здесь путем парадокса желаемое,
скрытое во внутреннем мире Барона, переводится в иной план, в свою противоположность, используется прием перевернутого зеркального отражения. Барон хотел бы прожить жизнь Пилигрина, которая также домысливается им в том плане, какой бы она могла быть, и ложится в основу жизненного проекта Барона. Пилигрин и Барон становятся
двойниками. В своем внутреннем мире они фактически проживали общую жизнь несмотря на то, что не общались на протяжении 17 лет, были мало знакомы в прошлом,
разделены пространством морей и континентов и, казалось бы, различным жизненным
опытом. Но они всегда были соединены неудовлетворенностью своим образом жизни
почти до полного неприятия и любовью к одной женщине. То, что для одного являлось
реальностью, для другого становится проектом и проживается в сознании как идеальный
вариант возможного бытия: «Барон. Я хочу увидеть еще раз этого парня, который живет
моей второй жизнью. Хочу услышать, чего я лишился. Хочу знать, какой могла бы быть
моя жизнь... Я считаю себя вправе дать волю моей тоске, которую убивал, глушил, хоронил в течение многих лет» [5: 20].
Реальное бытие и его проект творят и обусловливают друг друга. Но проект, по мысли М. Фриша, никогда до конца не реализуется в конкретной человеческой жизни, отягощенной социальными реалиями и ограниченной во времени. Поэтому, представляя
возможное будущее, он выходит за пределы реального бытия человека, продолжая его
во времени и пространстве иных измерений. Так, жизненный проект выводит сознание
Барона во вселенную, в неограниченные миры творческих возможностей будущего в
безднах времени и пространства. Всматриваясь в зеркало своего внутреннего мира, отражающего вселенную, Барон видит на одном из созвездий неповторимо прекрасную
жизнь его родной и любимой планеты Земли и свое «Я» как искру вселенского мига. В
данном случае в метафорических образах снова утверждается авторская мысль о хрупкости, и кратковременности человеческой жизни как ценности вселенского значения: «Еще
раз море. Еще раз безбрежная ширь возможностей. Не знать, что принесет тебе следующий миг, слово, за которым устремляешься на другой край света. Корабль, случай... А
когда просыпаешься, плещут волны и ничего вокруг, кроме неба, кроме моря, на котором
где-то там повисли континенты. Я их люблю, я думаю о них в светлые часы одиночества,
они всегда далеко отсюда, они на том созвездии, что сверкает дрожащим алмазом в ночи.
Поговорив с пришельцем, как остро почувствовал я нашу бренность! Бездна времени
перед нами и такая же бездна времени за нами. И темная неуловимая сущность вещей...
Мы частный случай... И я, я сам, искра этого вселенского мига» [5: 36–37].
Мысли, высказанные в ремарках Барона, дополняются мыслями Пилигрина. Показателен, в частности, его рассказ о размышлениях капитана из Гонолулу. И здесь звучит
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мотив об уникальности человеческой жизни, которая врывается в безымянные и безликие миры вселенной как горячий огонёк, несущий свет, тепло и разумное бытие.
Как уже отмечалось, в драме М. Фриша поэтика и философия двоемирия окрашены
традицией романтизма, который не теряет своей актуальности и в наши дни. Проблеме
ренессанса романтизма в современной культуре посвящены работы многих исследователей. Об этом пишет в своих статьях
А.Г. Фролов (профессор Казанского университета). Он подчеркивает, что особенно
актуальна проблематика «структуры романтического двоемирия как результат авторского выстраивания двух параллельных миров, реального и фикционального, и существование героев в конкретно-историческом и сотворенном их фантазией. Подобного рода
проблематика достаточно распространена на страницах многих современных романов»
[6: 80-84].
Проблема двоемирия в драме М. Фриша окрашена и экзистенциалистскими идеями
первой половины ХХ века. Особенно близки немецкому писателю идеи М. Хайдеггера
(«Время и бытие», «Письмо о гуманизме»). М. Фриша и М.Хайдеггера сближает внимание к концепциям жизни и смерти в человеческом бытии как фактору его полноценной
реализации. Согласно Хайдеггеру, смерть, которая воспринимается человеком в личном
плане как «моя смерть», помогает преодолеть анонимность бытия и обрести личности неповторимую индивидуальность. Обоим деятелям культуры близка и мысль о том,
что в смерти заключена онтологическая сущность бытия (центральный мотив ремарок
Пилигрина). Для Хайдеггера экзистенция – это выход за пределы себя, без чего невозможно смысло-творчество жизни. В драме М. Фриша – это одна из центральных идей,
положенная в основу и развития действия, моделирования персонажей, и всего комплекса художественных приемов. Близка М. Фришу и мысль М. Хайдеггера о человеке как
проекте самого себя, способного жить будущим и рассматривать свою жизнь как мир
возможного [7: 192-219, 391-405].
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О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ТРАКТАТА Д.В. АВЕРКИЕВА «О ДРАМЕ»
Стаття присвячена маловідомій теоретичній праці Д.В.Аверкієва «О драме», в якій
йдеться про драму як особливий вид мистецтва. В статті розглядаються основні положення, які дають змогу зробити висновки про погляди Д.В.Аверкієва як теоретика
театру та драматурга.
Ключові слова: теорія драми, побутова драма, історична драма, консервативний
реалізм.
Статья посвящена малоизвестной теоретической работе Д.В.Аверкиева «О драме», посвященной драме как особому виду искусства. В статье рассматриваются
основные положения, которые дают основания судить о взглядах Д.В. Аверкиева как
теоретика театра и драматурга.
Ключевые слова: теория драмы, бытовая драма, историческая драма, консервативный реализм.
The article is devoted to a little known theoretical work of D.V.Averkiev «About drama»,
which is dedicated to drama as a special aspect of art. In this article the main theses, which give
us the right to judge Averkiev’s view as the drama theorist and a playwright, are considered.
Key words: the theory of drama, play of manner, the historical drama, conservative
realism.
Д.В. Аверкиев относится к числу писателей «второго ряда», наследие которых сегодня, в сущности, забыто. На сценах современных театров изредка ставится лишь его
пьеса «Каширская старина», напоминающая об этом драматурге. Между тем он был
интересным автором пьес, беллетристом, публицистом, переводчиком и театральным
критиком. Возможно, его имя осталось известным лишь специалистам потому, что в литературной борьбе той поры он примыкал к эстетическому направлению, дискредитированному в советской науке, а в борьбе общественно-политической был противником революционных демократов и придерживался консервативных взглядов. Считается, что он
был близок к «почвенникам», во всяком случае, именно это в нем ценил, по-видимому,
Ф.М. Достоевский, в журнале которого «Время» он сотрудничал, а в своих произведениях идеализировал патриархальный быт, который «рассматривал как воплощение народного эстетического и этического идеала» [1: 7].
Особенности литературной борьбы той поры отчетливее всего проявились в журналистике и драматургии. Не случайно А.Н. Островский писал: «Драматическая поэзия
ближе к народу, чем все другие отрасли литературы; книжку журнала прочтут несколько
тысяч человек, а пьесу просмотрят несколько сот тысяч. Всякие другие произведения
пишутся для образованных людей, а драмы и комедии – для всего народа...» [2: 64]. Потому борьба за реализм в театре, стремление сделать его по-настоящему народным со© Гетман Ю.С., 2010
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хранились как в драматургии той поры, так и в журнальных спорах о театре. Отмена в
1862 году предварительной цензуры на статьи о театре, рост печатного дела, популярность журналистики у читателей рост театральной периодики способствовали и становлению театральной критики.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы осмыслить взгляды Д.В. Аверкиева на драматургию и театр, высказанные в его трактате «О драме». Этот материал даст возможность сделать выводы о том, какую позицию занимал писатель в литературной борьбе
той поры, какие пути пролагал для развития русского театра. Это тем более важно, что
автор этого трактата сам был прекрасным историческим драматургом, пьесы которого
занимают важное место в истории русской драматургии. К сожалению, эта проблема и
по сей день практически не попадала в поле зрения исследователей.
Свою литературную деятельность Д.В. Аверкиев начал в качестве фельетониста. С
1860 года печатался в «Русском Инвалиде», свои фельетоны подписывал псевдонимом
К. Рьянов. В первой половине 1860-х гг. он сотрудничал в «Северной Пчеле», «Якоре»
и «Осе», сблизился с Аполлоном Григорьевым и Страховым. Аверкиев был одним деятельнейших сотрудников журнала Достоевских «Эпоха» [1 (3: 38-39)].
В 1877-1878 гг. Д.В. Аверкиев опубликовал в «Русском вестнике» серию статей по
теории драмы, позднее дополненных и объединенных в книгу «О драме» (1893). Эти
статьи содержат немало ценных наблюдений над структурой драмы, законами ее внутреннего развития, особенностями характеров и действия [5 (4: 21)]. Издавая статьи в
1893 г. отдельной книгой, Аверкиев добавил два новых раздела. Написанная человеком,
знавшим театр изнутри, эта книга была единственным теоретическим трудом, посвященным драме как особому виду искусства. У других русских авторов статьи и книги о
теории драмы либо касались ее в связи с общей характеристикой литературы, либо рассматривали отдельные вопросы теории драмы, и как пишет по этому поводу А. Аникст,
«…лишь Аверкиеву удалось создать трактат, который осветил все основные вопросы
драмы систематически и полно» [5: 413].
Консервативные взгляды, присущие Аверкиеву, определили и его подход к теории
драмы. Он выступает против эффектной, но пустой «псевдодрамы» и «псевдореализма»
и показывает себя сторонником воспитывающей драматургии. Главная задача трактата
– научить понимать художественное произведение. По мнению автора трудности этой
задачи «усугубляются еще тем, что современные критики весьма редко изъяты от предвзятых мнений и тенденциозных взглядов, от отыскивания в художественных произведениях излюбленных ими политических или общественных идеалов, от почти судебных
розысков относительно того, как относится писатель к крестьянскому вопросу или к новым судам и т. п., причем художнику воздается хвала или хула, смотря по тому, столь ли
он просвещен, как сам критик, или на свою беду разнится с ним в воззрениях. Свободного отношения к предмету и свободного его исследования почти не встречается, а без них
невозможно ни постижение художественных красот, ни научное изучение поэтических
произведений» [6: 80-81]. Театральная критика Аверкиева опирается на определенные
общеэстетические требования, он боролся за высокий литературный уровень театра,
главной задачей искусства считал правдивое и полное, многостороннее отражение жизни, и в своей писательской практике стремился к этому. Аверкиев утверждал, что любов291

ное отношение ко всему исконно русскому искупает даже художественные недостатки
произведения. Осмысляя богатую русскую театральную традицию, анализируя взгляды
на театр русских писателей и критиков от Пушкина до Добролюбова, он не нашел для
себя сторонников, не выявил взглядов, которые были бы ему близки и стремился высказать свой собственный взгляд на природу и особенности драмы.
Аверкиев был сторонником реализма в литературе и театральном искусстве и считал
его основой подлинно художественной драмы. К настоящим драматическим произведениями он относил такие, «которые правдиво изображают жизнь в ее существенных чертах <...> драматичность <...> заключается в том, чтобы частные действия вытекали одно
из другого по необходимости или вероятию, чтоб одно происходило не после другого, а
чрез другое». В отличие от этого «псевдодрама стремится поразить внешним блеском,
сценическими эффектами, рассчитывает пленить зрителя, льстя народному или придворному предрассудку, или модному направлению (революционному, бракоразводному,
социалистическому и т. д.)» [6: 80-81]. В изложении своих взглядов писатель избирал
очень ясные и точные формулировки, причем его представления о театре связаны с его
общественной позицией. Отвергая ложные, по его мнению, направления современной
драмы, Аверкиев утверждал драму «бытовую», то есть такую, которая связана корнями с
русской жизнью, не искаженной западной цивилизацией. По мнению Аверкиева в драме,
«как в жизни, только каждый данный момент есть настоящее» [6: 82]. Скажем, Аверкиев писал: «драматический художник сделает ошибку против своего искусства, устремив
все усилия на то, чтобы особенно отчетливо нарисовать проявление воли того или иного
лица...» [6: 101]. Это суждение прямо связано с новым пониманием драматизма. Аверкиев считал, что в драме должно изображаться лишь такое событие, в котором мы видим
«человека не спокойно живущего, а принужденного действовать силой обстоятельств»
[6: 102]. Реальные обстоятельства и есть то, что принято называть судьбой. «...Человек
живет не одиноко, в его судьбе, в его счастьи и злосчастии принимают участие не только роковым образом сложившиеся обстоятельства, но и другие люди, друзья, враги, их
пособники, свидетели. И бывает так, что в событии выдвигается то один, то другой,
как бы захватывая его в свои руки [6: 103]. В драме нового времени роковое стечение
обстоятельств частично сохраняет свое значение, но на первый план выдвигаются обычные жизненные условия. Драма возникает из взаимоотношений между персонажами.
При этом не обязательно такое расположение сил, при котором события определяются
действиями одного активного лица. Как подчеркивает Аверкиев, двигателем событий
может быть то одно, то другое из действующих лиц, то одна, то другая форма жизненных
обстоятельств. Аверкиев ищет такие законы драмы, которые позволили бы создать более
гибкую систему драматизма, чем та, которая сложилась в классической теории драмы,
обусловленную реальными жизненными отношениями, сложившимися в «быту». Аверкиев провозглашает органичность законом драмы и утверждает принцип взаимодействия
различных элементов пьесы.
Французская драма внешних эффектов, по мнению Аверкиева, лишена органичности, потому что механически разделяет в произведении характеры и положения. В такой
драме «…дело драматурга состоит в том, чтобы придумать характер и затем ставить его
в различные положения, пока он достаточно не выяснится; при этом предполагается,
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что чем занятнее и неожиданнее будут эти положения <...> тем лучше <...> Если псевдодрама основана не на приключениях героя, связующего своею личностью отдельные
положения в интригу, а на отвлеченной мысли, то и тогда полагается, что автор придумывает такие положения, при посредстве коих его идея является в наияснейшем виде»
[6: 104-105].
Весьма интересными и ценными являются представления Д. Аверкиева об исторической драме. Как известно, в русской драматургии складывалась определенная традиция, связанная с борьбой романтизма и реализма. Аверкиев не принимал романтические
представления о местном колорите, особенностях изображения времени. Он полагал, что
утвердившийся в романтической драме колорит (у Аверкиева – «цветность»), не является важным элементом драмы, главное в ней – драматизм, передающий взаимоотношения
людей, дающий возможность показать их взгляды и позиции в монологах, диалогах, а
также в поступках. Сущность драмы, ее содержание диктуют художнику форму, которая
не может и не должна быть единообразной. «Драматическая форма <...> вытекает из
самой сущности предмета <...>, форма всех драматических произведений по сущности
одинакова; в частности же она разнится, поскольку разнятся изображенные действия. И
в последнем отношении у «Гамлета» своя форма, у «Макбета» своя, у «Дандена» своя,
и у «Мизантропа» своя, у «Ревизора» своя, и в «Женитьбе» своя и т. д.» [6: 127]. По
его мнению, не существует канона драмы, к которому следует подгонять то или иное
произведение. Драматург должен постигнуть сущность тех отношений между людьми
и обстоятельствами, которые составляют основу его пьесы, и подчинить действие этому
содержанию. И если писатель не освоил драматической сущности изображаемого, то
его произведение не будет иметь успеха у читателя. Дело драматурга, пишет Аверкиев,
«никак не может состоять в достижении совершенства формы; форма будет сама собой
совершенна, когда будет совершенна сущность; созревает художник, и мысли и чувства
его становятся зрелее и форма совершеннее». Как писал А. Аникст о взглядах Аверкиева, главным в пьесе он считал драматическое содержание, а «всякие деления драм на
исторические, современные, бытовые, жанровые, героические, мещанские, и т. д. суть
деления не существенные...» [5: 127].
Аверкиев утверждал, что уважительное отношение ко всему исконно русскому отводит на задний план даже художественные недостатки произведения. «Да, много значит любовь к быту! Она часто выкупает художественную недоделанность <...>. Две-три
верные черты, выхваченные из жизни, много значат. И значат тем более, – что редко это
встречается в нашей литературе; у нас всякий борзописатель хочет стать выше быта;
любить его – низким почитает...» [6: 80 - 81]. Он полагал, что в драме раскрытие человека
совершается в действии. «Истинно драматическими произведениями следует признать
такие, которые правдиво изображают жизнь в ее существенных чертах <...> драматичность <...> заключается в том, чтобы частные действия вытекали одно из другого по
необходимости или вероятию, чтоб одно происходило не после другого, а чрез другое.
В отличие от этого «псевдодрама стремится поразить внешним блеском, сценическими
эффектами, рассчитывает пленить зрителя, льстя народному или придворному предрассудку, или модному направлению (революционному, бракоразводному, социалистическому и т. д [6: 80 – 81]. Если проследить, как высказанные писателем взгляды выразились
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в его собственных пьесах, то можно увидеть, что при их создании он был верен своим
убеждениям как теоретика драмы. В них нет идеализации старины: автор стремится объективно отразить и трагические ее черты.
Самой сильной стороной Аверкиева исследователи считают живое, детальное и достоверное изображение в пьесах старинного быта. Это удавалось ему благодаря прекрасному знанию древнерусской литературы. Он экспериментировал с языком, включая не
только архаизмы, но и диалектную лексику и благодаря этому смог добиться яркого исторического колорита, не перегружая речь непонятными читателю словами, не утрачивая
живости диалога. Д.В.Аверкиев понимал под «бытом» не повседневную действительность, а многовековые традиции, быт, верования, сложившиеся в России. Думается, его
пьесы, до сих пор остающиеся, в сущности, вне поля зрения исследователей, требуют
специального изучения с учетом взглядов писателя на теорию драмы.
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У статті подаються відомості з історії та сучасного стану фольклористики на Закарпатті, зокрема розповідається про особливості збирання українських та угорських
народних казок, публікацію їх у вигляді різнопланових збірок, як популярних, так і наукових. Розглядається діяльність збирачів фольклору минулого і сучасності - В.Гнатюка,
П.Лінтура, І. Сенька, І. Хланти, М.Пунько та ін.
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В статье подаются сведения об истории и современном состоянии фольклористики на Закарпатье, в частности рассказывается об особенностях собирания венгерских
и украинских сказок, их публикацию в виде разнообразных сборников, как популярных,
так и научных. Рассматривается деятельность собирателей фольклора прошлых лет
и современности - В. Гнатюка, П. Линтура, И. Сенька, И. Хланты, М.Пунько и др.
Ключевые слова: фольклористика, Закарпатье, украинский, венгерский, народные
сказки, собиратели.
The Ukrainian and Hungarian folk tales which belong to the basic type of the European
fairy tale and keep in itself layers of different epoches of humanity existence, represent the
processes of acquisition of new senses through transformations of previous views and notions.
We examine the following example of mutual «help» (ATU 554) motif which comes across in
narrating tradition of Ukrainian Carpathians.
Keywords: Ukrainian, Hungarian, Ukrainian Carpathians, folk tale, mutual help motif
senses.
Казковий епос Закарпаття почав привертати увагу дослідників ще в середині XIX ст.
Казки, поряд з іншими фольклорними жанрами, включалися до збірок та періодичної
преси. На Закарпатті у 1864-1926 pp. виходили «Місяцеслови» - календарі з літературними додатками, де час від часу публікували народні казки, це були переважно переклади
з іноземних мов на місцевий діалект. Ряд казок, записаних на Закарпатті у 1892-1894 pp.,
у львівських журналах опублікував А.Кралицький. Окремим виданням вийшла лише невелика збірка «Казки/ Зібрав Ігнатій з Никлович» (Львів, 1861). У ній було опубліковано
14 текстів, які потім увійшли до збірника М. Драгоманова «Малорусские народные предания и рассказы» (К., 1876).
На Закарпатті з 70-х pp. XIX ст. по 1910 р. збирав і записував пісні та казки Мігай
Фінцицький, загалом він отримав 92 тексти казок, з яких сорок вибірково переклав на
угорську мову й підготував до друку. Збірник цей мав вийти в серії «Зібрання усної народної творчості немадярських народів Угорщини» (A hazai nem magyar ajkú népköltészet tára), та з ряду причин не вийшов, і зберігався в Угорському етнографічному музеї.
Згодом переклад з перекладу здійснив Ю.Шкробинець і збірка під назвою «Таємниця
скляної гори» в 1974 р. побачила світ у видавництві «Карпати».
У 1895-96 pp. три поїздки на Закарпаття для збирання усної народної творчості
здійснив Володимир Гнатюк, після чого видав у шести томах «Етнографічні матеріали
із Угорської Русі», де опубліковано 480 казок, із яких 148- з території теперішньої
Закарпатської області. Гнатюк звертав увагу на особистості казкарів. Вже у першому
томі він виділив двох кращих - Михайла Пустая із села Збуй та Михайла Фотула із села
Стройне - і подав їхні біографії.
До книги Гнатюка «Галицько-руські анекдоти» (Етнографічний збірник. -Т.6. - Львів,
1899), увійшло ЗО побутових казок. Гнатюкові належить і найбільше на той час видання
звіриного епосу - Українські народні байки: Звіриний епос. - Т.1-2 // Етнографічний збірник. - Т.37-38. - Львів, 1916.
Після Гнатюка на Закарпатті й Пряшівщині побував Іван Верхратський. Влітку 1897 р.
він здійснив записи у селах Ясінях, Квасах, Великому Бичкові, Страбичеві та ін., у місті
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Хуст. Як мовні зразки він опублікував 53 сюжети, записані на Закарпатті. Фольклор його
цікавив з мовознавчої точки зору, що позначилося на відборі текстів.
Рукописні записи казок закарпатських учителів Георгія Боднара, Івана Мигалки, Стефана Марини та Ілька Калиняка, зроблені у 1892 p., видав Олексій Дей у видавництві
«Карпати» у 1981 р. під назвою «Дерев'яне чудо», додавши свою ґрунтовну післямовудослідження. Вони зберігалися в архіві Російського географічного товариства у Петербурзі, куди їх, за припущенням, привіз О. Петров, який досліджував історію і культуру
Закарпаття. Мова збірки не зазнала редакторських змін.
Видатну роль у збиранні та публікації фольклору відіграла Етнографічна комісія наукового товариства ім. Т. Шевченка, створена у Львові у 1895 р. Багато казок побачило
світ на сторінках друкованого органу Комісії -«Етнографічного збірника».
У 1930 р. вийшла невелика збірка під назвою «Прикарпатські казки», укладена педагогом Б.Мартиновичем. Тексти він літературно опрацював, однак побудову сюжету не
чіпав. Казки ці відзначаються високим художнім рівнем, стрункістю композиції.
Є казки й у книзі Івана Панькевича «Українські говори Підкарпатської Русі і суміжних областей» (Прага, 1938), які переважно служать як ілюстративний матеріал до закарпатських говірок, тому серед них зустрічаються й малохудожні сюжети.
Значне місце уснопоетичній творчості приділяв журнал «Наш рідний край» (19231939), який видавав у місті Тячеві письменник О. Маркуш. Загалом журнал опублікував
близько 400 народних казок, однак майже половину складають переклади угорських, німецьких та ін. творів. О.Маркушу, як припускають, належить збірка «Подкарпатські народні казки», що на початку 40-их років вийшла в Ужгороді трьома випусками (Унгвар,
Вид. Подкарпатського общества наук, 1941, ч.І; 1942, ч. II; 1943, ч. III).
У 1945, 1946, 1947, 1948 pp. Академією наук СРСР та УРСР, Московським, Львівським, Київським, Ужгородським університетами було проведено шерег комплексних
експедиції по збиранню усної народної творчості Закарпаття, у яких брав участь також
відомий російський фольклорист П.Г.Богатирьов.
До експедиції долучився й відомий закарпатський фольклорист Петро Лінтур, який
працював у складі групи, що обстежувала села Хустського та Міжгірського районів. Після В. Гнатюка він чи не найбільше зробив у справі збирання та вивчення казок краю.
Любов до народної казки, народної пісні зародилася у Лінтура ще з дитинства, в
учнівські роки він уже записував казки. Будучи викладачем Хустської гімназії, він провів разом зі своїми студентами шерег експедицій, записував народні скарби й видавав їх
окремими збірками. Лінтур обстежив усі райони області, виявив велику кількість казкарів, зафіксував багато різних фольклорних жанрів: казки, балади, пісні, оповіді, історичні перекази та ін.
Теоретичні дослідження Лінтура з питань усної народної творчості і художньої літератури друкувалися в численних наукових збірниках і журналах, в тому числі зарубіжних. Це, до прикладу, розвідки «Сучасний стан фольклорної традиції на Закарпатті»,
«Закарпатські народні перекази про королевича Марка», «Народні пісні-балади Закарпаття», «Українські баладні пісні і їх східнослов'янські зв'язки», статті про угорського
короля Матяша, князя Ракоці в народній творчості краю та ін.
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Особливу увагу Петро Лінтур приділяв народній казці. Дослідник виявив на Закарпатті понад 80 казкарів, записав від них понад 1300 сюжетів казок. Так, в селах Хустського району записано 344 казки, Іршавського - 264, Мукачівського - 275, Перечинського 104, Тячівського - 79, Виноградівського - 80 казок.
Лінтур уважно вивчав життя казкарів, їх біографії, репертуар. Він приділяв велику
увагу ролі казкаря у побутуванні казок, їх психологічній та виконавчій майстерності. Він
поставив наступну мету: «Отже, збирання казкового епосу я почав не на порожньому
місці. Приступаючи до збирання народної прози, у першу чергу казок, поставив перед
собою два основних завдання: 1) записати якомога повніше репертуар казкарів одного
села; 2) виявити як можна ширше казковий репертуар області» [3: 500].
Так, в одному селі під назвою Горінчеве він виявив 9 народних казкарів -Андрія Калина, Тому Плешинця, Дмитра Петрика, Івана Ділінку та ін. [див. 4].
Лінтур уклав такі збірки казок як «Закарпатські казки Андрія Калина» (1955), «Майстер Іванко» (1960), «Казки зелених гір» (Ужгород, 1965; казки Михайла Галиці), «Як
чоловік відьму підкував, а кішку вчив працювати» (Ужгород, 1966; побутові казки), «Три
золоті слова» (Ужгород, 1968; казки Василя Короловича), «Дідо-всевідо» (Ужгород,
1969), зібрані ним казки увійшли до антології казкарів Закарпаття «Зачаровані казкою»
(Ужгород, 1984), укладеної вже після смерті вченого І.Сеньком та В.В.Лінтур. Антологія
цінна не лише досить об'ємними відомостями про кожного оповідача, а й подачею сюжетів за СУС, згадками про його наявність в інших казкарів збірки тощо.
Кращі казки Лінтура були видані в Києві, Москві, Празі. На прохання Академії наук
Німецької Демократичної Республіки він упорядкував антологію «Українські народні
казки» (1972 p.).
У післявоєнні десятиліття вийшло чимало різнопланових збірок, які тою чи іншою
мірою підлягали редакторським правкам.
Понад тридцять п’ять років присвятив збиранню казок України М. Зінчук, на наш
час опубліковано 27 книг з багатотомної серії «Українські народні казки», в їх числі кількатомові «Казки Гуцульщини», «Казки Закарпаття», «Казки Буковини» та ін., де твори
подаються за місцевостями.
Багато у справі видання народних скарбів зробив завідувач кафедри російської літератури Ужгородського національного університету, відомий літературознавець, фольклорист, популяризатор доробку П.Лінтура, Іван Сенько. Крім згадуваної антології, він
включив казки до своїх збірок «Біля райських воріт: Збірник атеїстичного фольклору
українського населення Карпат» (1980), «Ходили опришки» (2000), «І завтра сонце зійде.
Казки і притчі» (2000), «Чарівна торба: Українські народні казки, притчі, легенди, перекази, пісні та прислів’я, записані від М. Шопляка-Козака» (1988) та ін. Сенько займається дослідженням закарпатського фольклору, є в нього й праці, присвячені угорськоукраїнським взаємовпливам.
Велику кількість збірок західноукраїнських, переважно закарпатських казок в останні десятиріччя підготував невтомний Іван Хланта, йому належать різнопланові збірки, зокрема присвячені творчості одного казкаря, одній місцевості, регіону тощо, це
книги «Добра наука: Українські народні казки, записані від Д.І. Юрика» (1995); «Казкар: Народні казки Українських Карпат» (1995); жанрово-тематичні збірки - об’ємна
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книга соціально-побутових казок «Правда і кривда» (1982), «Трапила коса на камінь:
Соціально-побутові казки» (1999), «Казки про бідних і багатих» (1994), «Мамине серце:
Українські народні героїко-фантастичні казки» (1993). Йому належить публікація казок
з експедицій Гнатюка [1] з ґрунтовною передмовою. В числі збірок є як суто популярні
видання, так і наукового плану з об'ємними примітками, поважними передмовами, діалектними словничками тощо.
Щодо збірників угорських казок краю, то можемо назвати «Казки Верхньої Тиси»
[6], що включають репертуар двох оповідачів - Яноша Форіша та Анни Палюк, у 1915-26
pp. зафіксований в колишній області Угоча (зараз Виноградівський район) Марією Форіш Кочішне Сірмаї. Післямову до казок написала відома угорська казкознавець, укладач останнього багатотомного каталогу угорських казок Агнеш Ковач. Книга включає
60 казок, половина з яких чарівні, багато з них не мають фіксованої угорської версії
(щонайбільше окремі елементи), що надає їм особливого колориту і свідчить про зв’язки
з іншими народами регіону. Про популярність збірки говорить її неодноразове перевидання в Угорщині під назвою «Чарівне горнятко» (1968, 2000, 2001).
У 1973 р. вийшла збірка «Три золоті стріли» [7] у літературній обробці Тордона.
Казки зібрали співробітники кафедри угорської мови та літератури Ужгородського університету - Е. Гортвай, І. Ковтюк, П.Лизанець, М.Пунько,
Васовчик, Л.Зегань. Загалом до збірки увійшло 29 чарівних та соціально-побутових
казок, які адресовані дітям. Є казки, де відображаються багатовікові заняття місцевих
жителів - соляні промисли. Тут зустрічаються характерні угорські мотиви, мовні звороти, а також місцеві назви - село Петерфалва, Тиса, Берегове тощо.
Зібрані у п'ятдесяті роки Л.Шандором у восьми угорських селах -Вузлове (Батю),
Велика Добронь (Надьдобронь), Іванівка (Маккошяноші) та ін. казки вийшли у 1988 р.
під назвою «Ружа Паллаг: Закарпатські угорські казки». У післямові говориться про те,
що «казкарі ще виховувалися в таких поселеннях, де оповідання казок було повсякденним явищем, та у час збирання творів вже були інші можливості розважитися, отримати
знання. Вони ще зберегли у своїй пам'яті колись почуті, розказані казки, та число зацікавлених слухачів вже дуже зменшилося. Однак захоплюючі, прекрасні твори зберігають
у глибинах тої чи іншої казки угорські, українські, словацькі, румунські вірування, з їх
допомогою ми стаємо учасниками чудесних пригод, жахливих випробувань сили героїв»
[8:274].
Казки у збірці згідно з угорською традицією подаються за казкарями. Це казки Гадар
Даніелне Е., Мацур Елекне Е., Горвата Г., Кадара Е. та ін. До збірку увійшла об'ємна
стаття укладача, зокрема, тут зазначається, що записи подаються оригінальні, майже без
правок, у казках зустрічається багато діалектних виразів, старих слів, традиційні ж казки
актуалізуються, можуть траплятися тут й іноетнічні слова - російські, циганські тощо. У
кінці подається словник діалектизмів та класифікація казок за каталогами -міжнародним
та угорськими.
Найбільшою і найвагомішою збіркою угорських казок стала збірка «Казки й перекази
з Унга» [10], укладена учителем Л. Геці, яка вийшла в угорській серії «Новий угорський
збірник уснопоетичної творчості» (Uj Magyar Népköltészi Gyűjtemény), в якій побачило
світ багато фольклорного матеріалу з різних областей Угорщини.
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Казки автор збирав у своєму рідному краї, історією та культурою якого цікавився
здавна, тож його передмова до збірки включає об’ємний і різноплановий матеріал. До
прикладу, у розділі «Особистість казкаря» він підтверджує слова Дь. Ортутаї, що естетичну цінність казок визначає оповідач, описує стилі різних казкарів, зокрема таких
ентузіастів своєї справи як Лєндєл Міхайне, Варга Дюлане, Банік Яношне, Дюла Мокчаї
та ін. Матеріал ним записано майже від 50 казкарів, додаються дані про них чи їхні особисті автобіографії.
Примітки є розширеними і складаються з кількох розділів. Тут Геці відзначає, що
типи аналізованих творів часто узгоджуються з подібними варіантами словацьких, чеських та українських казок. Далі даються примітки до кожної казки, тут йдеться про їх
каталогізацію, мотиви, посилання на інші твори, публікації тощо, зв'язки з іншими жанрами. Потому йде бібліографія до приміток, словник діалектизмів, покажчик місцевих
назв.
Казки і перекази одного села, а саме Нового села Берегівського району, Марія Пунько
зібрала й опублікувала у збірці «Великий вогнегасний птах» [Tűzoltó nagymadár 1993].
У вступі вона дає опис села, його історію, жителів, навколишню природу, відмічає його
відносну відокремленість. Вона вважає, що «Нове село (Берегуйфалу) є скарбницею для
дослідника. Тут зберігся багатий матеріал по прислів'ях та приказках, відомо багато сотень досі побутуючих загадок, збереглися балади, перекази . . . І зараз ще живуть окремі
обряди, вірування, дитячі ігри» [9: 7]. Та казки, на думку дослідниці, знайти найважче,
цей жанр дуже забувається. Тому значну частину текстів їй вдалося записати від циганських казкарів, у яких ще існує традиція оповіді перед аудиторією.
До збірки увійшли тексти 39-ти жителів села. Укладач подає список оповідачів та їх
біографії, а також кілька інтерв'ю з циганським казкарем Б.Марінкою. Далі подаються
твори за оповідачами - казки Іштвана Надашді, Берталана Марінки, Іштвана Тітічки, Ендре Тігора, Арпада Молнара та ін.
Казки зі збірки Пунько в перекладі на українську мову, а також деякі інші казки етнічних угорців (загалом 22 твори) увійшли до 23-го тому «Казок Закарпаття» із зібрань
М. Зінчука (2009 р.), тут репрезентовані також українські казки з Берегівського, Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського районів Закарпаття, зібрані у 20052006 pp.
Отже, на наш час на Закарпатті завдяки самовідданій праці фольклористів зібрано
й опубліковано велику кількість казкових творів, які гідно репрезентують багату і своєрідну традицію краю. Збірки казок є різноплановими, часто матеріал в них подається за
казкарями, що є характерною особливістю регіону.Окрім українського, тут зафіксовано
й видано також угорський матеріал.
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МОНОЛОГІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ОПОВІДІ В ПОЕЗІЯХ
У ПРОЗІ МЕЖІ XIX - XX СТОЛІТЬ
(на матеріалі поезій у прозі М. Яцкова та В. Стефаника)
Стаття присвячена аналізу монологічного мовлення як основного засобу монологізації авторської свідомості в поезіях у прозі. Розглядаються деякі різновиди монологів,
а також принципи їх функціонування у поезіях у прозі українських письменників кінця
XIX- початку XX століття.
Ключові слова: монолог, автокомунікація, поезія в прозі, ліричний суб’єкт, авторська свідомість.
Статья посвящена анализу монологической речи как основного способа монологизации авторского сознания в стихотворениях в прозе. Рассматриваются некоторые виды
монологов, а также принципы их функционирования в стихотворениях в прозе украинских писателей конца X I X - начала XX веков.
Ключевые слова: монолог, автокоммуникация, стихотворение в прозе, лирический
субъект, авторское сознание.
In this article the analysis of monologic speech as basic way of monologization of author's
consciousness in poems in prose is given. Some types of monologue, and also principles of their
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functioning in poems in prose by the Ukrainian writers o f the end XIX - the beginning of the
XX-th centuries are considered.
Key words: monologue, self- communication, poem in prose, lyrical subject, author’s
consciousness.
Монолог як різновид «зображеної комунікації» [1] є чи не основним джерелом самовираження героя художнього твору, а через нього й письменника. Навіть, якщо висловлені думки не відповідають реальним поглядам автора, те, як вибудовується монолог,
характеризує певну позицію. Проте це не єдина функція монологічного мовлення, свідченням чого є існуючі праці українських філологів останніх років (Д.Х Бараннік. «Драматичний діалог. Питання мовної композиції», 1961, О.Р. Четверікова «Монолог персонажа як різновид зображеної комунікації (на матеріалі англомовної художньої прози)»,
2004 [1], Т.І. Уварова «Монолог як явище культури», 2009 [2] та ін.).
На фоні величезної цікавості до проблем діалогічного мовлення й діалогу в усіх його
виявах, що зросла, у першу чергу, завдяки роботам М.М. Бахтіна, увага до монологу невиправдано зменшилася. А дарма, адже монологічний виклад відкриває перспективи для
вивчення не лише персонажів художнього твору, а й свідомості його автора. «Від діалогу
й монологу як форм мови сучасна наука (слідом за М.М. Бахтіним) відрізняє «діалогічність» й «монологічність» як якості людської свідомості ...» [3: 196]. Це виводить монолог на інший рівень вивчення.
Переміщення акценту із загального на індивідуальне, велика увага до внутрішнього світу людини, зацікавлення психологічними властивостями особистості, що посилилося наприкінці XIX - початку XX ст., вимагали змін у наративній стратегії художніх
творів. Ці зміни відбулися, і тут значну роль зіграла монологізація художньої оповіді
як адекватна форма презентації внутрішнього світу суб'єкта. «Внутрішній монолог – це
життєва потреба людини в переоцінці своїх вчинків, в мотивуванні своєї поведінки, у
ствердженні своїх життєвих позицій, у визначенні свого ставлення до тієї чи іншої події, обставини, людей» [2: 39, цит за: З.В. Савкова Искусство оратора / Савкова З.В. - 2-е
изд. доп. - СПб. : Знание, 2003. - с. 8]. Монолог реалізує прагнення автора якнайповніше
розкрити перед читачем душу героя, сягнути глибин його свідомості, виводячи назовні особистісні переживання, подекуди страхи та навіть психічні відхилення. Крім того,
отримуючи такий своєрідний плацдарм для висловлення, автор отримує можливість вустами обраного персонажа виговорити й свої переживання. Недарма одним із головних
прийомів психоаналізу є розповідь про власні проблеми й страхи уголос перед психоаналітиком, коли думки людини вільно відтворюються у монологічному потоці мовлення.
Таким «психоаналітиком» для автора стає читач - реципієнт твору. «Будь-який монолог
має реципієнта, яким може виступати будь-який об'єкт - слухач, глядач, сам мовець».
[2: 144]. В останньому випадку йдеться про детально розглянутий Ю.М. Лотманом феномен автокомунікації, в основі якого лежить звернене «до себе» монологічне мовлення.
Отже, монолог як вид викладу оповіді й спосіб організації свідомості суб'єкта твору дозволяє реалізувати потребу митців у «психологічному самоспостереженні» [4], що
з'явилася на зламі століть. Постала проблема пошуку або створення відповідного жанру,
який би задовольняв потребу монологічного самовираження автора.
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Одним із таких новоутворів є поезія в прозі. Хоча історію цього жанру деякі вчені
виводять ще з біблійних псалмів (І. Денисюк.), але в українській літературі він оформився саме наприкінці XIX - на початку XX століття. Щодо конкретного визначення поезії
у прозі, як і будь-якого жанру ліричної прози, то тут і досі відсутня усталена традиція.
«Дослідники скаржаться, що цей жанр не піддається визначенню, він просто існує», писав І. Денисюк у 1981 році. [5: 190]. Останнім часом науковців, які присвячують свої
дослідження вивченню різних аспектів поезій у прозі, лише в українському літературознавстві, не говорячи вже про зарубіжних філологів, значно побільшало (О. Бігун,
К. Борисенко, С. Галанінська). Проте, єдиної думки стосовно родової приналежності
цього синкретичного жанру, так само, як і всієї ліричної прози, досі немає. Поезії в прозі
називають «невеликим прозовим твором» [6: 35]; «рідкісним жанром ліричної мініатюри» [7: 460]; «невеликим за обсягом ліро-епічним твором у прозовій формі» [8: 422];
«ліричним твором у прозаїчній формі» [9: 425]; «коротким ліричним настроєвим твором,
наближеним за формою представлення до прози» [10: 189] тощо. Таким чином, єдине,
у чому більш-менш одностайні вчені, так це у маркуванні «лірична проза» щодо цього
жанру. Залишилося з'ясувати, до якого роду вона належить, але це вже матеріал для подальших досліджень.
Ліричність поезій у прозі передбачає наявність відповідних ознак лірики у творах
цього жанру, зокрема централізацію позиції ліричного суб'єкта, свідомість якого стає
предметом зображення. «На межі століть поезія в прозі стає виявом внутрішніх рефлексій, тяжіє до фрагментарності, практикує своєрідне використання кольору, звуку, пластики, світлотіні, запаху, асоціативне продукування образів. Загалом, ці змістові елементи
ґрунтуються на безфабульному композиційному конструюванні, що свідчить про взаємопідпорядкованість змістових та формальних жанрових характеристик» [11:33].
Під впливом західноєвропейської традиції жанр поезій у прозі на межі століть поширився в українському літературному просторі. Письменники активно засвоювали
іноземний досвід, перекладали твори зарубіжних майстрів і створювали власні зразки
поетичної прози. Звернення до жанру поезій у прозі було своєрідною даниною модерністській моді, чим пояснюється їх неабияка популярність на сторінках тогочасних літературних журналів. До найяскравіших зразків належать твори Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Михайла Яцкова, Марка Черемшини, Гната
Хоткевича, Дніпрової Чайки та ін. Такий складний синтетичний жанр відповідав умовам,
необхідним для реалізації внутрішнього світу ліричного суб'єкта через монологічне мовлення. «Тематика лірико-філософського, соціально-психологічного або рефлективнопсихологічного характеру корелює з монологічним типом викладу, який утверджується в
означеному жанрі на межі ХІХ-ХХ ст. Така властивість зумовлює фокус нарації поезії подача матеріалу з точки зору оповідача, що дає змогу автору персоніфікувати зображення внутрішнього світу людини» [11: 37-38].
Часто, саме автор стає єдиним, «первинним суб'єктом мовлення» (термін Б. Кормана) у таких творах. «Для українських письменників авторська позиція по суті уніфікувалась з позицією ліричного героя. Таким чином, риторичний дискурс жанру певним
чином наближався до монологічного типу з елементами асоціативності, багатозначності» [11: 92].
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З огляду на тенденцію до психологічного самоспостереження, у наративній структурі
поезій у прозі чільне місце посідає монолог як засіб характеристики ліричного суб'єкта,
«основна форма художнього зображення в прозі, поезії, в епічному та ліричному жанрах
і меншою мірою - у п'єсі» [2: 55, цит. за: Бараннік Д.Х. Драматичний діалог. Питання
мовної композиції / Бараннік Д., Гай Г. - К. : Вид-во Київ, ун-ту, 1961, - с. 38].
Традиційним є погляд на поезії в прозі як на безфабульні тексти, де подієвий ланцюг зведений до роздумів або передачі вражень ліричного суб'єкта, але зустрічаються
твори цього структурного типу з фабульною основою. Зокрема, в українській літературі
поезії в прозі обох різновидів наявні у творчості Михайла Яцкова, Василя Стефаника,
Дніпрової Чайки та ін.. У залежності від наявності чи відсутності фабули змінюються
й функції монологу у творі. Якщо автор прагне подати розгортання якоїсь події в поезії
у прозі, то, природньо, що монологічне мовлення носитиме інформативний характер,
повідомлятиме «інформацію про персонажів, предмети чи події навколишнього середовища», описуватиме «стан справ у зображеній ситуації» [1: 43]. Монолог у такому випадку матиме оповідний характер і може навіть перериватися діалогами зображуваних
персонажів: «Елементи діалогів спостерігаються в монологах, «коли герой звертається
до уявного співбесідника, або виносить внутрішній конфлікт «назовні»» [2: 141]. Т. Уварова визначає цей різновид як «монолог-спогад» [2: 64]. Такий монолог використовує
М. Яцків у поезії в прозі «Білі вівці», де він подає характерний підзаголовок «Із споминів
моряка». Оповідь ведеться від першої особи, що створює сповідальний ефект, емоційно
насичує та наближає твір до читача, а звернений характер монологу-спогаду, лише підсилює це враження. Ліричний суб'єкт згадує незвичайну подію, алегоричного характеру,
яка вразила його до глибини душі - зустріч зі сліпими пастухами, що пасли сліпих овець.
У цілому цю поезію в прозі можна умовно поділити на три частини, у зв'язку з чим
монологічний виклад набуває динамічного характеру. У першій - йдеться про молодість
оповідача. Його спогади, виражені у вигляді монологу, що узагальнює певний досвід
ліричного суб'єкта, який через роки дивиться на себе ніби збоку: «Такий я тоді був»
[12: 54]. Це речення-узагальнення, винесене в окремий абзац, є ключовим для першої
умовної частини твору. Оповідач з присмаком сентиментального суму згадує колишні
роки, але крізь дієслівні форми минулого часу інколи пробивається теперішній: «На
жаль, не подибав я такої людини ніколи, а інших, що садилися в неприродні дивацтва
або знаходили в дівці, жінці і застійнім становищі своє щастя, я просто ненавидів.
Не терплю людей з сухою душею, і таких, що засиджуються на однім місці, як би їх
прикував» [12:54]. Оповідь від першої особи у цій частині поезії в прозі надає автобіографічних рис твору, відчувається авторська позиція у висловленому. «Суб'єктивне спрямування ліричної думки поезії в прозі зумовило домінуючі позиції ліричного героя, який
нерідко виступає як авторське «я»; Уособлюючи певні форми душевних станів, авторське
«я» присутнє у кожному з текстів у різному співвідношенні» [11: 88].
У другій частині суб'єкт мовлення переходить від абстрактних спогадів до конкретної
події, яка, власне кажучи, і стала фабульною основою «Білих овець». Акценти монологічного викладу дещо зміщуються: ліричний суб'єкт оповідає не просто про минулі події
чи вдається до характеристик, він описує момент з життя, пов'язаний з сильними переживаннями. Оповідь деталізується, наратор описує острів, який виявився його малою
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батьківщиною, що посилює емоційний пафос. З'являється характерне для поезій у прозі обірване трьома крапками речення. До інформативної функції монологу долучається
експресивна - «опис стану, в якому знаходиться персонаж, що промовляє монолог...» [1:
43-44]. Подальше розгортання подій лише збільшує експресію монологічного викладу.
Посилюється функція пауз, які сигналізують про психічний стан ліричного суб'єкта, речення стають короткими, з'являються окличні інтонації, текст подрібнюється на абзаци,
що «є необхідною складовою цього жанру для творення інтонаційно-синтаксичними засобами стану емоційного напруження, експресії, настрою» [11: 18].
Я схилився і почув, як мене морозом прошибло — всі вівці були сліпі.
Я глянув на пастухів.
Одебеління таке опанувало мене, що аж віддих сперло і всі живчики скорчились. Той
страшний вираз очей з чорними катарактами! [12: 55].
Заключна, третя умовна частина аналізованої поезії в прозі підсумовує викладену історію. Відбувається характерне для цього жанру зміщення уваги з події на враження, яке
вона лишила в свідомості ліричного суб'єкта. Монолог-спогад взаємодіє тут з рефлексивним монологом (за визначенням Л.В. Крилової), що відображається на граматичній
структурі тексту. Дієслова минулого часу, які позначали хронологічну віддаленість подій, змінюються на теперішній час. Ліричний суб'єкт переживає не саму подію, а те, що
він не здатен у повній мірі відтворити відчуте колись. Тут реалізується ще одна функція
монологу - вплив на почуття реципієнта, задля чого автор використовує повтори. Повтор
є традиційною синтаксичною фігурою як для поезій у прозі, так і для монологічного
мовлення. «Основним засобом зв'язності компонентів монологічного висловлювання
вважається семантичний повтор, а найбільш частотним різновидом зв'язності - прямий
лексичний повтор, провідними функціями якого є прагнення мовця вплинути на почуття
співбесідника, переконати його в чому-небудь» [1: 31, цит за: Л.В. Крилова Лингвистические особенности монологического высказывания в драме : автореф. дис. на здобуття
наук, ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Л. В. Крилова. - М.,
1980. - с. 18]. Третя частина твору, хоч і є найменшою, але повтори тут зустрічаються
частіше, а це свідчить про сугестивний характер даного рефлексивного монологу. Анафора «чую» наголошує на переживаннях ліричного суб'єкта, а частковий повтор кореня
«бол-» характеризує викликані цими переживаннями відчуття: «Чую лишень, як поміж
слова проникають дрібненькі, але дуже важливі відтінки. Чую, як ціле враження того
образу не є таким в словах, як я колись відчув, і це болить мене і долучається до давніх
німих болів душі» [12: 55].
Незважаючи на незначний обсяг тексту, аналізована поезія в прозі презентувала кілька форм складної та динамічної структури монологічного мовлення. Безфабульні твори
цієї жанрової структури частіше за все навіть візуально менші за поезії в прозі, що містять елементи подієвого сюжету. Однак ліричність жанру створює сприятливі умови для
розгортання монологічного мовлення навіть у зовсім невеликих текстах. Сконденсованість авторської думки змушує ретельно добирати відповідні засоби побудови монологу,
створюючи насичений емоційний текст. У центрі монологічної оповіді безфабульних поезій у прозі, так само, як і фабульних, стоїть ліричний суб'єкт, а об'єктом нарації є його
304

роздуми та переживання. Інколи поштовхом до монологу стає прагнення автора звернутися до реального чи уявного співбесідника або «озвучити» проблему. Це також зумовлює своєрідність монологічного викладу. За приклад такої ліричної мініатюри можна
навести «Амбіції» Василя Стефаника.
О. Бігун визначає цю поезію в прозі як «рефлективно-медитативну» [11: 106]. Твір
відзначається автобіографічністю, оповідь від першої особи, фактично, становить наказ
письменника своїй «бесіді», тобто поетичному слову., а з огляду на ранній період написання, - «талановитий заспів до всієї його творчості» [13:65]. Монолог у цьому випадку
носить характер зверненості: активний суб'єкт, який веде оповідь від першої особи однини, звертається до уявного співрозмовника, фактично, до персоніфікованої частини
себе самого - до своєї «бесіди», адже її може продукувати тільки його власна свідомість.
Отже, говоримо про феномен автокомунікації, описаної Ю. Лотманом: «Якщо автокомунікацію мислити широко, у дусі Ю. М. Лотмана, як сферу не тільки індивідуальної, але
й суспільної свідомості, то, очевидно, правомірним є висновок, що вона пов'язана переважно з орієнтацією на монологічну мову: як на монологи усамітнені (це самоочевидно), так і на звернені, які вимагають від слухача скоріше слухняності, ніж «зустрічної»
ініціативи» [3:200]. Автокомунікація, схематично позначена як канал передачі «Я - Я»
допомагає автору самовизначитися. Передаючи самому собі повідомлення або, як у цьому випадку, настанови, «Я-адресат» не пізнає нічого нового, але якісна трансформація
інформації в цьому каналі вимагає перебудови свідомості адресанта, а отже й самого
себе. «Це відбувається в результаті того, що вводиться додатковий - другий - код і вихідне повідомлення перекодується в одиницях його структури, одержуючи риси нового
повідомлення» [4]. Отже, рефлективно-медитативний монолог як засіб автокомунікації
В. Стефаника. в поезії в прозі «Амбіції» допомагає авторському самоусвідомленню, чіткому визначенню власної позиції.
Прикметно, що В. Стефаник. у цьому ліричному монолозі розділяє себе і своє поетичне слово, надаючи йому статус співбесідника, а значить і відповідного самостійного
значення. Це підкреслюється змістом завдань для «бесіди», що становлять зміст усієї поезії в прозі: «Шепчи до людей, як ярочок до берега свого. Грими як грім, що найбільшого
дуба коле і палить» [14: 38]. Висловлені й усвідомлені в цьому творі, настанови стають
орієнтирами для творчості В. Стефаника.
Повтори, що є основним прийомом композиції «Амбіцій», виконують функцію впливу на реципієнта у структурі оповіді, створюють стилістичну та ритмомелодійну картину
ліричної мініатюри, поєднують фрагменти твору, формуючи емоційно-смислову домінанту тексту. Дублюється кожне дієслово-наказ, зазвичай у вигляді того ж дієслова в
іншій граматичній формі: «Вбирайся, як дівчина раненько вбирається»; «плач, як ті
міліони плачуть»; «всякай..., як краплина роси у чорну землю всякає» [14: 38]. Тільки
дієслово «будь», повторюється в невеликому тексті п'ять разів і становить композиційну
рамку твору, починаючи та закінчуючи твір. Безсумнівно, що навмисні часті повтори
створюють значний сугестивний вплив з одного боку на читача, а з іншого, з огляду на
автокомунікативний характер твору, — на самого автора.
Ліричний суб'єкт не просто висловлює, а ніби собі самому дає настанови на
творчість.
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Кризові явища, які відбувалися в суспільстві на хмежі століть, сприяли переосмисленню основних цінностей, пошуку нових, що змушувало письменників заглибитись у
свій внутрішній світ. Це потребувало зміни наративної стратегії літературної творчості, пошуку нових жанрів для авторського самовираження, передачі внутрішнього стану
душі. Одним із таких жанрів стала поезія в прозі, а основною формою викладу - монолог.
Монолог в тексті художнього твору, якщо він є основною формою викладу, спричиняє до
появи так званої монологічної свідомості ліричного суб'єкта поезій у прозі, а у ширшому
сенсі – свідомості автора. Вивчення цих процесів, незважаючи на появу нових досліджень, потребує подальших ґрунтовних праць.
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СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.:
РЕЦЕПЦИЯ ЖАНРА (Д. ГАЛКОВСКИЙ, А. ЛЕВКИН, О. ПАВЛОВ)
У статті розглядається рецепція оповідання «Мальчик у Христа на ялинці» Ф.М. Достоєвського у сучасній російській літературі. Аналізується специфіка жанру святочного оповідання і його трансформація у реалістичній і постмодерністській прозі на матеріалі творів кінця
ХХ – початку ХХІ ст.
Ключові слова: святочне оповідання, рецепція, інтертекстуальність, паралітература,
реалізм, постмодернізм.
В статье рассматривается рецепция рассказа «Мальчик у Христа на ёлке» Ф.М. Достоевского в современной русской литературе. Анализируется специфика жанра святочного
рассказа и его трансформация в реалистической и постмодернистской прозе на материале
произведений конца XX – начала XXI вв.
Ключевые слова: святочный рассказ, рецепция, интертекстуальность, паралитература, реализм, постмодернизм.
The article represents the reception of F.M. Dostoevsky's short-story «A boy on Jesus Christmas
tree» in contemporary Russian literature. Specificity of a sviatochny's story genre and its transformation in realistic and postmodern prose on a material of products of the end XX— the beginnings of XXI
centuries is analyzed.
Key words: sviatochny story, the reception, intertextuallity, the paraliterature, realism, postmodernism.
Рецепция русской классики в современной литературе — явление закономерное и в
определенной степени отражает специфику литературного процесса рубежа XX—XXI вв.
Этот своеобразный “диалог” современных писателей с классиками активен и продуктивен. Классика неожиданно оказывается созвучной современному миру и это неспроста:
поиски духовных и ценностных ориентиров, которыми занимались многие писатели
XIX—XX вв., оказываются актуальными для наших современников. В этом контексте
вполне закономерным представляется тот факт, что даже периферийный для литературы
жанр святочного рассказа подвергается рецепции (причем как в рамках реалистической,
так и постмодернистской литературы).
Исследовательских работ, посвященных святочным рассказам, очень мало. Многие
вопросы, связанные с выделением этого жанра, требуют ряда уточнений. Поводом для
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святочного рассказа является христианский праздник святок, которые начинаются сразу
после Рождества. Литературные святочные рассказы, как отмечает Е.В. Душечкина, «в
большинстве своем опирались на устную традицию» [1: 208]. Сам жанр сформировался
на протяжении XVIII— XIX вв., а его расцвет приходится на последнюю четверть XIX в.
Основным поставщиком святочных рассказов была периодическая печать, т.к. они жестко привязаны к определенным календарным праздникам.
С.Ю. Николаева выделяет 5 разновидностей календарно-духовного текста (виды
рассказов): святочный, рождественский, новогодний, крещенский, пасхальный. На наш
взгляд, предложенное членение достаточно условно. Дело в том, что при соотнесении
рассказов с православным календарем получается следующая картина: «святочные рассказы» имеют отношение к послерождественской неделе, т.к. святки празднуют сразу
после Рождества, а «рождественские рассказы» соотносимы с предрождественской неделей, непосредственно предшествующей Рождеству. В литературе же произошло смещение и оба выделяемых жанра смешались, в результате чего под «святочным рассказом»
понимается как непосредственно святочный, так и рождественский рассказ. Потому
предлагаемое деление представляется малоактуальным, и даже сама исследовательница
фиксирует терминологическое смещение: «В некоторых рождественских текстах мы наблюдаем святочные мотивы (и наоборот), это обусловлено близким временным совмещением святок и Рождества» [2: 26]. Исходя из концепции Николаевой, получается, что
«Святочные рассказы» (1886) Н.С.Лескова соответствуют данной жанровой атрибуции, а
святочный рассказ Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» (1876) — это рождественский рассказ (см.: [2: 264]). Однако последующей рецепции подвергся в большей
степени рассказ Достоевского и, соответственно, его интерпретация жанра.
Характеризуя рождественский рассказ, Николаева отмечает: «<...> многие тексты
были построены как раз на контрасте — на несоответствии гуманной идеи праздника антигуманной жизненной реальности: бедный/богатый, несчастливый/счастливый,
жизнь/смерть. Отсюда частые мотивы смерти в канун Рождества» [2: 22]. Как видим, это
также и предельно общая характеристика святочного рассказа в понимании большинства
писателей XX— начала XXI вв. Душечкина объединяет 2 разновидности под названием
«святочный рассказ»: «Поскольку зимние праздники, включившие в себя и старинные
народные святки, и церковный праздник Рождества, и мирской праздник Нового года,
обладали широким тематическим диапазоном, то и литературные святочные рассказы
этого времени становятся не только многочисленными, но и достаточно разнообразными
по своим сюжетам. Поэтому в тех же зимних праздничных номерах газет и журналов
наряду с рассказами, сюжеты которых строились на святочных мотивах, печатались и
рассказы с рождественской тематикой. Иногда назывались рождественскими, а иногда
имели более привычный для русской традиции подзаголовок — «святочный рассказ»»
[1: 209].
Таким образом, принимая во внимание предлагаемые исследователями уточнения,
термином «святочный рассказ» мы все же будем обозначать календарно-духовный текст,
сформировавшийся в литературе на протяжении XIX—XX вв. и имеющий ряд особенностей, варьирующихся в зависимости от концепции того или иного автора, обращающегося к данному жанру. Прежде чем перейти к анализу жанровой рецепции в современной
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литературе, считаем необходимым выделить структуру святочного рассказа Достоевского, которая выглядит следующим образом:
1. определение хронотопа: действие происходит «накануне Рождества, в каком-то
огромном городе и в ужасный мороз» [3: 14];
2. главный герой — мальчик; описание его внешности и общей картины бедствий
(голод, умирающая мать);
3. мотив скитания (мальчик выходит один в большой город);
4. антитеза (противопоставление мира сытых людей голодному мальчику);
5. мотив изгнания, включающий мотив унижения:
а) унижение моральное (мальчика выгоняют, дав ему копеечку);
б) унижение физическое (избиение более сильным мальчиком);
6. мотив сна, сопровождающийся мотивом чуда (мальчик засыпает, а умерев, попадает к Христу на ёлку);
7. мотив несчастной и несправедливой смерти (обнаружение трупа умершего мальчика).
Кроме того, в рассказе Достоевского присутствует дидактика, боль и страдание за
всех «униженных и оскорбленных». В основе сюжета Достоевского — событие, способное вызвать отклик в душе любого человека. Мораль подана автором в христианской
транскрипции: Рождество — это время объединения людей, время проявления любви к
ближнему.
Симптоматично, что именно модель Достоевского оказалась востребованной современными авторами. Его текст закладывает основы жанрового канона, на который ориентируются многие писатели, обращающиеся к данному жанру. Важно также отметить,
что рецепция рассказа Достоевского осуществляется как в рамках реалистической художественной системы, так и в рамках постмодернизма. Безусловно, писатели-реалисты
в большей степени сориентированы на модель классика и все вводимые ими новации в
этот жанр в целом вписываются в предложенную им модель, насыщая ее актуальным и
современным содержанием. Постмодернисты же, прибегая к деконструкции, осуществляют свободную трансформацию и самой модели рассказа, и образов, неизменных для
данного жанра. Варьируются используемые ими мотивы, количество героев; дидактика
отходит на второй план. Доминирующий у Достоевского мотив скитающегося осиротевшего ребенка, в конце умирающего, является структурообразующим в реалистической
рецепции жанра. Одним из ярких примеров является рассказ Олега Павлова «Конец
века» (1995), автор которого, безусловно, сориентирован на традицию святочного рассказа Достоевского и одновременно осуществляет его рецепцию посредством трансформации этого жанра, привнесением в «святочный рассказ» собственных образов.
Павловым практически полностью заимствована сюжетно-композиционная модель
классического рассказа. Действие обоих произведений происходит в канун Нового года.
Оба персонажа не имеют имен (у Достоевского — мальчик, у Павлова — «молодой человек, чуть не мальчик»). Оба оказываются в положении брошенных и обреченных на
одиночество. В рассказе Достоевского мальчика выталкивают за дверь, когда он входит
в дом богатых людей: «Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку,
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а сама отворила ему дверь на улицу. <...> А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по
ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее» [3: 15].
В «Конце века» привезенного мальчика сразу приняли за бомжа, завернутого в мешок,
и потому охранник, боясь вшей, выталкивает его ногами из коридора. Мотив унижения
у Павлова усиливается: «Тогда свалил паренек (охранник. — СТ.) мешок с каталки на
пол и стал пинать сапогами, чтобы он дополз, но скоро понял охранник, что это не выход
и что до двери-то, может, его и добьет, зато кто ж его будет заставлять ползти дальше»
[4: 11—12]. И у Достоевского, и у Павлова герои умирают. Мальчик Достоевского попадает к Христу на елку. В рассказе Павлова бомж после смерти неожиданно превращается в мальчика (когда санитарка его отмыла): «Это был молодой человек, чуть не мальчик — но измученный и тощий, как старик. Чесотка сделала его кожу одной темнотой, и
только лицо да руки были режущей белизны, красоты. <...> Он лежал в корыте грязной
больничной ванны так глубоко и убито, будто висел, приколоченный к ней гвоздями»
[4: 14]. Мотив чуда автором удваивается: во-первых, бомж превращается в «мальчика»,
во-вторых, тело его исчезает. В этом умершем мальчике отчетливо просматривается образ Христа: и то, как он лежит в ванной, будто приколоченный гвоздями, и тот факт, что
его тело впоследствии исчезает из морга. В рассказе «Конец века» Павлов ориентируется
на ту христианскую традицию, которую реализовал в своем творчестве Достоевский.
Таким образом, рецепция Достоевского в произведении Павлова проявляется на двух
уровнях: как на сюжетно-композиционном, так и на идейно-образном. Достоевский,
безусловно, актуален для самого Павлова: сюжет святочного рассказа русского классика
находит отражение в современной действительности, что свидетельствует о рефлексии
жанра в творчестве современного автора.
Промежуточное, пограничное положение между реализмом и постмодернизмом занимает рецепция жанра святочного рассказа в романе Андрея Левкина «Счастьеловка» (2007). Роман в целом представляет собой явление паралитературы. Жанр произведения можно определить как роман-путеводитель, роман-справочник, т.к. он создан
на стыке художественного, политологического и социологического дискурсов. В произведении анализируется современная московская действительность и место человека в
глобализационном контексте. Однако глава «Художественная литература» представляет
собой типичный святочный рассказ и написана в реалистическом ключе1.
Левкин очень точно следует модели, созданной Достоевским. Хронотоп главы несколько видоизменен: из контекста романа известно, что действие происходит в Москве
(у Достоевского — «какой-то огромный город»), но накануне Нового года, а не накануне
Рождества, как в классическом тексте. Главная героиня — девушка. Как и Достоевский,
Левкин не дает имени своему персонажу, подчеркивая архетипичность описываемой
ситуации. В отличие от классика, Левкин делает акцент не на социальном сиротстве героини, а на духовном: имея живых родителей, она проживает одна. Мотив скитания на
уровне текста повторяет классика: «Вот она и брела теперь с непокрытой головой, и уши
почти совсем окоченели» [5: 14]. Как и мальчик у Достоевского, героиня Левкина оказывается одна наедине с большим городом. Далее, следуя классической модели, Левкин
вводит антитезу. Мир сытых и богатых символизирует роскошный стол, который девушка видит в своем видении: «Она увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый
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белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространяя чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками»
[5: 15].
Мотив изгнания также трансформирован в соответствии с современной действительностью. Девушка не может вернуться домой до тех пор, пока не добудет дозу (наркотиков), приятель «прибьёт её». И вот здесь смысл не совсем понятен: то автор пишет,
что она живет одна в двухкомнатной квартире, то сообщает, что она живет вместе с
приятелем на чердаке, «где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты
тряпками» [5: 15]. Очевидно, что проживание на холодном чердаке является одновременно и моральным, и физическим унижением, которое также испытывает персонаж Достоевского.
К концу главы Левкин развивает мотивную структуру, почерпнутую им у Достоевского. У него мотив сна сопровождается мотивом чуда. Само описание елки зеркально
отражает то, которое встречаем в рассказе классика: «Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее любой, какие она
видела когда-либо. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветвях, а разноцветные картинки, которыми украшают витрины магазинов и ресторанов, смотрели на девочку» [5: 15].
Мальчик Достоевского попадает на Христову елку, а девушка у Левкина после видения
елки возносится с благоверным князем Павлом «высоко-высоко — туда, где нет ни холода, ни страха» [5: 16].
Наконец, описания обнаруженных утром замерзших трупов также схожи. В обоих
текстах авторы фиксируют смерть как переход в иную, более счастливую жизнь (мальчик
встретил на небе свою маму; девушка умерла с улыбкой на губах, «будто она слушала
песню»). Однако Левкин несколько расширяет границы жанра: если у Достоевского мораль подразумевается, хоть явно и не присутствует в тексте, у современного автора она
четко прописана в конце главы: «И никто из них (людей — СТ.) не мог знать, какие чудеса она видела, среди какой красоты она поняла, что счастье наше <...>, как вода в бредне:
тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нет» [5: 16].
Таким образом, осуществляя последовательную рецепцию жанра святочного рассказа, Левкин не только насыщает используемую им модель Достоевского современным
актуальным содержанием, но также переосмысливает сам жанр в новом контексте и дополняет его обобщением, включающем в себя как традиционную дидактику, так и философский компонент.
Наконец, постмодернистскую рецепцию жанра святочного рассказа обнаруживаем в
незаконченном цикле «Святочных рассказов» Дмитрия Галковского. Из 8 написанных
на данный момент рассказов2 «Святочные рассказы» №2, №3, №10 и №13 представляют
интерес с точки зрения наличия в них рецепции Достоевского. В целом в своих «Святочных рассказах» Галковский в постмодернистском ключе подвергает деконструкции
и сам жанр, и его непременные атрибуты (сюжет, герои, проблематика), обязательно насыщает их новыми кодами и в результате расширяет границы жанра, а иногда и выходит
за его пределы.
Доминирующим мотивом, к которому чаще всего сводится концовка святочных
рассказов Галковского, является мотив смерти. В «Святочном рассказе №2» (1998) он
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также приобретает сюжетообразующую функцию: все 34 героя рассказа в разное время
умирают при различных обстоятельствах. Все же главным героем является Коля Кисточкин — почти осиротевший мальчик: когда ему было 6 лет, у него умерла мать (полное
совпадение с сюжетом Достоевского). В силу того, что все же основное внимание в тексте уделяется судьбам остальных 33-х мальчиков, сюжетная линия и соответствующая
мотивная структура уплотняется. Как и в рассказе Достоевского, в «Святочном рассказе
№2» присутствует мотив скитания: весной 1904 года Кисточкин отправляется в Америку, где он впоследствии превращается в Ника Кистова. Здесь обращает на себя внимание
момент постмодернистской трансформации жанра, оборачивающейся зеркальной проекцией: судьба всех мальчиков, кроме Кисточкина, сложилась трагически, но именно
его линию Галковский развивает в соответствии с жанровой моделью, заимствованной
у Достоевского. Конец рассказа, как и его начало, представляет собой рефлексию жанра
в интерпретации русского классика. Сохраняется структура (мотив сна и мотив чуда),
но меняется содержание (вместо елки Христа в момент смерти перед Ником Кистовым
предстает картинка из детства). Кроме того, сохраняется хронотоп (смерть под Рождество): «Наконец старый циркуль описывает полный круг и попадает в исходную точку.
Рождество. Nik Cistov <...> закрывает глаза, начинает дремать, и видит, как они с Петруччио на санках летят с длинной пологой горки» [6: 17]. Таким образом, мотив смерти обретает в тексте Галковского новый модус восприятия — смерти-просветления; сам факт
того, что Ник Кистов умер в возрасте 92 лет является чудом в контексте рассказа, т.к. все
его одноклассники прожили намного меньше.
«Святочный рассказ №3. Статья Жозефины Шкурко» (2000) так же, как и предыдущий, в значительной степени усложняет пространство рефлексируемого автором жанра. Следует отметить, что метатекст (комментарий, служащий и прологом, и заполнением умышленных пустот рассказа) вторгается в структуру повествования и существует
в нем наравне с основным текстом. Автокомментарий Галковского носит пародийный
характер. Главных персонажей как минимум трое, и судьба каждого из них так или иначе
сопрягается с основными мотивами святочного рассказа. Первым персонажем является
девочка-нимфетка, малолетняя проститутка Аня Санкина. Автором подчеркивается ее
духовное сиротство, родители не обеспокоены ее судьбой. И хотя традиционный хронотоп в данном рассказе отсутствует, на уровне сюжета Анька повторяет судьбу героев святочных рассказов. Она умирает, увидев фею, угощавшую ее шоколадками. Как и многие
другие персонажи святочных рассказов, умирая, Аня перерождается в новой, возможно
счастливой, жизни: «От лязга Санкина вздрогнула, не просыпаясь, повалилась в снег.
Снег шел всё гуще и гуще, снежинки на улыбающемся лице Ани уже не таяли...» [7: 8].
Второй персонаж, включенный автором в структуру повествования, — это дядя
Митя. Он изображается именно как персонаж святочного рассказа и получается, что в
роли осиротевшего, скитающегося мальчика оказывается взрослый человек, который наставляет свою богатую племянницу совершать добрые дела (она стала той феей, которую
видела перед смертью Аня). В соответствии с концепцией рассказа, мораль вынесена
автором в комментарий, причем и сам этот метатекст подвергается авторской рефлексии в контексте современной литературы: «Механизм примитивного морализаторства
к концу XX века насквозь проржавел. Шестеренки и поршни перестают цепляться друг
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за друга, возникает сюжетная импотенция» [7: 6]. Однако следует отметить, что самому
Галковскому удалось избежать так называемой «сюжетной импотенции», т.к. сюжеты
его святочных рассказов многообразны и многовариантны, в результате чего возникает
неизбежная множественность интерпретаций.
Рассказ оказывается гипер-паралитературным: литературный (художественный)
дискурс дополняется и перекликается с литературоведческим (научным). Галковский,
анализируя возможность эмоционального воздействия морали святочного рассказа на
читателя, приходит к определенным выводам: несмотря на осуществляемую в «постсовременной России» переоценку ценностей, моральный посыл святочного рассказа остается актуальным и адекватно воспринимаемым3.
Наконец, третьим персонажем, принимающим участие в реализации традиционной
жанровой модели, оказывается сама Жозефина Шкурко. Её неожиданная смерть трагична и является завершающим аккордом данного рассказа. Таким образом, с одной стороны, Галковский расщепляет традиционную структуру и «распределяет» основные мотивы святочного рассказа между несколькими героями, а с другой стороны — объединяет
их в контексте одного рассказа и усиливает не только дидактическую направленность
рассказа, но и насыщает его современными кодами, понятными читателю.
«Грустная сказка, или Святочный рассказ №10» (2002), как и предыдущие тексты, репрезентирует постмодернистское прочтение и понимание жанра. Любопытно, что
данный святочный рассказ приобретает также жанровые признаки сказки и фантастического рассказа. Все три жанра вплетаются друг в друга, образуя единое текстовое пространство. Главный персонаж, соответственно, предстает в трех ипостасях: Горлышко
(пространство фантастического рассказа), уточка Горлышко (пространство сказки), 13летняя девочка с ник-неймом «Горлышко» (пространство святочного рассказа). Рассказ
очень емкий и в нем, пожалуй, только концовка представляет рецептивное освоение анализируемого жанра (Галковский описывает физическую смерть главной героини). Конец
рассказа включает как жанровый канон святочного рассказа, так и элементы сказки и
фантастического рассказа: «А за то, что утята не бросили ее в беде и приехали на похороны, сделала им Горлышко подарок. Один добрый волшебник посмотрел, какие утята
дружные и славные, как помогают друг другу, расчувствовался и подарил новый сервер.
Это такой подарок от Горлышка всем нам получился. А вот плакать, дорогой читатель, не
надо. Настоящие галаксиане не плачут. И потом в Галактике никто не умирает. Попавшие
в Галактику, живут там вечно» [8: 2].
В структуру рассказа проникает не столько фантастика как прием, сколько фантастика как способ репродуцирования пространства Интернет онлайн игры. Этот факт
подтверждает авторская оговорка: Горлышко стала виртуальным персонажем (в данном
случае имеем дело со своеобразной трансформацией классического сюжета святочного
рассказа, в котором герой обретает счастье у «Христа на ёлке»). Думается, данным рассказом Галковский демонстрирует неисчерпаемость сюжета и безграничные возможности постмодернистской трансформации жанра.
Последний из написанных автором на сегодняшний день «Святочный рассказ №13.
Девятнадцатый век» (2004) также представляет интерес с точки зрения присутствия
в нем рецепции жанровой модели Достоевского. Галковский в очередной раз в пост313

модернистском ключе подвергает деконструктивистскому анализу сам жанр святочного рассказа. Главным героем является Василий Васильевич Розанов, причем в течение
рассказа возраст его меняется (начинается с детства и заканчивается смертью). Мотив
скитания прослеживается в кульминации повествования. Автор подробно описывает, как
в 1917 г. Розанов пытается заложить свою поддельную коллекцию монет с целью прокормить семью. Перекупщик Кармаго, пожалев его, дает денег, которые у Розанова украли.
Главный герой умирает возле церкви. Как и в классическом сюжете, герой совершает
своеобразный переход сродни просветлению. Однако в данном рассказе автор лишает
смерть главного персонажа ореола чудесного, она подчеркнуто прозаична и банальна: «Пускай ничего этого не было...Только беззвучное шевеление губ агонизирующего
старика... На подушке лежал ссохшийся череп с высоким выпуклым лбом мыслителя»
[9: 7]. Последняя фраза рассказа «Маленький мальчик в заливаемой солнечными лучами
беседке...» [9: 7] является, с одной стороны, жесткой привязкой к рефлексируемому жанру, а с другой стороны, вносит дополнительные интерпретации сюжета рассказа в целом.
Возможно, Розанов и есть этот маленький мальчик (в этом случае мотив чуда объясняет
содержание), а в то же время это могло быть предсмертным видением героя. В любом
случае, рассказ завершается классическим сюжетным ходом, неотъемлемым для жанра
святочного рассказа.
Как видим, Галковскому удается вдохнуть в традиционный для русской литературы
жанр «новую жизнь»; в четырех проанализированных текстах автором использованы
разные стратегии в процессе рецепции жанровой модели Достоевского. Подводя итог
рецептивному освоению святочного рассказа в современной литературе, необходимо
отметить продуктивность подобного «диалога с классиком». Обращение современных
авторов даже к такому маргинальному для русской литературы жанру позволяет судить
об актуальности не только классической литературы, но и тех ценностных ориентиров,
которые она постулирует.
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Примітки:

Постмодернистское произведение может включать в качестве равноправных фрагменты
реалистического и модернистского характера. Для паралитературных текстов это явление
вполне закономерное.
На интернет-сайте писателя опубликованы святочные рассказы: №1, №2, №3, №4, №5, №6,
№10 и №13.
Здесь уместно вспомнить последний фильм Киры Муратовой «Мелодия для шарманки»
(2009), в котором осуществляется рецепция жанра святочного рассказа посредством кинематографического языка.
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«АНТИТЕЗА» «ЛОГОС - АБСОЛЮТ»
В ТВОРЧЕСТВЕ ЗИНАИДЫ ГИППИУС
Стаття присвячена розгляду бінарності «Логос — Абсолют» у ліриці Зінаїди Гиппіус і оцінці її ролі в поетичній картині світу поетеси. Вказана бінарність розглядається
з точки зору індивідуальної релігійної філософії, відображеної у творчості 3. Гіппіус.
Ключові слова: Логос, Абсолют, Бог, Божественна Любов, Єдине Ціле, частина,
іпостась, проявлене.
Статья посвящена рассмотрению бинарности «Логос - Абсолют» в лирике Зинаиды
Гиппиус и оценке её роли в поэтической картине мира поэтессы. Указанная бинарность
рассматривается с точки зрения индивидуальной религиозной философии, отражённой
в творчестве З. Гиппиус.
Ключевые слова: Логос, Абсолют, Бог, Божественная Любовь, Единое Целое, часть,
ипостась, проявленное.
The article is devoted consideration of binaryness «Logos — Absolute» in Zinaida Gippius‘
poetry and estimation of its role in the poetic picture of the world of poetess. The indicated
binaryness is examined from the point of view of the individual religious philosophy, reflected
in Z. Gippius works.
Key words: Logos, the Absolute, God, Divine Love, Single Whole, part, posing, shown.
С момента своего возникновения символизм являлся не только и не столько
литературно-художественным направлением, сколько комплексным, один из главных
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теоретиков русского символизма, выступая против народнического реализма, который,
по его мнению, выражал лишь «фальшиво гуманные чувства и буржуазную мораль»,
утверждал, что именно позитивистское миропонимание стало основой того кризиса,
который охватил русскую литературу. Мережковский выдвигал программу нового направления, основными элементами которого должны стать «мистическое содержание,
символы и художественная выразительность» [5:174].
Однако следует заметить, что у западных (преимущественно, французских) символистов интерес к личности значительно превосходил интерес к сфере идеального, а само
понятие Щей не имело религиозного оттенка, тогда как русские символисты явно тяготели к вопросам трансцендентного.
Одним из наиболее ярких представителей русского символизма была Зинаида Гиппиус. Именно с её литературной деятельностью теснейшим образом связано зарождение и
становление русского символизма. Без её участия невозможно представить религиозный
ренессанс начала века. Д. Мирский в 1922 году указывал на то, что роль Гиппиус-поэта
«огромна» и «недостаточно ещё оценена»: «На самом деле именно она, гораздо больше,
чем Бальмонт или Брюсов, сыграла наиболее плодотворную и личную роль в начале нашего поэтического возрождения 90-900-х годов» [13:92].
Стержневой темой её творчества - как поэзии так и прозы - стала тема запредельного бытия, потустороннего, непостижимого рассудочной логикой божественного начала.
Ярким примером тому могут служить строки из стихотворения «Песня»: «(...) Увы, в
печали безумной я умираю, / Я умираю, / Стремлюсь я к тому, чего не знаю, / Не знаю...
/(...)/ О, пусть будет то, чего не бывает, / Никогда не бывает: / Мне бледное небо чудес
обещает, / Оно обещает. / Но плачу без слёз о неверном обете, / О неверном обете... / Мне
нужно то, чего нет на свете,/ Чего нет на свете» [4:50].
Практически вся её творческая активность разворачивается вокруг двух основных
полюсов: Бог и человечество (к последнему можно отнести и человека вообще, и авторское «я» в частности). В качестве же сил, удерживающих данные полюса вместе и объединяющих их в единое целое, выступает любовь и смерть как две формы слияния земного и небесного. Собственно, о подобной тематике своих стихов Гиппиус высказалась и
сама в стихотворении «Тройное»: «Тройною бездною мир богат. / Тройная бездонность
дана поэтам. / Но разве поэты не говорят. / Только об этом? / Только об этом? / Тройная
правда - и тройной порог. / Поэты, этому верному верьте. / Только об этом думает Бог: /
О человеке. / Любви. / И смерти» [4:273].
Однако, несмотря на такое декларативное проявление интереса к теме божественного, 3. Гиппиус в своём творчестве не даёт однозначного ответа на вопрос, чем же является Бог в её собственном представлении и каково её подлинное отношение к Нему.
Для начала остановимся на вопросе интерпретации понятия «Бог» в философии вообще и творчестве Зинаиды Гиппиус, в частности.
Если не рассматривать подробно различные ортодоксально-канонические представления о божественном, характерные для доктринальных религий (например, христианское учение о Святой Троице или же разнообразные языческие пантеоны), то, в целом,
наиболее расхожими в философии являются две взаимосвязанные трактовки Бога: Бог
как Логос и Бог как Абсолют.
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Пожалуй, самым конкретным значением термина «Логос», употребляемого по отношению к Богу, является «проявленное божество; внешнее выражение вечно скрытой
причины» [10]. Термин «Абсолют» в одном из своих значений совпадает с термином
«Логос»,: «высшая руководящая Личность, управляющая всей Иерархией» [9].
Однако если рассматривать мироздание не как иерархию, бесконечно устремлённую
вверх, а как незамкнутую сферу, где бесконечно большое переходит в бесконечно малое,
то Абсолютом можно и нужно именовать не ступени условных иерархий, а саму по себе
всеохватность, включающую всё философским течением, отражавшим духовные искания эпохи. Жан Мореас, теоретик французского символизма, писал: «Символическая поэзия [...] стремится облечь Идею в чувственно постижимую форму, однако эта форма - не
самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя из-под её власти. [...] все феномены
нашей жизни значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые
отражения перво-Идей, указующие на своё тайное сродство с ними...» [6].
Само появление символизма было связано с кризисом позитивистской философии и
традиционного уклада жизни европейского общества. Прежние социальные, философские и нравственные нормативы, казалось, потеряли свою актуальность, а новые ещё не
были найдены, что в итоге приводило к полной потере ценностных ориентиров. Макс
Нордау определил это состояние как «легкое нравственное подташнивание» [7].
Что же касается реалий русской культурной жизни, то, в целом, начало XX века в
истории русской литературы традиционно рассматривается как эпоха исканий, преодоления изживших себя теорий, эстетических представлений и идеологических установок.
Эта эпоха знаменует собой, прежде всего, поворот к новому пониманию самой действительности и культуры, переосмыслению вопроса о значении и функциях литературы, то
есть новую парадигму эстетического мышления. В связи с этим, данный период времени
в России по праву признан культурным ренессансом, поскольку он сопровождался активным интересом к вопросам духовности и религии, а также к переосмыслению роли
христианства в жизни общества и индивидуума. Огромное внимание в литературе стало
уделяться внутренней психологической жизни человека, поиску путей реализации его
творческого потенциала и обретения им максимальной духовной свободы. Эта тенденция во многом стала причиной повышения интереса к западному символизму.
Уже в своей первой программной работе «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1893) Д. С. Мережковский, сущее и потенциальное,
проявленное и непроявленное - бытие и небытие как равенство. В этом смысле более
уместным видится другое определение Абсолюта: «Самосуществующая метафизическая субстанция, характеризующаяся полнотой, самостоятельностью, завершенностью,
негеометрической протяженностью, сознательностью, моничностью. Абсолют не есть
Бог, персона, интеллект, разум, идея. Он не является бесконечным или конечным, делящимся на центр и периферию. [...] К нему совершенно не приложимы категории структуры, информации, энергии...» [11].
С такой точки зрения Бог, понимаемый как Абсолют является по сути своей не Богом
как таковым, возвышающимся над миром и отделённым от него, а всем мирозданием
в целом, включающим в себя как Творение так и Творца. Более того, такое понимание
Абслюта исключает собственно творение, ибо Абсолют изначально включает в себя всё
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возможное в непроявленном и нерасчленённом состоянии. Иными словами, в таком контексте вместо слова «творение» уместнее употреблять «проявление» и «саморазделение». В этом случае, как мир, так и сам Бог-Логос выступают ипостасями, проявлениями
Абсолюта.
Возвращаясь к образу Бога в творчестве 3. Гиппиус, необходимо обратить внимание
на одну характерную деталь её манеры изложения мыслей, которая может пролить свет
на её представление о Боге и мироздании.
Одной из ключевых особенностей литературного наследия поэтессы является склонность к построению бинарностей-антитез. В предисловии к сборнику её сочинений
К. М. Азадовский и А. В. Лавров так говорят о 3. Гиппиус: «Её поэтический мир, [...],
предельно подвижен, он реализуется как непрестанный диалог между двумя противоположными полюсами: [...] Богооставленность - и ощущение Бога, антицерковность - и
потребность веры, молитвенный пафос, прославление смерти - и стремление к жизни,
[...], - на этих «противовесах» держится мировосприятие Гиппиус» [4:10].
Вместе с тем, следует сказать о том, что сама Зинаида Гиппиус всегда подчёркивала,
что «двойственность есть уже признак несовершенности, неконечности»: «Не говорите
же мне никогда, что есть две правды и два Бога. [...] А у тех, у кого две правды, - нет ни
одной» [4:11]. Это утверждение на фоне всего творческого наследия поэтессы, казалось
бы, само по себе должно выглядеть весьма парадоксально, так как явно противоречит
поэтической картине мира 3. Гиппиус.
Однако это противоречие выглядит вполне разрешимым. Саму суть смысловой нагрузки поэтических антитез Зинаиды Гиппиус наиболее адекватно отразил И. Анненский: «Для 3. Гиппиус в лирике есть только безмерное Я, не её Я, конечно, не Его вовсе.
Оно - и мир, оно - и Бог; в нём и только в нём весь ужас фатального дуализма; в нём - всё
оправдание и всё проклятие нашей осуждённой мысли; в нём - и вся красота лиризма
3. Гиппиус» [1].
Помимо И. Анненского, тайную идею всех «противоположностей», нашедших отражение в лирике 3. Гиппиус уловил начинающий поэт и критик-символист А. Смирнов,
по мнению которого в поэтическом мире Зинаиды Гиппиус на самом деле присутствует
лишь одна большая идея, постепенно раскрывающаяся в своих разных степенях [4:12]
В связи с этим, некоторые исследователи делают предположение, что основные начала внутреннего мира 3. Гиппиус не аннигилируются в своей антитетичности, а утверждаются в универсальной сути, которая постигается уже за пределами конкретных идей
и понятий. [4:11].
Сама Зинаида Гиппиус в стихотворении «До дна» так писала о себе: «Тебя приветствую, мое поражение, / тебя и победу я люблю равно; / на дне моей гордости лежит
смирение, / и радость, и боль - всегда одно» [4:85]. Поэтесса словно пыталась достичь
предела каждого качества и явления, где оно оборачивается собственной противоположностью.
3. Гиппиус понимает истину как нерасчленимое единство, включающее в себя весь
спектр возможных (теоретически или практически) идей и ощущений. В этом смысле
так называемые «противоположности» выступают лишь как ориентировочные полюса
этой истины — условные того Целого и Всеединого, что на самом деле границ не имеет.
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В этой ситуации вообще бессмысленно говорить о какой-либо мировоззренческой
«двойственности» поэтессы, так как возможное число идейных и эмоциональных вариантов решения той или иной проблемы, поставленной в конкретном произведении
3. Гиппиус, не ограничивается двумя полярностями: активное оперирование бинарностями и превращение их из оппозиций в амбивалентности является своего рода декларированием единства мироздания как Абсолюта.
Об этом единстве лучше всего сказано в стихотворении 3. Гиппиус «Электричество»:
«Концов концы коснутся - / Другие «да» и «нет» / И «да» и «нет» проснутся, / Сплетенные сольются, / И смерть их будет - Свет» [4:86] Вместе с тем, мы не можем утверждать,
что Зинаида Гиппиус понимала Абсолют как единственно возможную форму существования Бога, так как временами она провозглашала совершенно противоположное, отдавая предпочтение Богу-Логосу. В лирике поэтессы причудливо соединяются оба взгляда
на Бога как невозможные один без другого.
Так, в стихотворении «Любовь», говоря о Боге и людях, 3. Гиппиус высказывает две
противоположные по своей сути мысли: «И вы, и Он -одно» и «Идите все - к Нему»
[4:79]. В связи с этим возникает смысловой диссонанс: как можно идти к тому, чем ты
являешься? Данная тема продолжается и в стихотворении «Если»: «Если мы не будем в
Нём, / Вместе, свитые в одно, / В цепь одну, звено в звено, / Если мы не будем в Нём, - /
Значит, рано, не дано, / Значит, нам - не суждено, / Просияв Его огнём, / На земле воскреснуть в Нём...» [4:135]. Данное стихотворение поэтессы можно расценивать скорее
как призыв к единению с Богом, чем констатацию изначального единства с Ним. Возникает антитеза «Единство с Богом -отделённость от Бога». В своём стихотворении «Заклинанье» она провозглашает следующее: «Разломись, Оно, проклятье цельное! Разлетайся,
туча иступленная! Бейся, сердце, каждое отдельное, / Воскресай, душа освобождённая!»
[4:149]. В этих строках отражено страстное желание множественности, разнообразия,
тяга к движению от Целого - к частям, от единения к разделению. Такой поворот выглядит весьма неожиданно на фоне других стихов 3. Гиппиус, в которых отражено противоположное желание единения с Богом и Вселенной: «Прежнее дай мне безмолвие, /
О, возврати меня вечности... / Дай погрузиться в безмолвие, / Дай отдохнуть в бесконечности!..» [4:71]. В стихотворении «Отрада» мы и вовсе наблюдаем идеализацию полного
растворения личности в окружающем мире: «Но не в земле - я буду здесь, с тобою, / В
дыханьи ветра, в солнечных лучах, / Я буду в море бледною волною / И облачною тенью
в небесах» [4:51]. Здесь же проскальзывает намёк на почти буддийский идеал слияния
с Единым -растворение собственного сознания в окружающем мире: «Но мне сознанья
моего не жаль» [4:51].
Возникает вопрос, почему в поэзии Зинаиды Гиппиус нашли отражение два противоположных мотива: желание отделиться от Бога-Целого и потребность в единении с Ним,
стремление к сохранению собственной индивидуальности и параллельно с этим - тягу к
полному растворению своего сознания в мире природы. Ответ на него может дать отрывок из письма самой 3. Гиппиус: «Я знаю только одно, верю только в одно - это что надо
Бога, что Бог - это то, что не я, и что мне нужно направление от я к этому не я...» [4:13].
Ключевые моменты этого высказывания: «Бог - это то, что не я» и «мне нужно направление от я к этому не я...» дают нам чёткое основание утверждать, что в качестве
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желаемого Бога 3. Гиппиус понимает отнюдь не Абсолют. Ей нужен именно Бог, центрированный в некоей точке, причём желательно вне привычного земного пространства.
Бог-Абсолют (вездесущий) в таком контексте явно подменяется Богом-Логосом (хронотопическим) - отдельным - тем, кому можно противопоставить остальной мир и собственное «я», а значит можно сливаться в радостном духовном экстазе: «Горит тихий,
предночный свет, / От света исходит радость моя. /Ив мире теперь никого нет. / В мире
только Бог, небо и я» [4:75].
Лирической героине 3. Гиппиус, как впрочем и ей самой, необходим Бог-посторонний,
Бог отдельный, ощущаемый как нечто, к чему можно идти, чего можно желать и что
можно в конечном итоге обрести. Именно о таком Боге она пишет в стихотворении
«Иметь»: «Пусть круче всход - белей ступени. / Хочу дойти, хочу узнать, / Чтоб там,
обняв Его колени, / И умирать, - и воскресать» [4:144]. Поэтесса воссоздаёт образ Бога,
которого можно любить как Иного. Являясь частью Единого Бога - Абсолюта, она тем
не менее ищет любви именно к Богу-Другому, Богу-«не Я». Эта потребность передана в
стихотворении «Стук»: «Сильней, чем себя и людей, / Я душу свою люблю. / И надвое
волей моей / Я душу переломлю» [3:78]. В этом стихотворении лирический герой уподобляется Творцу, создавая из одного другое - из себя - Другого, Бога, - так, как когда-то
сам Бог создал его самого - «переломив» себя на части, дабы иметь возможность любить
кого-то, кроме самого себя.
Любовь, по 3. Гиппиус, - дорога к Богу и одновременно - сам Бог. Порой Бог и любовь в сознании 3. Гиппиус сливаются до полной нерасторжимости: «Я ищу Бога-Любви,
ведь это и есть Путь, и Истина, и жизнь. От Него, в Нём, к Нему...» [4:13].
Вместе с тем, оставаясь верной своей склонности к антитезам, Зинаида Гиппиус в
письме к 3. А. Венгеровой 2 мая 1897 года восклицает: «Любовь! Я истратила все силы,
чтобы найти тень такого чуда. И когда всё истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что её нет. Нет - или есть, как Бога нет или есть. Нельзя без Него - и Он есть, и плачем вечно о Нём - ибо Его нет. Я на расстоянии и не различаю теперь, точно ли я любви
искала, хотела и ждала, - мне кажется, что я не думала о любви, а только о Боге» [4:15].
Очевидно причиной такого трагического противоречия является то, что сама Любовь
несёт в себе неразрешимое противоречие: с одной стороны,
Любовь - есть изначальное Единство всего, фактически сам Абсолют; с другой - если
Абсолют не расчленён на части, то есть не проявлен, то и сама Любовь, соответственно,
не может быть проявлена. Она обнаруживает себя только при разделении Абсолюта на
конкретные ипостаси и проявляется как тяготение между ними, стремление к единению,
а фактически к абсолютному слиянию и возвращению в первоначальное лоно Единого.
Именно в этом осознании Единства, в стремлении к стиранию граней между частями
Целого с последующим их воссоединением и заключается суть Божественной Любви
по 3. Гиппиус. Однако поэтесса понимала и то, что высшее единение с Богом в Любви,
к которому стремились все её лирические герои в случае своего осуществления неизменно должно было бы привести к слиянию, исчезновению граней между Любящим,
Любимым и самой Любовью -попросту говоря к растворению субъекта, объекта Любви
и самого чувства в безграничном Едином Целом. Таким образом, конечной целью Любови, как ни парадоксально, является исчезновение всего многообразия сущего и переход
самой Любви в состояние непроявленности.
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В связи с этим становится ясна противоречивость картины мира Зинаиды Гиппиус.
Дело в том, что Абсолют как явление нерасчленённого единства мира, по сути своей является высшим проявлением гармонии -самой сутью и основой гармонии, так как включает в себя и примиряет в себе абсолютно всё. Но именно это «всё» и делает его познание
трагически недостижимым и непостижимым. Ибо нигде во Вселенной не существует
конкретной точки, где бы Абсолют мог сосредоточиваться, отдельно от остального мира,
поскольку он сам и есть мир - во всех его проявлениях. Таким образом, Абсолют есть,
и его же нет, так как его нельзя выделить, очертить, обозначить. Он воспринимается
исключительно через мир как его проявление. Любовь стремится к Единению, к стиранию различий, но надо помнить, что нирваническое слияние конкретного в мистическом
единстве является высшей точкой бытия, за которой наступает небытие.
Отсюда гиппиусовская тяга к расчленению Целого, за которой, на деле, стоит лишь
забота о сохранении субъекта и объекта Божественной Любви.
Фактически именно в этом и состоит скрытая сущность всех антитетических пар в
лирике поэтессы: в невозможности существования одного без другого, в бесконечном
перетекании явлений и состояний друг в друга. Этот динамизм является неотъемлемым
свойством не только и не столько творчества Зинаиды Гиппиус, сколько свойством самого мироздания, скрытую сущность которого она и пыталась выразить.
Таким образом, можно утверждать, что антитеза «Логос (Бог как личность) - Абсолют (Бог как всеохватность)» в лирике Зинаиды Гиппиус по сути своей антитезой и
не является. Вернее было бы определить эту смысловую пару как амбивалентность, где
каждый член бинарности не мыслим один без другого: Логос как часть, ипостась Абсолюта без последнего невозможен, а Абсолют без Логоса, как одного из своих конкретных
проявлений, непознаваем.
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МОТИВ СНА И ОНЕЙРИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ В ЖАНРЕ
ВИДЕНИЯ ПОЗДНЕГО АНГЛИЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
У статті розглядаються естетичні та функціональні можливості жанру англійських видінь, які отримали преференційне ставлення з боку авторів у другій половині
чотирнадцятого століття. Стаття значною мірою спирається на дослідну роботу
Крюгера, Рассела, Лінч і Брауна, та аналізує теорію «лімінальності» з позиції перспективи подальшого розвитку теоретичних досліджень жанру видіння в історичному контексті.
Ключові слова: жанр видіння, візіонер, «Роман про Розу», алегорія, здатність
сприйняття вражень.
В статье рассматриваются эстетические и функциональные возможности жанра
английских видений второй половины четырнадцатого века, которым отдавали предпочтение их авторы, способствуя стремительной популяризации жанра. Статья в значительной степени опирается на труды Крюгера, Рассела, Линч и Браун, и подвергает
анализу теорию «лиминальности» с точки зрения дальнейших теоретических исследований жанра видения в историческом контексте.
Ключевые слова: жанр видения, визионер, «Роман о Розе», аллегория, способность
к восприятию впечатлений.
The article deals with the phenomenon of extraordinary popularity of English dream
visions and their aesthetic and functional capabilities that made writers regard genre relevant,
to the point of giving it preferential treatment in the second half of the fourteenth century. By
building on the work of Kruger, Russell, Brown and Lynch and their theories of «liminality»
and «betweenness» the paper looks at recent research and theoretical approach that might
enable some explanatory hypotheses and further exploration of the dream vision within its
historical context.
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Вторая половина XIV века отмечена активной популяризацией жанра видения английскими авторами. Из тридцати значительных произведений на английском языке,
созданных между 1350 и 1440 годами, по крайней мере, треть – видения. Остальные
же, как например «Исповедь влюблённого»(1392) Джона Гауэра и «Кентерберийские
рассказы»(1388) Джеффри Чосера очень близки к жанру видений. Поэты времени, когда возрождалась аллитерация как основной приём стихосложения – среди них Уильям
Ленгленд, автор «Жемчужины» (начало 70-х годов XIV в), Джеффри Чосер – считали
видение существенной жанровой формой поэзии.
Необходимо выяснить истинную причину такой востребованности жанра в поэтических кругах XIV века. Речь идёт не о новизне. На протяжении двух столетий «Роман о
Розе» (XIII в.) был широко распространённой и влиятельной моделью аллегорического
сновидения, которая способствовала раскрытию потенциала видения как жанра. В свою
очередь «Роман о Розе» создавался под влиянием Библии и Комментария на «Сон Сципиона» Амвросия Феодосия Макробия (360-422 гг. н.э.), которые в значительной степени
стимулировали развитие жанра видения в позднем средневековье. [7: 22].
Во Франции поэты не пытались внести нечто новое в визионерскую традицию, а
скорее подражали «Роману о Розе» (Гийом де Машо (1300-1377)) как идеальной модели
видения. Джеффри Чосер охотно перенял традиции французской куртуазной поэзии, которые нашли свое отражение в его литературном творчестве («Книга герцогини» (1369),
«Птичий парламент»(1382), «Дом Славы»(1383), «Легенда о добрых жёнах»(1388)). Но
на фоне произведений великого поэта английская визионерская литература не кажется
столь канонической. Начиная с 1350 и до конца века, традиционный жанр видения вновь
стал популярным благодаря стремлению авторов этого периода к разработке оригинальных сюжетов. Это произошло неслучайно.
К концу XIV века жанр видения подвергся существенным изменениям в силу социально-политических процессов, которые значительно повлияли на идеологию английского общества. Церковь перестала быть единственным источником и гарантом социальной гармонии. Хотя моральный упадок общества признавался идеологами различных
классов и групп, все они предлагали различные средства для искоренения всеобщей безнравственности и порочности. И подчинение мирян католической церкви и ее служителям не являлось единственным действенным средством преодоления наблюдавшегося
духовного кризиса. В сложившейся ситуации видение постепенно исчерпывало свой
потенциал [5: 11]. Оно перестало играть роль главенствующего жанра клерикальной литературы, к которому всякий раз в качестве назидательного средства обращалась католическая церковь для наставления своей паствы.
Дальнейшее направление эволюции жанра на пороге эпохи Возрождения – нарастание в нём светских элементов и бытовых мотивов – процесс, характерный для развития
всей предренессансной литературы. Утратив чисто религиозную окраску, видение превращается в жанр особого воображаемого путешествия, где открываются и мир души
героя, и познанные им законы жизни земной и небесной. Как видение, явившееся герою
во сне, строится от начала и до конца «Роман о Розе», а также малоизученная англоязычная поэма Джона Гауэра «Исповедь влюблённого».
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В «Романе о Розе» развивается своеобразная теория сновидений. Оба автора произведения придерживаются мнения, что сны своеобразно отражают пережитое. В то же
время во снах заключен высший поучительный смысл, назидание и своего рода пророчество. Поэтому сам сон становится развернутой аллегорией духовного и житейского
опыта. Именно такое понимание сна-видения, наполненного иным содержанием, иной
образностью и с иными практическими задачами, закрепившееся в литературном творчестве английских поэтов конца XIV века, предлагается для дальнейшего рассмотрения.
Как пишет Н. Г. Елина, «к концу XIV века кроме собственно религиозных видений
были видения-памфлеты, видения-аллегории, видения сказочного, приключенческого
типа и видения описательные» Весьма любопытной для нашего исследования является
та разновидность жанра, которую Н. Г. Елина определяет как «видение-аллегорию», а
другие ученые – как «сон-видение», «поэму-сон». Самым значительным образцом видения этого типа был французский аллегорический «Роман о Розе» [4: 47].
Современный исследователь жанра Стивен Крюгер в своей статье «Сновидения в
Средние века»(1992) связывает английские видения позднего средневековья с существовавшими в то время теориями и типологиями сновидений. В творениях Чосера и Ленгленда он отчётливо выделяет особый тип «middle vision» (пограничного видения), который частично согласуется с традиционными категориями сновидений, разработанными
отечественными учеными.
Разработанная древнегреческим философом Посидонием (I в. до н.э.) и его учеником
Цицероном (трактат «О дивинации» 44 г. до н.э.) типология снов, основой для которой
стал генезис сновидений (сны, посланные богами, бессмертными духами и духом самого
сновидца), была дополнена утилитарно-прагматическими критериями (сны-пророчества,
правдивые и ложные, содержащие предвестия и не содержащие таковых, ясные и темные, прямые и аллегорические, с трудом поддающиеся толкованию), известными еще
Гомеру. Эту типологию в понятийном отношении пытался усовершенствовать римский
писатель и философ Амвросий Макробий (комментарий на «Сон Сципиона»). Категория
«somnium» (тёмный сон-прорчество), описанная Макробием, по своей сути частично совпадает с тем представлением о сне, которое разделяли античные авторы. «Somnium»
как особая категория одновременно обладает свойствами снов, посланных богами и порождённых физическим или умственным расстройством [8: 56]. Такое же пограничное
положение занимает литературный аналог сна. По мнению Крюгера, сновидение – это
попытка преодоления отчуждения между земными реалиями и метафизическим миром,
которое конечный этап позднего средневековья постулировал как «непреодолимое расстояние между человеческой и божественной природой».
Стивен Рассел объясняет расцвет видения в позднем средневековье слиянием литературных и философских течений, а Кэтрин Линч считает причиной изменений в жанре
исторические перемены. Она ссылается на труды современных американских медиевистов Роберта Джаусса и Аластара Фаулера и пытается доказать, что жанры – не есть источник классификации каких-то литературных явлений поскольку сами жанры в истории
литературы – явление динамичное и изменчивое. Конечно же, подлинную историю развития жанра видения в английской литературе второй половины четырнадцатого столетия невозможно восстановить без опоры на исследования Крюгера, Рассела и Линч. Но
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необходимо учесть то, что упущено этими учёными, а именно – тенденцию к нарушению
авторами жанровой нормы видений в конце XIV века. Создатели канонических видений
считали подлинными только те пророчества и свидетельства, которые лично открывались им во сне, а авторы более поздних вариантов видений часто упускали описание
момента погружения в сон, а порой исключали из повествования и сам сон [7: 29].
Не сложно понять, почему поэты позднего средневековья прибегали к приёму литературного сна как к рамке, обрамляющей повествование. Как у риторического средства
у сна существует множество преимуществ. Он обладает увлекательностью и может заинтересовать читателя, поскольку сновидческий материал отсылает к источникам, хорошо известным его читателям, а, следовательно, стимулирующим к самостоятельному
анализу и интерпретации сюжета. Литературный сон допускает смешение сюжетов, разновременных событий и разрозненных эпизодов. Литературный сон способствует созданию ярких и запоминающихся образов. Кроме того, развиваясь по своей логике, он
даёт возможность автору снять с себя ответственность за последующие события. Принадлежность сна к общепризнанной и яркой традиции визионерской литературы позволяет его автору включать различную тематику: божественное пророчество, эротическое
приключение, политическое и философское размышление, апокалиптическое видение.
Он вводит описательную модель повествования (порой аллегорическую), которая предоставляет большую свободу в изложении своих мыслей в отличие от ограничений реалистического повествования.
Наше внимание привлекают не эстетические или функциональные возможности
жанра, а грань между состоянием сна и явью. Для нас важен сам сновидческий опыт в
интерпретации писателя и его читателей. С этой целью наше исследование акцентировано на том моменте повествования, когда рассказчик погружается в состояние сна. Важность этого момента в том, что происходит изменение восприятия действительности, его
своеобразное преломление. При таком подходе необходимо учитывать предысторию и
причины сна, момент погружения и вхождения в сон, а также его дальнейшую судьбу.
По установившейся традиции внешние обстоятельства, вызвавшие сон, описываются авторами видений довольно тщательно. С предельной точностью указаны место и
время в книге пророка Иезекииля: «И было: в тридцатый год в четвёртый месяц, в пятый день месяца, когда я находился при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии»(1:1), а также в откровении святого Иоанна Богослова: «Я был в духе в день
воскресный…»(1:10). В «Жемчужине» поэт выделяет место и время повествования (в
августе). В «Доме Славы»(1383) Чосер указывает на «десятый день мая» в начале произведения. Такие подробности не только удостоверяют подлинность сновидения, но и придают ему особую значимость. Эти детали вызывали глубокие личные ассоциации, и с их
помощью авторы могли описать судьбоносные или предустановленные Богом события.
Как правило, действие происходит на лоне природы весной или летом. Третья версия
текста «Петра Пахаря» (1380-1386) начинается «летнею порою, когда солнце ласковое»,
а непосредственно перед самим видением мы находим сновидца, блуждающего по лесу
и наслаждающегося пением птиц, после чего он засыпает под липой. У Чосера в «Легенде о добрых жёнах»(1388) наступила весна, месяц май, пение птиц отвлекает рассказчика от чтения и приводит в сонное состояние.
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Природа и варианты пейзажных зарисовок, на фоне которых перемещается очарованный рассказчик, идеализированы и напоминают райский локус. На фоне рассвета в
«Легенде о добрых жёнах» появляется Чосер или скорее образ его героя, очарованного
красотой маргаритки, которая воплощает в себе красоту природы. Тем временем птицы,
радуясь приходу весны и спасенью от птицелова, щебечут друг другу тихие, но проникновенные песни.
Влияние «Романа о Розе», который Чосер частично перевёл, очевидно с самого начала действия – оно происходит в мае, «времени любви и радости, пышной природы и
птичьего пения» [6: 270]: «Цветущий май узрел во сне,/ Когда всё радо так весне,/ Когда
в восторге всё и вся:/ И все пичужки, пух нося,/ С листвою новой все дубравы,/ И все
сады, кусты и травы.// «Теперь же, в дни весны прекрасной,/ Все песням предались невольно; / Уж соловей в лощине дольной / Всю ночь звучащий бисер мечет,/ И ласточка,
виясь, щебечет,/ И молодёжь с весной в крови / Сгорает грёзами любви./ Но есть жестокие, – в дни мая,/ Тревог любви не понимая,/ Они не внемлют птичек хору./ В блаженную
такую пору»//.
Какими бы конкретными и детальными ни были бы эти вступления, они отличаются
от уникальных весенних пейзажей рыцарских романов, придающих сочинению особую
неповторимость. Если бы это было не так, мы бы не смогли отыскать повторы в произведениях различных авторов. Конечно же, речь идёт о системе условностей, к которым
прибегает поэт для подготовки читателя к встрече со сновидением. Существует традиция
описания сновидения, типологичность введения пейзажных зарисовок, богатая своими
устоявшимися штампами: ручей, лес, пение птиц, райские пейзажи.
В новом варианте видения появляется и новое место действия. Речь идёт о спальне
у Чосера в «Книге герцогини» (1369), в чём заметно подражание «Раю влюблённых»
(1361-1362) Жана Фруассара (1333-1405),автора знаменитых «Хроник». Рассказчик
Чосера, страдающий бессонницей, требует книгу, «которую прочёл бы и прогнал ночь
прочь» (49). В ней он находит легенду о Кеике и Алкионе Овидия. Впечатлённый своим
открытием из этой книги, рассказчик принимает решение одарить Морфея великолепными, но вымышленными подношениями: кроватью с периной из лебяжьего пуха, окаймлённой золотой нитью, и одеялом из чёрного заморского тончайшего атласа, а также
множеством подушечек, покрытых льном. Безусловно, ограниченный и искусственный
мир спальни не оправдывает надежд читателя и не соответствует традиционным картинам природы, которые он обычно находил на страницах видения.
В новом варианте видения сновидец остаётся наедине с собой, вне социальной деятельности. Визионер Ленгленда «был один» (С. X. 61). Одиночество может выступать
как проявление потерянности. Оно и приводит визионера Ленгленда на «обширное поле»
(С. X. 62). В «Доме славы» Джеффри засыпает, словно утомившись от паломничества
(111-118). В таком варианте прочтения сна заметна связь с представлениями античной
литературы и традиционной племенной культурой. Во время сна душа покидает свою
телесную оболочку и странствует по иным мирам, которые в представлении античной
культуры были реальными.
Литературный сон приобретает новый смысл, когда рассказчик оказывается на грани
смерти. Лирический герой «Жемчужины» спит глубоким сном или «мёртвым сном», а
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рассказчик Ленгленда «утомился от мира», в то время как сновидец из «Книги герцогини» со страхом произносит: «Всю живость, весь былой задор/ Утратил я с давнишних
пор./ И поутру, и ввечеру / Во страхе мыслю: днесь умру//»[1: 22] . Это состояние бездействия и апатии противопоставляется повышенной чувственной восприимчивости рассказчика до наступления сна. Одиночество, бессонница, блуждание, предчувствие смерти – всё это указывает на эмоциональное состояние рассказчика. Он поглощён своими
мыслями, замкнут в своём внутреннем мире и обеспокоен тем, что не может разобраться
в истоках, причинах, сущности, а также пути интерпретации сна. Святой Иоанн Богослов «был в духе в день воскресный» (Откровение 1:10) перед тем, как пережил видение.
Нужно вспомнить и замешательство Данте в начале «Ада» (1-12) одного в тёмном лесу
на грани смерти: «Земную жизнь пройдя до половины,/ Я очутился в сумрачном лесу,/
Утратив правый путь во тьме долины./ Каков он был, о, как произнесу,/ Тот дикий лес,
дремучий и грозящий,/ Чей давний ужас в памяти несу!/ Так горек он, что смерть едва
ль не слаще./ Но, благо в нём обретши навсегда,/ Скажу про всё, что видел в этой чаще./
Не помню сам, как я вошёл туда,/ Настолько сон меня опутал ложью,/ Когда я сбился с
верного следа»//.
Во вступлении к «Утешению философией» (522-524) Боэций также находится в состоянии глубокой задумчивости и погружённости в свой внутренний мир перед моментом наступления сна: «…пока я в молчании рассуждал сам с собою и записывал стилем
на табличке горькую жалобу…»(Книга I.I).
Описания состояния, предшествующего наступлению сна, достаточно типичны, но
замкнутость рассказчика в своём внутреннем мире объясняется различными причинами.
Так, в «Жемчужине» причиной стало горе. Рассказчик скорбит над могилой своей юной
дочери. Тягостные размышления Боэция вызваны политическими обстоятельствами:
войдя в доверие короля остготов Теодориха Великого, Аниций Манлий Торкват Северин
Боэций получил звание консула, но по обвинению в государственной измене был брошен
в темницу в Павии и предан казни. Именно это обстоятельство стало причиной написания «Утешения философией».
Желания и неразделённая чувственная любовь также побуждали авторов к написанию видений ( Гийом де Машо (1300-1377) «Фонтан любви»). Печаль обнажает тёмную
сторону любви и изводит отчаявшегося влюблённого. Именно печаль, а не «христианское
чувство вины», как считает Жак ле Гофф, порождает видение [2: 113]. Со всей очевидностью Крюгер показал тщательный анализ сути печали в «Книге герцогини» Чосера.
Визионер страдает из-за ужасающих образов, роящихся в его воображении. Он потерял
покой, безразличен к себе и отчуждён от окружающего мира; герой подавлен печалью,
порождающей беспокойные сны.
Более оптимистичен рассказчик «Дома славы», поскольку не боится сновидений и
всего лишь запутался в вероятных причинах сна и сновидческой терминологии. Но и он
не может не отметить предрасположенность унылого человека ко снам.
Рассматривая непосредственную причину беспокойства и терзаний рассказчика, мы
фактически обсуждаем способность к восприятию впечатлений и физическую готовность к погружению в сон. Размышления о личном горе или политическом кризисе, состояние экзальтации, вдохновения или разочарованности в любви – внутренние состоя327

ния рассказчика, делают его склонным к снам. Он стал восприимчивым, а тревожность
обострила его чувства. Готовность к восприятию снов, являясь необходимым условием
для погружения в сон, воплощается в рассказчике Ленгленда, который «летнею порой,
когда солнце ласковое…Отправился по свету, дивясь увиденному». (Пролог, Видение о
Петре Пахаре). Попытка под другим углом посмотреть на состояние беспокойства рассказчика становится преддверием перед началом сна. Он не способен проанализировать
свои чувства, его мысли бессвязны, и это состояние проецируется на внешний мир:
блуждания на лоне природы, бессонные ночи, проведённые в спальне, прогулки по лесу
или у ручья.
Необходимо разобраться в причинах и задачах авторского перехода из состояния
бодрствования ко сну, а также в значимости этого уникального момента. В первую очередь необходимо отметить, что граница между этими двумя состояниями не является
безусловной: она не разделяет их, а, скорее, является переходной. Здесь можно упомянуть юного героя «Романа о Розе», входящего в Сад Наслаждений. Он попадает в этот
сад через дверь, которая соединяет уединённый и несколько идеализированный мир избранных. Как выясняется, царство грёз не столь очевидно отличается от мира действительности, однако приёмы, используемые для описания этих миров, не совпадают из-за
сложности их восприятия. Макробий видел взаимосвязь повседневных событий и их
преломлённое отражение во сне. В своём комментарии к отрывку из книги «О государстве» Цицерона написал: «Часто случается, что то, о чём мы думали и говорили в течение дня, находит своё продолжение во сне». В «Жемчужине» сонное состояние сновидца
является отображением смерти и воскресения Жемчужины, а также предвещает его собственную духовную смерть и перерождение. В «Книге герцогини» Чосер допускал возможность существования двери, соединяющей комнаты сна и бодрствования. При этом
он хотел, чтобы его читатель самостоятельно разобрался в истории Кеика и Алкионы,
которую он читал, пока не задремал, и нашёл аналогии с историей Чёрного Рыцаря, составлявшей суть видения: «Макробий, написавший труд / О вещем сне, о дивной встрече
/ Со Сципионом, – недалече / Проник бы здесь, – а я тем паче /Бессилен в эдакой задаче,
/Уму воздвигшей тьму препон. /Гадайте сами – вот мой сон. //»[1:35].
В «Птичьем парламенте» Джеффри Чосер упрощает задачу и охотно делится с читателем своими вариантами содержания сна: «Охотник утомлённый ляжет спать – / И
до рассвета вновь уходит в лес;/ Кожевник спящий кожу мнёт опять; / Судье приснится
прибыльный процесс, /Солдату – враг с копьём наперевес; /Гуляке – бочка, полная вина;
/Влюблённому... Влюблённым не до сна. //»[1: 145].
К концу XIV века заметно снижение пиетета к сфере сновидений. Конечно же, существует связь между дневными хлопотами и содержанием сна, но сон не является простым
продолжением и переживанием будничных забот. Но тенденция к такому упрощённому
пониманию сна все же существовала. Это объясняется тем, что Англия конца XIV века
стояла на пороге коренных преобразований, которые затронули не только политическую
и социальную сферу, но и образ мышления англичан, ставший прагматичным и нарочито
буржуазным.
Тем не менее, центральной фигурой сна остаётся визионер, который противопоставляется себе самому и своим занятиям, постигающий новые грани своего духовного «Я».
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Другими словами, граница, отделяющая бодрствование ото сна, отделяет нас от самих
себя. Жизнь рассказчика до переживания им сновидческого опыта становится малозначимой, однако в контексте сна приобретает особый сокровенный смысл. Имплицитное
значение сна, усиливается порой за счёт упоминания знаменитых авторов. В «Романе о
Розе» Гийом де Лоррис отдаёт дань уважения Макробию, который серьёзно относился к
толкованию сна Сципиона, угадывая в нём пророчество. Убеждённость в божественной
природе библейских снов и откровений принесла доверие и способствовала широкому
распространению этой идеи. Разве не с пророками Господь разговаривал через сны и видения? «И сказал: слушайте слова мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». (Четвёртая книга Моисеева. Числа 12:6).
Поскольку видение связано с какой-либо идеей, позволяющей выйти на новый уровень её осмысления, за ним можно закрепить аналитическую функцию. Невозможно
осуществить полный анализ сновидения и обойти вниманием чувственные и эмоциональные переживания героя, его воспоминания, свободные ассоциации и отвлечённую
образность, наряду с логикой и конкретными образами. Какой бы ни была тематика видения, его содержание указывает на обращённость во внутренний мир героя, тем самым
обостряя и усиливая значимость тех событий и процессов, ставших предысторией сна.
Английские поэты второй половины четырнадцатого столетия отдали предпочтение
литературному сну, благодаря открывшимся для них безграничным возможностям глубинного анализа и самостоятельной оценки актуальных событий. В отличие от других
жанров клерикальной литературы, видение позволяло писателю исследовать как личность, так и общество. Одновременно, прибывая во сне, можно быть наедине с самим
собой и оставаться в социуме, поскольку через внешний мир происходит прочтение мира
внутреннего. При помощи видения можно передать ощущение разобщённости, утраты
единства мира внутреннего и внешнего, поскольку они существуют в дисгармонии, занимают нетипичное положение и действуют алогично. Удачен выбор видения как средства для передачи и анализа состояния отчуждения, отказа от былых авторитетов, поиска тонких и хрупких взаимоотношений человека и общества, скрытых или утраченных
связей между ними.
Распространению жанра видения также способствует исключительная общественная
ситуация, сложившаяся в Англии во второй половине четырнадцатого столетия на пороге значительных культурных перемен и изменений на политической арене, в религиозной жизни и литературном творчестве. Как отклик на бесконечные перемены, отсутствие
стабильности в государстве, видение помогало автору отдалиться от реальности, но не
ради чистой созерцательности, а для того, чтобы в форме иносказания или пророчества
научить современников действенному выходу из сложившейся ситуации, призывая к сохранению нравственных ценностей и установленного порядка.
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ПАСТОРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ
ТА ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЛИ ПРОЦЕСУ ПАСТОРАЛІЗАЦІЇ
У статті йде мова про пасторальну традицію англійського Відродження. Розглядаються фактори, що сприяли процесу пасторалізації в літературі Англії XVI сторіччя.
Ключові слова: пасторальна традиція, Ренесанс, пасторалізація.
В статье речь идет о пасторальной традиции английского Возрождения. Рассматриваются факторы, которые способствовали процессу пасторализации в литературе Англии XVI столетия.
Ключевые слова: пасторальная традиция, Ренессанс, пасторализация.
The article deals with the pastoral tradition of English Renaissance. The question about
the factors, which promote the process of the pastoralization in the English Literature of the
XVI century, is observed.
Key words: pastoral tradition, Renaissance, pastoralization.
В історії англійської літератури XVI сторіччя є особливим періодом, оскільки саме
в цей час відбувається перший потужний сплеск креативної енергії одночасно в декількох різних сферах. Розквіт Ренесансу в англійській літературі хронологічно збігається
з добою правління королеви Єлизавети І Тюдор (1558-1603) - добою незнаного раніше
розквіту драматургії (Дж. Лілі, К. Марло, В. Шекспір, Бен Джонсон), поезії (Е. Спенсер,
Ф. Сідні, Дж. Донн) й роману (Дж. Лілі, Р. Грін, Т. Неш, Т. Лодж, Т. Делоні). Цей стрімкий
підйом англійської літератури, що почався в другій половині XVI століття і охопив понад
п’ять десятиліть, готовився поступово протягом усього сторіччя. Йому передувала «кропітка робота багатьох майстрів слова, творчі зусилля яких формували загальний масив
національної літературної традиції й визначали її неповторне обличчя» [1,4].
© Щербина М.А., 2010
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Однією з доволі продуктивних традицій, що в літературі англійського Ренесансу набула потужного розвитку й сприяла творчому злету цілої плеяди майстрів слова, правомірно вважати традицію пасторальну. Представлена у всіх літературних родах (епосі,
ліриці й драмі), англійська пастораль сформувала низку улюблених літературних конвенцій: Єлизавета - королева пастухів; споглядальне життя на лоні незайманої природи
- достойна альтернатива активній діяльності в сфері політики, мореплавства чи торгівлі;
добре знані з давніх часів поетичні змагання пастухів (згадаймо, приміром, Кедмона)
мають своє продовження на сучасному національному Парнасі та ін. Як і стихія рицарських пригод, актуалізована англійськими перекладами романів про Амадіса Гальського і Пальмерина, пасторальна тематика стала плідним ґрунтом, на якому злободенні
проблеми знаходили художнє вишукано-мистецьке осмислення (Ф. Сідні, Е. Спенсер,
Т. Лодж, Р. Грін та ін.).
Втім, і пошуки англійських ренесансних пасторалістів, і їхні здобутки в сфері креативного осмислення топосів та конвенцій пасторалі все ще потребують дослідницької
уваги. Стан вивчення англійської пасторальної традиції в сучасному вітчизняному літературознавстві навряд чи можна визнати достатнім, оскільки практично всі існуючи публікації присвячені деяким аспектам поетики окремих пасторальних творів. У вітчизняному ренесансознавстві домінує екстенсивний підхід до осмислення поетики англійської
ренесансної романної пасторалі. Щодо пасторальної поезії та пасторальних елементів в
драматургії другої половини XVI сторіччя, то ці аспекти все ще не стали предметом наукової уваги українських вчених. В зарубіжній літературознавчій науці інтерес до пасторалі англійського Відродження має дещо відмінний характер, а роботи таких вчених, як
У. Грег, В. Емпсон, А. Фаулер, Г. Купер, С. Чодурі, Н. Пахсарьян, О. Зикова, Т. Чеснокова
тяжіють до узагальнень і систематизації.
Вивчення англійської пасторалі й пасторальності здійснюється під різними кутами
зору, але слід зазначити, що відсутня цілісна картина цього явища. Слід зазначити, що в
українському літературознавстві немає жодного монографічного дослідження, яке б висвітлило історичний розвиток пасторальної традиції в літературі англійського Ренесансу
і акцентувало увагу на наявності жанрового діалогу в межах національної пасторалі. Не
претендуючи на остаточне розв'язання цих проблем, (це має стати темою спеціального
наукового дослідження), окреслимо лише ті аспекти, що є значимими з огляду на мету і
задачі даної статті. Бачиться доцільним створення загальної панорами розвитку англійської ренесансної пасторалістики. Саме така панорама дозволить більш чітко уявити і
той ґрунт, на якому формується інтерес до пасторальних топосів, і паростки тих традицій, на які він спирається.
В літературі англійського Ренесансу пасторальність виступає не просто своєрідною
літературною модою, данину якій віддали і визначні майстри слова (В. Шекспір, Е. Спенсер, Ф. Сідні), і автори «другого ряду» (Т. Лодж, Р. Грін, Е. Манді та ін.), а надзвичайно складним поліфункціональним художнім явищем, яке правомірно кваліфікувати як
принцип-процес (термін російського вченого В.Лукова). Принцип-процес є теоретиколітературною категорією, що передає «уявлення про становлення, формування, розвиток
принципів літератури, про посилення певної тенденції. Назви принципів-процесів «вибудовуються на подібній лінгвістичній основі, яка підкреслює момент становлення чи
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наростання певної відмінної якості художнього тексту на фоні літературної парадигми
(пануючої системи співвідношень і акцентів у літературних дискурсах) - «психологізація», «історизація», «героїзація», «документалізація» і т.ін.» [2, 60].
Думається, що пасторалізація в літературі англійського Відродження проступає у декількох магістральних тенденціях тогочасного культурного життя, а її поява і стрімкий
розвиток зумовлені низкою соціокультурних чинників. Характер цих чинників до певної
міри детермінував і саму іманентну природу англійської пасторалізації, і її нетотожність
проявам пасторальності в інших західноєвропейських літературах.
Першим чинником, який по суті уможливив звернення літераторів XV-XVI сторіч
до проблемно-тематичних, жанрово-стильових та ідеологічних ресурсів пасторалі виступає, як думається, суто ренесансний імператив відродження античності. За влучною
метафорою М.Т. Петрова, Ренесанс став «потужним ривком уперед, спричиненим культурною орієнтацією назад» [3, 179].
Антична спадщина стала надбанням англійської ренесансної культури значною мірою завдяки знайомству з італійськими й французькими інтерпретаціями й, пізніше,
англійськими перекладами римських і давньогрецьких авторів. Не можна не погодитися з думкою історика Дж.М. Тревельяна, що греко-римські образи, «відроджені з могил
давньої давнини магією науки й літератури, стали зрозумілі англійцям, які сприймали їх
не як мертвий матеріал, а як нову царину уяви й духовної сили, яка вільно зможе знайти
своє втілення в сучасному житті» [4, 150].
Спрямовані з різних боків зусилля ренесансних поетів і перекладачів керувалися однією метою - знайти в рідній мові можливості для передачі нових мотивів, сюжетів і
жанрів, запозичених у класичних авторів, і тим самим створити новий «запас» поезії.
«Ренесансний автор, - за слушним зауваженням Л.М. Баткіна, - не уявляє власного культурного існування без наслідування античності, але ні за що у світі він не відмовився б
від духовної і літературної незалежності» [5, 40].
Важливу роль у популяризації античних пасторальних традицій, як і греко-римської
літератури в цілому, відіграє переклад текстів новоєвропейськими мовами. Прикметно,
що в Англії деякі з перекладів, здійснених у єлизаветинську добу відносяться до найбільш
творчих та досконалих в історії англійської літератури. Важливим кроком, який вніс свого роду стабільність і послідовність у процес «відродження» пасторалі стало освоєння
гуманістами жанру еклоги -спочатку латиною – в Петрарки, «Adolescentia» Джованні Баттисти Мантуанського, 1498), а потім і на рідних мовах (еклоги Дж. Саннадзаро,
К. Маро, поетів Плеяди).
Принциповою відмінністю засвоєння античної пасторалі в лоні англійської культури
від континентальних рецептивних моделей є, як думається, те, що внаслідок запізненості англійського Ренесансу особливого значення набували тут культури-посередники. Не
тільки переклад давньогрецьких текстів сприяв органічному засвоєнню античних літературних конвенцій, але й переклад творів континентальних ренесансних авторів, які
надихалися античністю.
На початку другої половини XVI сторіччя було надруковано переклад «Золотого
Осла» Апулея В. Едлінгтона, який мав чималий успіх та перевидавався протягом півсторіччя п’ять разів. 1567 року з’явилися «Метаморфози» Овідія у перекладі А. Голдінга, а
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незабаром вийшов друком переклад «Ефіопіки» Геліодора, виконаний Андердауном, що
перевидавався десять разів протягом 1567-1770 років.
Серед античних майстрів слова, які долучилися до формування пасторального канону, в ренесансній Англії були добре відомі Теокрит, Вергілій і Лонг. Окремі фрагменти «Енеїди» Вергілія були успішно перекладені в 1550-х роках Г.Дугласом (1475-1552),
та відомим поетом Генрі Саррі, графом Говардом (1517-1547). Згадки про популярність
цього тексту серед англійського читацького загалу містяться у поезіях Томаса Секвіла
(1553-1608), а відгомін вергілієвих тем і мотивів лунає і у творчості Е.Спенсера, і у романах єлизаветинців, зокрема Ф.Сідні. Переклад «Буколік» Вергілія англійською було
виконано у 1575 році Абрагамом Флемінгом, а у 1589 році з’явився англійський переклад
«Георгік». Підтвердженням обізнаності ренесансних авторів з творами античної спадщини, слугує той факт, що у «Пастушому календарі» Е.Спенсера існує декілька непрямих
цитат з Теокрита та Вергілія, про що йтиметься в наступних розділах цієї дисертації. Тож
до певної міри справедливо говорити про те, що популярність пасторалі в континентальних літературах доби Відродження, кращі взірці якої перекладалися в Англії (переклад
роману Лонга «Дафніс і Хлоя», здійснений Е. Деєм у 1598 році), мала очевидний резонанс в літературі єлизаветинців («Пастуший календар» Е. Спенсера, «Аркадії» Ф. Сідні,
«Розалінда» Т. Лоджа).
Таким чином, правомірно вважати відродження античності тим фактором, що сприяє
процесу пасторалізації в літературі Англії XVI сторіччя. Слід також наголосити, що не
тільки Паріс - пастух з Іди, але й інші міфологічні персонажі «продовжують життя» в
текстах англійських ренесансних літераторів, часто набуваючи підкреслено пасторальних абрисів. Це й німфи та Пан, яких зустрічаємо у пасторальній ліриці (Дж. Лілі «Пісня Пана», В. Релі «Відповідь німфи закоханому пастуху», Е. Спенсер еклога «Квітень»
«Пастушого календаря»), це і Венера і Адоніс, які зустрічаються на лоні прекрасних
ландшафтів «locus amoenus» (поема В. Шекспіра «Венера і Адоніс», поема Е. Спенсера «Королева фей»), це і міфологічні імена Купідона, Амура, Юпітера, Орфея, Амура,
Зевса, Марса, Діани, Цинтії, Феба (цикл сонетів Ф. Сідні «Астрофіл і Стелла», цикл сонетів Е. Спенсера «Аморетті», еклоги «Пастушого календаря», Дж. Лілі «Купідон і Кампаспа», Бен Джонсон «Гімн Діані», «Тріумф Харіти», пісня Перігота та Кадді з поеми
Е.Спенсера «Пастуший календар», сповідь Антімаха Т. Лоджа) [див. 6 ; 7].
Другим чинником, який сприяв зростанню загального інтересу до пасторалі в ренесансному соціумі в цілому і в англійському зокрема, правомірно вважати актуалізовану
Відродженням дилему вибору між двома способами життя: споглядальним і дієвим. Загальновідомо, що центральною світоглядною концепцією доби Відродження став антропоцентризм - філософська візія буття, в якій центральну позицію було відведено людській особистості. Ідеалом Ренесансу став «uomo universale» - «своєрідна божественна
людина, в якій духовно-інтелектуальні достоїнства гармонійно поєднуються з естетичною та фізичною досконалістю» [8, 290]
Розташувавши людину в центрі світобудови, ренесансні гуманісти оспівували її розум, творчий потенціал, який розкривався у шедеврах мистецтва й наукових відкриттях.
Активна життєва позиція й інтелект стали основним інструментарієм, завдяки якому
особистість була здатна впливати на світ навколо себе. За словами одного з видатних
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італійських гуманістів, Леона Баттисти Альберті (1404-1472): «не для того дає природа
людині велич розуму, інтелекту, таланту, щоб вона скніла в неробстві та ніжилася в спокої. Людина народжується, щоб бути корисною для себе і не менш корисною для інших.
Бездіяльність робить людину слабкою й мізерною. Мистецтво жити опановується через
діяння» [9, 187].
Така особистість могла вести як активний спосіб життя, так і споглядальний, «vita
contemplativa». Ідеал споглядального способу життя (Аламано Рінуччіні, Марсіліо Фіміно, Піко де Мірандола) слугував самобутньою альтернативою активному способу життя.
Головними цінностями при цьому проголошувалися пізнання світу й людини, розвиток
необмежених інтелектуальних можливостей людини й науковий пошук заради істини.
Антагонізм між активним і споглядальним способом життя вдалося в значній мірі перебороти Христофоро Ландіно ( 1424-1498), який обґрунтував тезу про соціальну значимість науки й акцентував увагу на видатній ролі мислителя в житті суспільства.
Один із перших ренесансознавців Ф. Моньє оригінально охарактеризував вищу ціль
споглядального способу життя, яка «дає спокій душі, як сонце дарує світло небу», зусилля «досягти Бога, який є постійною єдиною сталістю і який дарує свої благодаті й
проливає своє світло та дощ незалежно і на добрих, і на злих» [10, 319, 324-325]. Ідея
споглядального способу життя як стратегії, що уможливлює досягнення ідеалу «uomo
universale», формувалася в лоні філософського дискурсу італійських гуманістів і знаходила художню репрезентацію в літературних текстах. Безсумнівне, що роль пасторальності як принципу-процесу виявлялася тут якщо й не провідною, то однією з відчутних.
Ренесансна пастораль, за слушним спостереженням О.П. Зикової, постає як жанр «не
лише освячений авторитетом античної класики», але і як «надзвичайно цінний насамперед своєю ідеалізацією земного поцейбічного буття, прагненням побачити природній
світ і людину, що живе у злагоді з ним, під знаком ідеалу» [11, 35]. Поетизоване пасторальними жанрами споглядання гармонійного устрою природного світу, акцентування
уваги на моральності й етико-естетичній реальності як «простого пастушого життя» на
лоні прекрасних пейзажів, так і філософських медитацій «освічених пастухів» на тлі
природних ландшафтів, формувало певні ментальні стереотипи. Виступаючи альтернативою активному втручанню в політичні процеси й соціальні практики, споглядальність
починала сприйматися як прояв філософської мудрості, а носій такого життєвого кредо «pastor bonus» - незрідка ототожнювався з ренесансним інтелектуалом, який свідомо обрав «vita contemplativa».
Очевидне, що в очах читацького загалу мудрість такого пасторального персонажа
поставала як ключова характеристика, а перевтілення автора-інтелектуала в пастухафілософа слугувало одним із механізмів підвищення його власного статусу. Як наголошує О.П. Зикова: «Для аристократа доби Ренесансу ігрова роль пастуха створювала
ілюзію подолання станової обмеженості й виступала одним із засобів досягнення ідеалу
«homo universalis)), універсальної особистості, що володіє різними навичками й чеснотами різних станів, тим більше, що ця ідеальна роль була наділена потенційним авторитетом пастиря, поета, інтелектуала» [11,35].
Отже, до числа суто літературних наслідків полеміки щодо переваг певного способу життя безперечно можна віднести й появу апологетики пасторального світогляду, й
інтенсифікацію найрізноманітніших пасторальних мотивів.
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Третім чинником, що інтенсифікував інтерес ренесансної спільноти до пасторальної
тематики, постає процес загальної урбанізації культури в широкому сенсі слова. Спричинений капіталізацією суспільних відносин розвій міст призводив з одного боку до руйнації усталеного патріархально-феодального укладу життя, а з іншого - до концентрування
не лише великих мас населення, але й абсолютної більшості культурних практик виключно в урбаністичному просторі, що в свою чергу сприяло появі ностальгії за втраченим, надавало певного ідилічного забарвлення спогадам про «сільське минуле».
Англія – класична країна первісного накопичення капіталу. Цю проблему англійський уряд вирішив методом, який увійшов в історію як обезземелювання селян, що
були підґрунтям процесу первісного накопичення капіталу. Англія виявилася країною, де
капіталістичні стосунки швидко проникли в село. Від розвитку села, яке забезпечувало
тоді основну частину продукції, залежали темпи розвитку капіталізму. В Англії бурхливий розквіт мануфактур збігся з капіталізацією села. В останній третині XV-першій
чверті XVI століть в Англії відбувся аграрний переворот, основним проявом якого були
насильницька експропріація селянської поземельної громади й конверсія лану - перетворення його в пасовища. Оскільки збільшився попит на англійську вовну, розведення
овець стало для феодалів-землевласників більш прибутковим, ніж землеробство. Для
поширення пасовищ і ведення вигідного вівчарства лендлорди захоплювали общинні
селянські землі, насильно зганяли з них селян, ліквідували селянські господарства, огороджували відібрані ділянки парканом і приєднували їх до своїх, власних земель. Тому
процес обезземелювання селян отримав також назву «огородження». Англійські феодали
збільшували череди овець, доводячи чисельність їхнього поголів’я до декількох десятків тисяч. Таким засобом англійські землевласники забезпечували накопичення значних
капіталів і перетворювалися в нове обуржуазнене дворянство. Томас Мор знайшов ємну
фразу для опису того, що відбулось в Англії: «Вівці з’їли людей» [цит. за 4, 150].
Швидкий капіталістичний розвиток Англії одним із своїх результатів мав те, що поряд з ейфорією із приводу економічного підйому країни виникає почуття ностальгії за
втраченим природним ландшафтом, за споглядальним способом життя на лоні природи.
Літературною конвенцією, що апологетизувала принади сільського життя, стала пастораль, яка репрезентується як антипод урбаністичній суєтності та динамічному міському
ритму.
Саме пасторальні жанри, в художньому просторі яких знаходилося місце і для сільських ландшафтів, і для апологетики краси буденного земного життя, і для певної ідилічності, яка контрастувала з авантюрністю лицарського роману, спроможні були задовольнити смаки ренесансного читацького загалу, якому так бракувало гармонійної
заспокоєності й умиротворення. Тож, ідилічність - один із елементів пасторальної поетики, доволі часто актуалізувалася ренесансними жанрами, перетворюючись на провідний
топос ранньої єлизаветинської лірики.
Суспільству тепер все частіше бракувало тих позитивних емоцій, які могла подарувати гармонійна сільська природа. Аркадія - синонім щасливої міфологічної країни,
виявляється своєрідним засобом втечі Відродження від реальності. «Саме в Аркадію ...
Саннадзаро відправив свого пастуха Сінчеро утішатися від любовних страждань. «Аркадія», роман у прозі, в якому були вставлені вірші (1502), став самою славнозвісною іта335

лійською пастораллю й мав численні наслідування. ... Це популярне читання на сільські
теми, де природа не знає зими, де нескінченна юність Аркадії поза часом і простором
- все це говорить про довічну мрію про золотий вік й бажання ввірувати в існування світлого, поетичного світу, де панують музика, гармонія й кохання» [12, 361].
Втім, думається, що принципово значимою рисою ренесансної пасторалі є її органічна вписаність у загальну картину світу ренесансного індивідуума. На відміну від утопії,
що мислилася як простір, винесений за межі повсякденного звичного існування (острів
Утопія у Т. Мора, Атлантида у Ф. Бекона, місто Сонця у Т. Кампанели), пасторальна
Аркадія сприймалася як країна, що має певну укоріненість в реальності. Тож можна погодитися з думкою Н.Я. Берковського, що «своєрідність пасторалей доби Відродження
полягає в тому, що «вони залишаються усередині цивілізації, і не виходять із неї, вони та ж цивілізація, але в її по-людськи-спрощених, шляхетних, сприятливих для людини
формах» [13,21].
Таким чином, переклад класичних пасторальних творів Теокрита, Вергілія та ін.,
зокрема, актуалізація проблеми вибору між споглядальним і дієвим способами життя,
процес загальної урбанізації культури, який актуалізував ностальгію за втраченим природним простором гармонійного існування на лоні природи - всі ці чинники зумовили
появу низки магістральних тенденцій інтелектуально-духовного життя англійського ренесансного соціуму, які можна об’єднати поняттям «пасторалізація».
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Людина –це історії хвилина,
Прекрасна,промениста зоремить.
(Д. Білоус)

Стаття присвячена розгляду трагічного життєвого шляху В. Підмогільного.
Проводиться паралель між долею митця та становищем української інтелігенції
1933-37 рр.
Ключові слова: психологічна проза, екзистенціальна філософія, «кризові ситуації».
Статья посвящена рассмотрению трагического жизненного пути В. Пидмогильного. Проводится параллель между жизнью писателя и положением украинской интеллигенции 1933-37 гг.
Ключевые слова: психологическая проза, экзистенциальная философия, «кризисные
ситуации».
В. Підмогильний – символічна і загадкова постать української літератури, сповнена
трагізму й виняткової гуманності, яку автор привносив у свої твори. Деякі дослідники
(О.В. Мельник, Ю. Шерех) відносять прозаїка до яскравих представників української
психологічної прози [1], до в його творах головне – «...людська душа, усі світла і тіні, що
сповнюють її». Він зумів (у романі «Місто») розкрити усі вади радянського суспільства,
хоча цей твір внаслідок цього на багато років «ліг на полицю» і тільки зараз повертається
до читача. Він, як справжній філософ-екзистенціаліст, свідомо зробив свій вибір – бути
митцем, людиною, служити літературі, а не режимові, і повністю відповів за свій вибір,
не змінивши його. Але, перейдемо до самого початку...
В. Підмогильний народився 2 лютого (20 січня) 1901 року у великому степовому селі
Чаплі Новомосковського повіту під Катеринославом у селянській родині. У 1910 р. після закінчення початкової сільської школи здібного хлопчика віддають до Катеринославського реального училища, де він у шкільному журналі, під псевдонімом Лорд Лістер,
друкує авантюрні оповідання, як наслідок «божевільного захоплення пінкертонівською
літературою» – з власного архіва автора. З березня 1917 р. і починається його літературна
діяльність (оповідання «Важке питання»).
У червні 1918 р., після закінчення училища з «відзначаючими» оцінками, восени,
вступає на математичний факультет Катеринославського університету (згодом навчається на правничому), однак у 1919 р. залишає навчання і вчителює. Цей період надзвичайно багатий у творчому плані для митця, з’являються оповідання «Гайдамака», «Ваня»,
«На селі», повість «Остап Шаптала» (1920 р.) та інші.
© Ізосімова С.О., 2010
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Відбувається зустріч з П. Єфремовим та Д. Яворницьким, які були викладачами Катеринославського університету. В 1921 р. В. Підмогильний і В. Поліщук вирушають до
Києва, як і герой роману «Місто» Радченко, щоб «завоювати» місто.
Літературний дебют В. Підмогильного так охарактеризував дослідник В. Коцюк: «У
літературу він увійшов з тією впевненістю, з якою входять у рідний дім, змалечку зананий до кожної дошечки й шпаринки».
Тим болючішими й приголомшливими стали подальші події. Навіть одруження у
1922 р. із чарівною Катериною Червінською, донькою священика з містечка Ворзель,
тільки на деякий час освітлює його життя, даруючи письменнику вірного друга і музу до
кінця життєвого шляху.
Про становище літератури яскраво свідчить груповий лист до редакції «Червогого
шляху» за підписом Г. Косинки, В. Підмогильного та Т. Осьмачка: «...надмірна підозра,
цькування й систематична відмова видрукувати наші твори. Ця підозра кожний відбиток
життя повертала на контрреволюцію, кожне слово, сказане не в романтичному духові,
мала на доказ бандитизму, всякий глибинний підхід до людської душі проголошувала
містикою, і за цим сипалися на нас обвинувачення...
Критика потрібна. Але ми одрізняємо критику від лайки, доносів та залякування. Хто
так само почуває цю різницю, той нас розуміє...».
У 1923 р. В. Підмогильний повертається до Києва, працює редактором «Книгоспілки», останочно присвятивши себе творчості. Зближується з т. зв. «академістами» (неокласиками).
1924 р. надзвичайно насичений подіями для митця: гуртується і розпадається
АСПИС (Асоціація письменників). До складу якої входили: М. Зеров, М. Рильський,
В. Підмогильний, Б. Антоненко-Давиович та інші. В цьому ж році утворюється група
«Ланка», для якої В. Підмогильний став справжнім «хресним батьком» (придумує назву).
У 1926 р. – 1927 р. відбувається два видання словника «Фразеологія ділової мови»
(підготували Є. Плужник та В. Підмогильний). Митець перекладає роман А. Франса
«Таїс», а у 1928 р. – у Харкові виходить друком роман «Місто», цей твір навіть встиг
вийти у 1930 р. російською мовою, коли починається «реакція» – В. Підмогильного викидають з журналу (редакції) «Життя й революція», а його твори – з журналів й видавництв.
Сам В. Підмогильний коментує ці події наступними словами: «Коли б який-небудь
товариш “спробував” написати сонату і сказав би, що це гарна соната, бо в неї гарна
ідеологія, то ніхто не завагався б йому відповісти, що це – музична нісенітниця, і ніхто
б тієї сонати не слухав...»
У нас всякий твір, коли він абсолютно і категорично не відповідає вимогам офіціальної ідеології, засуджують незалежно від того, чи гарний він, чи дійсний і чи
потрібний?»[2].
Ці сміливі слова не могли залишитись без «реакції» з боку влади. І вона наступила...
8 грудня 1934 р. відбувся арешт у харківському будинку «Слово», незабаром – закритий суд, в результаті якого вирок без оскарження – заслання до концтабору (досмертне).
Ґрунтовним підсумком звучить цитата з протоколу допиту, наведена В. Мельником у
монографії «В. Підмогильний – суворий аналітик доби»: «Підпис під протоколом самого
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Підмогильного значно коротший звичайного і біля нього чітко проступають на папері
водяна і червона плями...».
2 червня 1937 р. надійшов останній лист від В. Підмогильного, підсумковий і – вочевидь – в дечому автобіографічний: «Очевидно є люди, що все своє життя можуть згадувати як суцільну смугу радості. Є люди, життя яких насичене і радостями, і печалями.
Можливо, ці люди найщасливіші, бо справжнє щастя може відчути лише той, хто зазнав
горя».
3 листопада 1937 р. – розстріл.
Так, була реабілітація (посмертна) у 1956 р. і височіє трагічним пам’ятником Хрест
скорботи в урочищі Сандармох. І тільки зараз, у наш час, творча спадщина В. Підмогильного повертається, потроху, поволі, до свого читача.
Яскравим підсумком всьому вищесказаному звучать слова літературознавця, літератора та культуролога, члена Спільки письменників Олени Галети: «Письменник полишає
нам тільки тужний спів матерів.
Перед нами – шлях довгий, часом важкий і завжди – цікавий. На ньому ще не раз
будуть траплятися колекції чудових крем’яків, глиняні коники, чорти і млини. Він вестиме нас через твори, колізії, села і міста, повстанські загони й університети, щасливі і
зраджені любові.
Цей шлях – до Людини. А отже, і до себе».
В особі В. Підмогильного втілилася справжня трагедія письменника-екзистенціаліста.
Він наочно, на власному прикладі показав вірність основним принципам філософії:
Кожна людина має право зробити свій вибір. Він є вільним у своїй основі і тому не
залежить ні від суспільства, в якому людина існує, ні від будь-яких норм та критеріїв.
Кожен особисто несе відповідальність за свій вибір, не виправдовуючись і не перекладаючи вину за свій вибір на когось іншого.
У кожного з нас в житті виникають т. зв. «кризові ситуації» (пограничні моменти),
коли людині треба зробити свій вибір. І від того, який вибір вона зробить, на чию сторону стане (добра чи зла), залежитиме все її подальше життя.
Митець залишився вірним собі – своїм моральним принципам, громадській позиції
до самого кінця. Тому в його особі ми бачимо трагедію не тільки і не стільки окремої
людини, скільки жахливу долю цілого прошарку української інтелігенції, що була безжально і жорстоко «розчавлена» «залізною рукою» тогочасної влади.
А людство втратило справжню скарбницю нереалізованих мрій, думок, задумів, бо,
згідно з екзистенціальною філософією, кожна людина є неповторною, індивідуальною і
безцінною, що займає своє власнє особисте місце в історії. І коли вона зникає передчасно, раптово вирвана з життя роком, то замість неї залишається тільки ніщо, мрак...
А на останок хай прозвучать пророчі, віщі слова Д. Білоуса, які стали назвою цієї
статті: «Людина – це історії перлина...».
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“ОРІЄНТАЛЬНА ПОЕТИКА” ІСТОРИЧНОЇ ФАНТАЗІЇ
“АБДУЛ ГАЗІС” ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТОВИЧА
У статті шляхом компонентного аналізу з’ясовується поетика історичної фантазії “Абдул Газіс” В. Леонтовича.
Ключові слова: орієнталізм, поетика, прийом творення образу, констатація,
роздум.
В статье путём компонентного анализа исследуется поэтика исторической фантазии “Абдул Газис” В. Леонтовича.
Ключевые слова: ориентализм, поэтика, приём создания образа, констатация, размышление.
The system of reception of the original artistic creation of V. Leontovich and its investigation
is represented in this article.
Key words: the reception of modal creation, orientalism, poetic, reflection.
Постановка проблеми. Складний образ Сходу завжди цікавив європейців. Починаючи з ХVІІІ століття незліченна кількість науковців різних галузей займалися проблемами вивчення орієнталізму як науки про Схід, оскільки він являє собою цілу низку,
систему чи мережу інтересів, які неминуче ваблять Захід своєю таємничістю. Орієнталізм у літературі містить цілий комплекс східний ідей, що характеризуються своєрідною
образністю, химерництвом, дивацтвом, спокусливою неоднозначністю, дивною екзотичністю та “оголеною” людською природою. Тому “місток” “Захід – Схід” містить у собі
цілу “поетикальну” систему засобів та прийомів творення образів, які характеризують
рівень “спостерігацької” майстерності митця.
Аналіз останніх публікацій і досліджень. На сучасному етапі дослідженням творчості Володимира Леонтовича займаються: В. Погребенник, О. Наконечна, Т. Бикова,
О. Головаха, Г. Лаврушкіна, О. Харлан, С. Хронюк, О. Леонтович та інші.
Так, В. Погребенник значну увагу приділяє особливостям літературного психологізму у творах В. Леонтовича, розкриває “специфіку епічної нарації письменника” [1: 172].
Дослідниця творчості Володимира Леонтовича Олена Наконечна “розкриває історичну зумовленість його ідейно-естетичних пошуків, з’ясовує художньо-стильові осо© Останіна Г. Г., 2010
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бливості творчого доробку письменника в контексті літературного процесу зламу століть” [2: 2]. Вона зосереджує свою увагу на широкому спектрі проблематики митця, яка
“… ґрунтується на схемі “теза-антитеза”, що знаходить своє вираження у створенні антагоністичних характерів. Письменник часто відривається від конкретики і піднімається
до рівня синтезуючих узагальнень (“Солдатський розрух”, “Абдул Газіс”, “Ворохобня”)”
[2: 6].
О. Наконечна виявляє інтерес Володимира Леонтовича до національно-визвольних
проблем України на межі ХІХ – ХХ століть, до пригноблення та експлуатації поневолених народів. Окрім того, вона доводить, що митець порушував проблеми міжнаціональних стосунків, моральних якостей людини, які розкривав на політичному та історичному
тлі: “Цей процес художньо змодельований В. Леонтовичем під час показу духовного та
морального зростання Абдули Газіса – головного героя твору. Історичні події змальовано
переломними через призму його свідомості. Спроба героя визволити свій народ з полону
неосвіченості та забобонів обертається ще більшою трагедією і повною втратою державності та нівеляцією національної ідентичності народу”[2: 6 – 7].
Т. Бикова щодо роздумів героя у творі “Абдул Газіс” зазначає: “Поступово читач стає
співучасником у розв’язанні внутрішнього конфлікту персонажа. Таке змалювання духовного світу людини близьке до теорії М.Бахтіна про діалогічне мислення, коли між сповіддю героя і читачем стираються проміжні ознаки” [3: 9]. Дослідниця не безпідставно
доводить, що В. Леонтович вдало вдається до імпресіоністичної манери письма: “У повісті з виразом очей пов'язаний плин почуттів головного героя, його переходи від задумливої печалі до самозаглиблення чи відчаю. Очі Абдули Газіса – це не тільки дзеркало його
душі, а й символ його внутрішнього “я”. Вони слугують головним невербальним виявом
одного з внутрішніх станів героя” [3: 11].
О. Головаха стверджує, що уява митця настільки багатоаспектна, тому інколи відчувається “… вкраплення елементів синкретизму видів мистецтв, які є ознакою раннього
модернізму” [4: 28].
Інша дослідниця, Г. Лаврушкіна, виділяє такий аспект у творчості В.Леонтовича:
“Зв'язок долі людини із часом”, де наріжною виступає парадигма інонаціональної єврейської культури [5: 105].
Окрім того, яскраво висвітлені проблеми катастрофізму в творі “Хроніка Гречок”
В. Леонтовича [6] та впливу виховання на формування людської особистості [7].
Олена Леонтович акцентує увагу на важливому аспекті, а саме: історії створення історичної фантазії “Абдул Газіс”. Вона ставить собі за мету з’ясувати такі нагальні питання вище зазначеної проблеми: “Що стало поштовхом до написання цієї історичної
фантазії? Чому зацікавила Володимира Леонтовича тема татар поневолення вигаданого
ним народу? Як з’явилася тема фальшивого, оманливого шляху звільнення його з-під
гніту правителя за допомогою росіян, що невдовзі привело до окупації рідного краю і
нового поневолення вже чужоземцями? Звідки прийшли у творчість письменника східні
мотиви?” [8: 23 – 24].
Дослідниця з’ясовує ці проблеми за допомогою біографічного методу: “Молоде подружжя, тридцятилітній Володимир Леонтович і його суджена, подорожувало і, мабуть,
відвідало не тільки Південний берег Криму, а й мертві міста Чуфут-Кале та Мангуп341

Кале, а також і Бахчисарай, бо побачений героєм легенди Абдул Газісом ханський палац
у Базар-Сараї дуже нагадує ханський палац в реальному Бахчисараї, відвіданий самим
письменником…” [8: 24]. Олена Леонтович слушно вважає, що побачене не могло не
вплинути на внутрішній світ митця: “Щасливий чоловік подорожував з молодою дружиною, а вразлива душа ранилася проявами пригнічення татарського народу, і напрошувалися паралелі” [8: 24].
Мета статті: виявити, вивчити й охарактеризувати специфіку “орієнтальної поетики” історичної фантазії “Абдул Газіс” Володимира Леонтовича.
Виклад основного матеріалу. Володимир Леонтович “знайомить” реципієнта з головним героєм оповідання у формі опису: “Абдул Газіс був наймолодший та найближчий до хана з між радників: йому тільки що перейшло 35 літ. Був це ставний красунь,
чорнявий та кучерявий, з рисами мов з мармуру вирізаними, з очима темними наче ніч
та палкими, мов десь у їх глибині вже жеврів таємний вогонь. А глибока зморшка, що
з високого, ясного чола круто спускалася йому між рясні брови, виявляла тверду вдачу
й рішучість” [9: 3]. Саме “таємний вогонь” у глибині очей свідчить про складний внутрішній світ Абдула, що одразу насторожує читача-європейця. Передумови виникнення
цього факту письменник пояснює у формі розповіді, вдаючись до різноманітних приймів
творення образів та ситуацій.
“Дискурс” між Заходом та Сходом починається уже з перших сторінок оповідання:
“Від 15-ти літ зростав Газіс на чужині у Росії і, йшов поговір, вивчився там проклятої
науки гаспидських чортів. Вже й тоді, хотіли чи не хотіли, мусіли хани приймати в себе
царських посланців, а своїх до царя засилати, і Магометів батько вирядив до російського
двору разом із старими посланцями і Абдул-Газіса, сироту значного роду, щоб змалку
придивився до ворожих звичаїв і хитрощів та вивчився відмагатися від них” [9: 3 – 4].
Цей звичай свідчить про суспільно-політичну взаємодію між Дейламом і Росією, між
різними культурами, що нібито прагли у ті часи до “єдиної згуртованості”, до соціального і культурного досвіду та передачі його від одного покоління до іншого.
Емпірична дійсність стала головним засобом пізнання чужоземної системи життя:
“Вчився Газіс у чужій школі, читав російські книжки, придивлявся до російського життя
і почало йому здаватися, ніби те чужоземне життя краще, ніж життя в рідному краю.
Спокушало спокусою хлопця, та чи диво, що й спокушало, коли і сталі вже люде, старі
посланці ханські, згадуючи рідний Дейлам, важко замислюватися, а шайтан натуркував
їм тоді у вуха облудні думки, нагадуючи про кривди счинені ханом чи їм, чи їхнім знайомим та кревним” [9: 4]. Східна людина, потрапивши на Захід, фіксувала інтелектуальну і цивілізаційну вищість іншого народу. Саме ця “екзотика” і шокувала Абдула, який
прагнув покращити становище рідних дейламців.
І на думці не мав Абдул, що чужинці вдаються до хитрощів та улесливого ставлення
до нього заради колоніальної інституції: “ чужинці попилися з Газісом на диво добре.
Вельможне панство привітно вітало, вчителі шкіл, де вчився – так було їм наказано –
надзвичайно жалували, сам цар часто згадував за Газіса і велів закликати його на роскішні вечірки до свого палацу… Все те робилося з думкою прихилити до себе значного
Дейламця, щоб колись повернути його на користь своїм заходам, та не вгадував Газіс тієї
хитрої думки…” [9: 4].
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Газіс переймався долею рідного народу, а на чужині відчував ще більший полум’яний
порив до вітчизни: “Де далі жаль на бездолля рідного краю дужче й частіше турбував
Газіса і не було з ким розгадати того смутку” [9:4]. Подумки він так характеризує свій народ: “Справді наш бідний народ тяжко попсований, нема в його сили опертись могутній
сваволі, наче віл тягне покірне ярмо” [9: 5]. Палкий патріотизм не дає йому спокою, Абдул роздумує над тим як самотужки врятувати свій народ: “Та коли сам він не в силі рятувати себе, хтось та повинен рятувати його… Але як? Як те можна зробити самому? …
Чи не краще змінити лихого хана на доброго царя, а ніж дати ханові коверзувати усим
людом?” [9: 5].
Внутрішні роздуми не дають йому спокою, він не впевнений у правильності своїх
думок: “Чи це зрада рідного краю, чи рятунок йому? Чи злочин, чи геройський вчинок
мудрого, що сам тільки розуміє те, чого не вдатен збагнути невідаючий загал, юрба?” [9: 5].
Автор вбачає напружене психологічне підґрунтя у тому, що Абул Газіс все-таки пристав до “соціального та політичного колориту” Росії і відповідно до вимог російського
царя: “Та ще хто й зна, чи пристав би Газіс на спокусливу пораду, як би день-у-день не
надходили і не баламутили його чутки про ханські кривди, як би не вражала його зневага
чужинців до покори його земляків” [9: 5].
Внутрішня боротьба поглядів головного героя позначилася і на його зовнішності:
“Коли давав згоду, очі блищали йому жорстоким блиском, як відгострена криця під місячним промінням”[9: 5]. Це глибока і активна віра в майбутню перемогу дейламського
народу.
Далі В. Леонтович констатує факти та дії російського царизму й Абдула Газіса з метою повідомити читачеві про остаточний вибір патріота і борця за волю рідного народу:
“Змовившись із Росіянами, Газіс незабаром поїхав у Дейлам. Російський уряд почав вимагати, щоб хан забрав його з Росії. Зробили так, бо знали, що хан більше прихилиться
до Газіса за те, що він спротивився Росіянам. Справді Магомет зразу наставив його на
високу посаду свого радника, а Газіс заходився пильнувати, щоб здобути собі перевагу
над іншими радними та прибрати хана до рук” [9: 5]. Чужина породила у Абдула Газіса
палку ненависть політичного та соціального життя рідного народу та симпатію до російського царизму.
Він, прагнучи підняти “рівень життя” дейламців до європейського, почав поетапно
виконувати свій “патріотичний задум”: “Потураючи Магометовій вдачі, щоб подобатися
йому, Газіс почав манити його надзвичайними роскошами і розпустою, на які надивився
в пишній російській столиці” [9: 5]. “Екзотичні” розкоші були не по карману хану, тому
“…Газіс почав радити ханові позичати гроші у російського уряду” [9: 5]. У такі моменти
очі Абдули Газіса розкривали його внутрішній світ: “…світив потай на його своїми чорними, повними зневажливої перемоги очима” [9: 6].
Ґрунт для поступового впровадження російського уряду вже був готовий і цар почав впроваджувати нові реформі: “Насамперед на оплату відсотків своєї позики домігся
права зібрати у Дейламі деякі податки; трохи згодом забажав спорудити залізницю через
землі дейламські…” [9: 6].
Ханський уряд негативно реагував на вимоги російського царя та впровадження нових реформ: “Більшість радників схиляли хана на опір, а хоч би й на війну…” [9: 6]. Росія
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намагається збільшити свої права в Дейламі: “…цар почав вимагати в Магомета Оглі,
щоб пустив у Дейлам російське військо, ніби на оборону залізниці та збірщиків” [9: 6].
Ніби блискавка вдарила в ханський уряд, змінивши їх морально-етичні народні норми, тому “… наче туча знялося у їх почуття і потрощило-розвіяло і давню звичку коритися і байдужість і ляк соромицький” [9: 6]. Хоч би як гірко не жилося дейламцям, але
свої звичаї, історію, традиції і культуру вони високо цінують і палко оберігають, бо саме
це вирізняє їх з-поміж інших народів.
Найстарший із радників хана так роздумує над складним становищем рідного краю:
“Що зроблять чужинці з нашим краєм та вірою, з нашими дітьми і нами, коли ми поступимось їм? Вони видеруть у нас наші добра, захоплять землі, посядуть владу… Хто ж
схоче самохіть, без опору віддати себе і ввесь свій рід на поталу?!” [9: 7]. Старий Мустафа свідомо розуміє соціально-економічну і політичну перевагу Росії над Дейламом, але
підкорятися “іншому буттю” без боротьби в жодному разі не збирається.
Фрагмент історичного екскурсу вносить корективи у характер та поведінку хана:
“Мустафа був найближчий радник у Магометового батька та й сам Магомет, хоч не любив, та поважав і слухався його найбільше після Газіса. Ще з дитинства заховалася в Магометові боязка, навіть побожна пошана до пам’яті свого сурового батька. Все зроблене
їм здавалося Магометові найкращим і він часом мимоволі корився тим, на кого звірявся
батько” [9: 7]. Окрім того, цей прийом свідчить про те, що для східного народу шанобливе ставлення до батька є важливим морально-етичним чинником.
Далі письменник удається до порівняльної характеристики з метою зіставити методи
ханського правління, що містить досить чіткі оцінки: “Не тим було воно так, щоб той усе
робив добре та був розумнішй за сина, але ж небіжчик був людина твердої та рішучої
волі і все робив із упертою певністю, що інакше не можна, а хиткий Магомет вагався над
кожною справою й раз-у-раз боявсь помилитись. До того ж батько дожив віку спокійно,
а сам Магомет трусився за себе і за своє царство, скрізь увижалися йому всякі страхи та
здавалося, що тільки через розумне порядкування батько визволявся від них” [9: 7 – 8].
Старий Мустафа радить хану у формі настанови: “Не слухай же тих, хто набрався в
джаурів мерзоти, зрікся правдивої віри, а чужинців улюбив над своїх! Не давай їм лестощам труїти твоє серце! Серце ханське в Аллаховій волі, жоден із людей хай не важиться
верховодити ім!” [9: 8]. Тобто лише хан має право порядкувати у суспільстві, керуючись
“наказами” Аллаха.
Газіс, керуючись законами, що “важить тільки успіх”, а “мета виправдовує засоби”,
усіма методами прагне побороти як свою непевність, так і насамперед ханську. Він улесливими хитрощами намагається огудити Мустафу заради власної перемоги: “Я не згожувався підзорити на Мустафу. Сам знаєш, усі вважають його за щирого підніжка твого…
Я думав: може я помиляюся, але я все сторожкий, де ходить про тебе, коханий мій хане;
мої очі лякають мене, а прикрі чутки наганяють неспокій… Ти сам такий сміливий! Твоє
серце не знає обережності! Та хоч не для себе, та для рідного краю не маєш права не
оберігатися, хане!” [9: 9]. Заперечувальні та стверджувальні прийоми вдало зображують
стійку ворожнечу, підозру та недовіру, яка немовби витає у повітрі дейламців і не дає їм
спокою.
Для більшої впевненості у власній перемозі, Газіс “пригадує” давню історію про
зрадництво і переказує її хану: “В старовину жив могутній хан; не схотів він підзорити на
344

улюбленого слугу свого тоді навіть, коли остерігали його. Щире серце ханське не могло
припустити зради від старого дворака, якого і він і батько його вивели з безвісності до
найвищої поваги. Та нікчемний зрадник не спинився, нікчемне серце його не вжахнулося
вчинку, від якого саме небо тремтіло… І вмер добрий хан…” [9: 9].
На цьому Газіс не зупиняється, він радить ханові такий східний метод, що принизить
Мустафу перед усією Радою: “… звели сьогодні йому заміняти страву з тобою. Хай затямлять і він і всі, що ні для кого немає відміни, що стережешся всіх, що нічия злість
не заскочить тебе не напоготові! Це буде їм добра пересторога!” [9: 10]. Таке своєрідне
суперництво знову свідчить про те, що у їхньому суспільстві наведення підозри та недовіри є своєрідним мистецтвом досягнення успіху.
Війна для них виступає нормальним станом речей, але й тут Газіс вдається до хитрощів для того, щоб зруйнувати цю давню “традицію”: “Що Мустафі, хане, ти і твоя
доля?! Він бажає битися з ворогом, здобувати слави собі і Дейламу, а хоч будуть із того
тобі турботи і неспокой, а хоч ворог подужає твоє царство, що по тім Мустафі?” [9: 10].
“Творчий” роздум Газіса переростає у компліментарне перебільшування та умисне приписування Магометові Оглі героїчних заслуг та вчинків: “Ти над усіх могутніший, хане,
ніхто не може подоліти тебе, як зайці бігтимуть вороги сперед тебе…” [9: 10]. Далі, на
одній композиційній ноті, він удається до сутнісної характеристики російського царя,
спираючись на власні суб’єктивні елементи спостереження: “Велика сила в російського
царя; подужавши не дає він милости тим, хто йшов проти його, та він усе ласкавий до
тих, хто поступає йому. Скільки царів прихилилось до його і надзвичайною ласкою, дивовижними роскошами обдаровані вони і нащадки їхні з роду в рід князюють під його
рукою ” [9: 10].
На наступній сторінці автор констатує: “Вже другого дня Магомет послав до царя
сповістити згоду свою, щоб царське військо йшло до Дейламу” [9: 11]. Це свідчить про
те, що Газісу все-таки пощастило переконати хана у великій гнучкості Росії, у тому що
царський уряд має природну перевагу і в цьому дейламці незабаром переконаються. На
цей час йому вдалося вплинути на систему дейламського світогляду та реалізувати інтереси певної центральної влади, що має “привести” їх до гармонійного життя.
Дейламський народ ремствував, намагаючись створити фронт битви, застосовуючи
традиційні силові методи: “…коли траплялось Газісові переїздити між натовпом люду, з
між юрби чи з закутків чулися наздогін йому голосні прокльони, а часом летіло каміння”
[9: 11].
В. Леонтович пропонує реципієнтові “теорію старих людей”, що увібрали та перебрали на себе біль і досвід дейламського життя у формі оглядового пригадування минулого:
“Давнього віку людина був той Сулейман, за-молоду був він муллою в самій столиці, і що
він визначався між муллами вченістю та заглибленням у письмі… Втомившись життям,
зрозумівши глибше марноту його, покинув Сулейман бучний город і забився у гірські
нетрі…” [9: 12]. Далі він інформує читача про таку подію, що не могла не вплинути на
старого мудреця: “Тепер, коли у Дейламі скоїлося таке лихо, звістка про це дійшла зараз
до Сулеймана… узяв патерицю і після стількох літ рушив знов до столиці…” [9: 12].
Велич російського уряду і екзотична пристрасть до влади надихали хана трансцендентними відчуттями речей і перешкоджали йому сприймати об’єктивну реальність:
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“Тим часом після згоди з царем хан зовсім пустився берега. День-у-день у ханському палацу йшла гульня. Хан бенкетував тільки з Газісом, хіба в ряди-годи закликали вони ще
двох-трьох з двірських, кого схоче Газіс” [9: 13]. Констатація “злагоджених стосунків”
свідчить про остаточну перемогу Газіса як над ханом, так і над звичаями його народу.
За свідченнями самого автора внутрішній світ головного героя твору перебуває у
неврівноваженому та неспокійному стані, тобто він сам починає сумніватися у правильності власних дій. Ці розчарування митець передає у формі констатації з метою повідомити реципієнта про загострено-тривожні “передчуття” Газіса: “… народний гнів таки
баламутив його, збавляв його певності, а зненависть земляків ображала. Важко було Газісові і те, що не мав кому звірити своїх думок, не мав з ким по щирості побалакати. …
Газіс зацитькував ще себе і свої почуття, та не заспокоєні і невдоволені вони знов здіймалися, що раз гостріші” [9: 13].
Серед темної ночі, як свідчить спостереження автора за пишною природою з тісно
переплетеними елементами огляду та роздуму про складність теперішнього життя Дейламу (“Місяць неначе приязно і жалісно, то знов неначе глузуючи, заглядав у Газісову
хату; не вгадаєш, чи пізнавши марноту всього на цім світі, він сміється з людських турбот, чи може й жалує разом бідолашних людей за те, що не можуть позбутися їх. І в сяйві
його поміж рідним деревом і по темних закутках у гущавині вбачається таємний рух без
шелесту, без гомону, не знати чий, ніби якісь мари, як потайна сторожа крадькома снуються по саду…” [9: 13 – 14], до Газіса як “сторожа” старих звичаїв, норм та приписів
життя добирається мудрий Сулейман.
Письменник не оминає дейламських звичаїв вітання (“Селям аламлик! Аламлик селям!” [9: 14]), що вносить у зміст історичної фантазії орієнтальний колорит, окрім того
свідчить про збереження традиційних звичаїв. Сулейман розкриває свою “скриньку мудрості” перед Газісом у формі своєрідного наказу-настанови: “Я мулла і дервиш Аллахів
і він наказує слухати нас. Коли шайтан спокушає людей любих Аллахові, він посила посланців рятувати їх… відколи зійшов я з-поміж людей, ще не було мені такого наказу…
Корись же Аллаховій волі!” [9: 14].
Газіс шанує та поважає старших людей, окрім того дотримується цього принципу
моралі у повсякденному житті: “Газіс мимоволі почував повагу до цього старого… єдиний на цілий Дейлам одверто і сміливо зняв з їм розмову і вболівав за громадськими
справами, не за своєю користю. Через те й не зважився він нагримати на Сулеймана, як
нагримав на кожного іншого…” [9: 14 – 15].
Сулейман продовжує своїми невеликими за розміром інохарактеристиками, спогадами та роздумами переконувати Гасіза, акцентуючи увагу на грізному механізмі дейламського батьківського слова: “Та я знав твого батька, – кращої людини не було у Дейламі.
Пам’ятаю й тебе щирим хлопцем… Не можу думати, щоб Абдул із роду Газісів так зледачів…” [9: 15].
Внутрішній стан Газіса у цей момент був дуже напружений, він ввагався щодо відкритої розмови із Сулейманом. Абдул у своє виправдання так характеризує нинішній
стан країни та свого народу: “Ми раби і підніжки такі нікчемні, такі знищені, що не
маємо й найменших прав, а паскуда хан коверзує нами, як здума!” [9: 15].
Сулейман продовжує роздуми у протилежному напрямку, акцентуючи увагу на цілій
низці чітко визначених відношень із домінантною культурою, що згубить рідні канони,
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доктрини та патріархальні тенденції: “Життя Дейламців справді тяжке, та невже ти сподіваєшся кращого для нас від чужинців? З доброї ласки вони нам нічого не зроблять. І
дертимуть десять раз гірше за хана. … топтатимуть нашу віру і звичаї і все повернуть у
нас собі на користь…” [9: 16].
Тканина такого напруженого дискурсу набирає більших обертів, бо Газіс не прагне
глибше проникнути у національну проблему, не бачить цінності у вільному, не підвладному жодному тискові чи маніпуляціям житті. Як вибух для східної нації лунає його “несвідома альтруїстична” думка з елементами порівняння: “Російські закони правдивіше і
кращі за наші, то й жити Дейламцям буде легше під російським урядом” [9: 16].
Сулейман, відчуваючи невідворотну лиху долю, ще більш емоційно роздумує над
майбутнім нації для того, щоб хоч як-небудь вплинути на свідомість Абдули чи хоча б
піддати сумнівам його погляди: “Та же закони ті запровадять у нас не за нашою згодою,
але з примусу чужого народу! … Та й чи певний ти, що Уруси до нас прикладуть ті самі
закони, які прикладають до себе? … А що як ти помиляєшся і уруський ряд не піде на
добре? Тоді вже ні ти, ні сам Дейламський народ не поверне назад те, що загубить…”
[9: 16]. Такі роздуми свідчать про високу освіченість старої людини, яка береже та цінує
набуту культуру, звичаї рідного народу, а найголовніше не залишається байдужою до
рідного краю і прагне реалізувати свої добротворчі ідеї.
Такі речі мали б сприяти пробудженню національної свідомості Газіса, але сталося
навпаки і він так характеризує свій народ: “нам з нашою упертою залюбленністю до
всього свого, хоч гидкого, не можна нічого довести; ми все додержуватимем та оберегатимем кожну свою стародавню нісенітницю, нестямно чіпляючись за неї. Нас тільки
за чужим приводом і можна зсунути з мертвого місця, коли перетрощити й перемісити
попереду в ступі з місива зробити нових” [9: 17]. Стає цілком зрозуміло, що Абдул вбачає
розвиток своєї країни лише у парі із Заходом, що на його думку значно посилить їх тил
та збагатить націю новими звичаями. Він вважає, що шанси для самостійного розвитку
Дейламу є дуже малі, а то й зовсім відсутні.
Слова Газіса вразили мудреця у саме серце і він наказує йому у формі залякування:
“Або схаменись, або зараз я піду до хана, гукатиму по майданах і вулицях, зіб’ю ввесь
народ і задавлю тебе, як непотрібного зрадника…” [9: 17]. Тобто західна нація чи нові
завойовники під владою деспотичних режимів та монархічного управління відповідно
мають великі переваги і на думку старого мудреця остаточно знищать Дейлам.
Сулейман усвідомив, що його авторитет і велич – у минулому, а Газіс переконаний
у тому, що могутня російська імперія успішно витягне їх із ярма і оберне на щасливих
жителів продуктивних колоній.
Найстрашнішим виявляється той факт, що Газіс все-таки нехтує традиційним звичаєм у формі наказу: “В’яжіть його…” [9: 17]. Сулейман навпаки поводить себе традиційно: “Проклятий зраднику! …діди з прокльоном переказуватимуть унукам за тебе!..”
[9: 17 – 18].
Реципієнта вражає той констатаційний факт, що дейламці чомусь поводяться не природно: “А російське військо вже кілька день перейшло кордон та посувалося дейламськими землями. Ніхто не ставав проти його, ніхто не спиняв, і ось-ось воно мусіло стати
в дейламській столиці. …сила Дейламців кидали домівки та збігалися до столиці під
оборону хана” [9: 18 – 19].
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Самовіддані дейламці врешті-решт усвідомили, що рятувати батьківщину їм доведеться самотужки. Автор констатує з метою переконати читача, що народ не просто розлючений, а буде намагатися подолати новітні труднощі: “Вже кілька разів на вулицях
збиралася юрба, здіймала галас, здобувала десь каміння й сяку-таку зброю…” [9: 19]. На
деякий час у читача виникає відчуття, що хан підтримає їхні зусилля, уможливить їхню
діяльність на ниві цього жертовного врядування.
Подальша авторська констатація вражає своєю неймовірністю: “Та прибитий віковічною неволею дейламський народ так і не спромігся повстати… наче пошесть перейшла
через дейламську столицю: сила людей, що звідусіль набігли сюди на оборону рідного
краю, пішла в розтіч…” [9: 19]. Ця нероз’єднувана цілісність враз розлетілась перед тріумфом російського знання та сили. У цьому ключі дейламці зображуються легковірними, позбавленими власної думки, енергії та ініціативи, не схильними до ворожнечі, війни
та інтриганства, що порушує їхні канони життя.
Представники російської влади та російське військо спочатку не завдавали шкоди
інтересам Дейламу, про що відверто констатує автор: “…поводились чемно, а ханові віддавали царську повагу…” [9: 20]. Тобто потужний Західний струмінь імперської енергії
вдарив по Дейламу не одразу: “…старший з Росіян мав доручення до Газіса, щоб той
підманив хана виїхати на якийсь час із Дейламу, мов у гостину до царя, щоб хоч у малій
мірі, хоч про очі людські, появити тим свою залежність від його” [9: 20].
Це значить, що російський уряд прагне поступово перетворити дейламський народ
на представника підкореної раси, вдаючись до хитрощів знаходить мудрий спосіб посилення влади: “Без хана… народ швидче звикне до думки, що зявилася нова сила, якій
треба коритися більш, ніж ханові… та тим часом треба привчати дейламців до себе, а
хана потроху обмежувати” [9: 20].
Слова російського урядовця неприємно вразила Газіса, який говорив як авторитетний і наділений правом вирішального голосу. Він на мить усвідомив, що втрачає контроль над державою та відчув обмеженість чи то поділ суспільства на “завойовників” та
“рабів”. Ці неприємні внутрішні почуття Абдули автор зображує за допомогою прийому
констатації з метою повідомити реципієнта про зародження проблематичних стосунків
між державами: “Почуття образи на мент торкнуло його. Та він зразу переміг те почуття,
винуватячи себе, що підлягає старосвітським пересудам” [9: 20].
Газіс проявив “гнучкість” як необхідність і все-таки вмовив хана виїхати до російської столиці. Від’їзд хана автор зображує складною системою прийомів творення образів. Спочатку це констатація, що переростає в довільний опис довкілля з елементами
спостереження: “Була ясна місячна ніч. … Тиша мов нашорошилась; здавалося, в застиглому повітрі не ворушилося й листя… Пишні дерева сплелися гілками, посплутували
своє листя і квітки, змішали пахощі. В темну гущавину їх лиш подекуди продирався місячний промінь. У його таємничому освітленні, вибігаючи на зустріч поїзду, лисніла часом широка течія річки, частіше смуги ариків або плеса копанок, мигтіли осяяні місяцем
саклі, а біля їх поважні, нерухомі постаті Дейламців у своїх мальовничих убраннях…”
[9: 21]. Потім він удається до спогаду з метою передати реципієнту неспокійний стан Газіса: “Як часто бува перед далекою подорожею, щось стиснуло Газіса за серце… якийсь
смуток, якісь невиразні турботи гнітили його, відібрали спокій…” [9: 21]. Завершує цю
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картину тривожний роздум як автора, так і самого головного героя твору над майбутнім
Дейламу: “Що буде? Як порядкуватимуть Росіяне? Чи буде добро Дейламцям? Тепер уже
буде, як буде!” [9: 21].
Знову письменник удається до констатації внутрішнього стану героя: “Мимоволі
Газісове серце стріпнулося і його тверда вдача захиталася, і стурбовано він почав перевіряти минуле. Але раптом він схаменувся і з досадою намігся відкинути свої вагання”
[9: 22].
Його роздуми уперто формували добру справу, заангажовували чи покривали ганьбу,
що поступово руйнувала його “ego”: “Що це я підлягаю чужим думкам, впливу юрби?!
Це ж зневір’я до себе, до свого діла. Нічого лихого не може бути. Саме тепер почнеться
краща доля Дейламу” [9: 22].
Окрім того на чужині змінився внутрішній стан і самого хана: “Все здавалось йому,
що сам він і поводиться і каже не так, як би треба, а чужинець потай глузує з його. В себе
дома Магомет ніколи не зазнав цього почуття і воно дратувало його” [9: 23]. Тривога, виражена в узагальнених формах підозри та недовіри, спричинених ворожнечею навіть на
чуттєвому рівні, є наскрізною проблемою двох людей.
Хан роздумує: “… та які ж мені радощі їздити по чужих землях, де моя воля так
зв’язана, де я не чуюся вільним і не бачу до себе належної поваги?” [9: 24].
Передчуття Газіса, який ще не ступив на чужину, автор передає за допомогою
суб’єктивного зіставлення: “Тут, здавалося Газісові, вже не може бути того безладдя,
яке скрізь на кожному кроці бентежило його дома. Тут нема тієї сваволі, хижацтва, нема
потреби такої осоружної боротьби, яку доводиться провадити йому, ще до того такими
бридкими засобами…” [9: 26].
Абдул, пристосувавшись до нового життя, почав об’єктивно сприймати його реалії.
Так, автор констатує перше відчуття Газіса від побаченого на чужині: “Кілька разів вразили його прикмети тяжкої бідноти, ознаки ворожнечі між тубільцями-Татарами та Росіянами” [9: 28].
Другого дня, коли він поїхав оглядати місцеві околиці, то зневажливе ставлення до
того, що видається йому рідним, знову неприємно вразило його. Письменник стверджує
реципієнтові: “Татари мешкали тільки по самих нужденних саклях, стулених з глини
серед голого, розпеченого сонцем каміння” [9: 28]. Вступивши в діалог з візникоммагометана, Газіс з’ясував з його розповіді багато моторошної новизни: “Земля також
здебільшого належала Росіянам, тільки в ряди-годи траплявся клапоть громадської, та,
Боже, якої: саме каміння порепане, спалене сонцем, а між їм десь-не-десь покручені,
позагризувані худобою й вівцями корчі, недогризки колишнього ліса…. Нігде рятунку
нема, нікуди тікати!” [9: 29].
Газіс так роздумував над тим, що почув і побачив: “І коли вже на певному ступені розвитку історія виробляє нерівність, то чи не потрібно для дальшого розвитку, щоб
ріжні верстви суспільності складали разом щось ціле, національно належали до того ж
народу?” [9: 30].
Він побачив і те, як татари працюють: “Люде ці, знеможені від праці і від спеки, з
тяжким напруженням здіймали здорові залізні кайла і били їми й скелю, що за кожним
разом відгукувалася стогоном, наче не відповідь стогону каменярів” [9: 30].
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На цьому тлі вражаюче жорстоко звучить констатація автора про те, що Газіс усе
побачене і почуте вважає тиском з боку візника: “…тільки розсердивсь і на себе за те,
що пускає свій настрій підлягати хвилинним вражінням, і на візника за те, що з упертою
злістю вишукує щось, аби обмовити чужинців” [9: 31]. Потім, як знову свідчить констатація автора, Абдул удається до спогаду для того, щоб витіснити із голови неприємні
думки, які тиснули на його свідомість: “… на пристані, коли він приїхав, вешталися два
Татари розкішно вбрані, на власних конях та з джурами коло себе; але разом пригадалося
й те, що поліціанти поводилися з їми щось не так чемно і нахабно прогонили їх” [9: 31].
Досить несподівано для Газіса візник зупинився біля кладовища народу Карів, доглядач якого вірно охороняв святощі та руїни славетного і колись вільного міста СайгунНеме. Він умовляв прибульця подивитися на теперішній стан Долини Упокою у формі
філософсько-аналітичного зіставлення з метою переконати Газіса у сплюндрованій долі
свого народу: “Сліпець не може тільки бачити, каліка тільки ходити, ми ж не можемо
робити нічого, про що каже нам серце, не сміємо висловити своїх думок, появити своєї
журби, а очима бачимо тільки нашу неволю та лихо… Зайдіть же, гляньте на Долину
Сліз…” [9: 32 – 33].
Журлива мова доглядача на п’ять сторінок фантазії зворушує реципієнта своїми
руйнівними констатаціями, яскравими та одночасно страшними спогадами катівського
знаряддя (“…була кам’яна лава, на яку клали злочинця і стинали йому голову, та вирубаний з каменю шашлик, де інших обпарювали окропом…” [9: 36]), а також максимально
переконливими роздумами про незліченні переваги старих законів малих держав: “Хто
зважиться запевняти, що в нас тепер не було б краще, як у тих, з ким живемо з примусу
і хто примусом накидає нам свої закони, не придатні для нас, не рівні для їх і для нас,
часом може не менш лихі, хоч вони й не вражають так гостро, як ті, про які я згадував
вам?” [9: 37].
Автор констатує роздум-порівняння Газіса про поведінку татар, їх бережливе ставлення до старих законів та звичаїв: “Як що й Дейламці на перекір розуму, думав Газіс,
схотять так довго без жодної рації побиватися за своїм безладдям та ханом, усі заходи мої
зробити їх щасливими розвіються через їхню упертість” [9: 38].
Трапився Газісові і веселий татарин, що з усмішкою погодився показати йому БазарСарай. Саме тут Абдул побачив додержання азіатського звичаю щодо жіночого одягу,
який автор зображує за допомогою констатації: “… видко було чимало татарських молодиць та дівчат у ясних уборах, та ледве Газіс із Селімом наближалися, жіноцтво ховалося, загортаючись великими білими намітками, і тільки чорні, як вугіль, очі часом цікаво
виглядали з-під накриття” [9: 39].
Газіс вважав, що саме цей звичай повинен був скасуватися під російським впливом,
бо це, на його думку, “Це дуже негарний звичай. Не кажучи вже про те, що він є образою
жіноцтву, так молодий ніколи навіть не бачить молодої до шлюбу” [9: 40].
Інший старий та поважний татарин розповідає Газісові про життя на чужині: “…
Уруси дають нам заробляти, та що по тих заробітках? Однаково щорік усі ми занепадаємо дужче та дужче. Уруси видирають у нас навіть воду! А що вроде земля без води?... У
зневазі живому ми!” [9: 42].
Газіса не переконують слова старого, він запитує у нього: “Хіба не однаково вам
свій чи чужий князь? Кому коритись?” [9: 42]. Відповідь старого наповнена аналітично350

порівняльним роздумом про те, що його народ може й ніколи не жив щасливо, а й ніколи
так як зараз не почував себе приниженим та пригнобленим: “Свій суддя, свій князь може
таж не любив би правди, як і чужі, та не міг би він зневажити вас. Чужинець зневажає нас
за те тільки, що ми не такі як він, та за те, що він повоював нас…” [9: 43].
“Образ” Заходу в розумінні старого татарина у порівнянні зі Сходом має великі та
суттєві переваги: “Я знаю, як судили нас наші князі. Коли приходили ми до їх шукати
права, вони викликали на пораду поважних та старіших Татар. Коли Татарові випадало
діло до князя, сміливо йшов він та стукав до князького двору, а князі хоч брали бакшиш, кожного в нас вітали у себе в господі, як рівню, та вершили справу без тяганини”
[9: 43].
Газіса не переконують доводи старого: “…і без Урусів той звичай змінився б у вас,
аби б тільки ваші князі узяли більшу силу над вами…” [9: 43].
І врешті-решт він аналітично-роздумливо характеризує дейламця та його політичні
погляди, не оминаючи характеристики російського уряду: “Чудний ти… Справді чудний,
мов дитина. Невже, ти думаєш, Уруси на те воювали вас, щоб робити нам добре? Вони
воювали нас для користі і все роблять, щоб мати її. Вони забрали в нас і землю і воду,
наслали на нас своїх урядників, деруть із нас гроші податками, а щоб не заховалася від
їх жодна копійка, щоб не зосталося в нас уже нічого, вони знаджують нас своїм крамом і
останні вжитки наші йдуть до кишень уруських крамарів” [9: 44].
Дуже вразили Газіса слова татарина, він почав турбуватися про перспективи Дейламу такими тривожними роздумами: “Що, коли так буде і в Дейламі? Що, як і там увесь
народ із роду в род із віку у вік клястиме наслідки його праці та його самого?!” [9: 44].
Довелося Газісові на власні очі побачити бійку між урусами та татарами, що автор
зображує за допомогою детального опису: “Стовпище тісно збилося і коливаючись подавалось часом в один бік, часом у інший. Понад юрбою раз-у-оаз здіймалися кулаки,
дрюччя, чулося їх важке гупання, стояв галас, лайки та стогін як у пеклі. … Знеможені
Татари, не маючи де подітися, почали оступатись…” [9: 49].
Через це у поглядах Газіса відбулися великі зміни, він усвідомив свою страшну помилку: “Та тепер, зневірившись у Росіянах, Газіс радніший був би загинути, аби тільки
порвати з їми та знищити все, що зробив досі” [9: 51].
Абдул намагається поставити перед російським князем деякі вимоги: “Я хочу, щоб
російський уряд подав слово та забезпечив нас у тім, що Дейлам, хоч і зробиться частиною вашої держави, та матиме свої окремі привілеї та самостійність до певної міри.
Щоб цар настонавляв нам урядовців тільки з-поміж наших Дейламців, щоб у нас було
своє військо…” [9: 52].
Він недооцінював силу цього зв’язку, вважав, що ще можна коригувати стосунки між
державами та примусити діяти російський уряд за бажанням дейламських урядовців.
Однак автор одразу констатує рішення російського князя щодо думок Абдули та його
самого: “Ще не дослухавши до кінця, князь рішуче поклав собі в думці, що Газіс тепер
“небезпечна людина”, і вже зважив, як поступитися з їм далі” [9: 53].
Далі письменник констатує той факт, що “гостини” дейламців у царя закінчилися і
вони вирушили додому. Перше враження Газіса він зображує за допомогою опису: “Він
плакав тихо, без стогону й без голосу, притулившись чолом до вікна вагону. Здорові як
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горох, пекучі сльози одна по одній набиралися йому в очах, тихо спливали по обличчю
і скочувалися на шибку” [9: 56]. Це свідчить про його складний внутрішній стан, про
біль та образу, заподіяну чужинцями, а також про визнання власної помилки, що згубила
рідний край.
Володимир Леонтович констатує з елементами опису теперішній вигляд ДжугарІлтишської долини: “Тепер це була пустеля. …нігде ні оселі, ні деревини… Жовтий,
зашкарублий, укритий попелом грунт розіслався ген-ген замісць садів та нив. Нігде ні
духу, ні сліду людського…” [9: 56]
Автор зображує психологічний стан Газіса та його настрій констатаційно: “Не знати
вже, який раз перегадує Газіс ті самі думки. Він мусить рятувати свій край… Єдиний
спосіб рятунку було повстання і коли Газіс уявляв собі те повстання і пожежі, смерть,
боротьбу і думав, що без його Дейламцям не треба було б зносити такого лиха, у його
гасли всі сили, зникала вся завзятість” [9: 57].
“Екзотична кара” переслідувала його думки, змушувала приректи себе на пекельні муки, а також вказувала на лиху майбутню долю дейламського народу. Сутність цієї
“кари” митець виявляє у формі психоаналізу: “… Газіс із презирством спиняв себе, з
ненавистю гостро доводив собі, що не має права вагатися, що мусить присилувати себе,
мусить десь здобути уміння та сили. Він приневолював себе міркувати, як здійме повстання, як кинеться у вир його, поведе перед, приневолював обмірковувати справу в
подробицях.” [9: 57]. Таким чином автор намагається виявити наслідки емоційного стану
головного героя фантазії, розкрити його наміри чи хоча б намагання врятувати країну.
Однак дейламці вважали Газіса зрадником. Саме про це яскраво свідчить подальша
констатація: “Що хвиля натовп більшав, народ збився великою юрбою, наповнював цілу
вулицю і з грізним гомоном почав насувати на двері Газісової господи” [9: 58].
Схвильований Газіс роздумував, намагався прийняти правильне рішення: “Може виступити до їх? Може сказати їм, яким винним почуваю я себе, як я прагну повернути
все наново? … А може покаятись? … Не почують, не поймуть віри. Та який і вигляд
того каяття, коли людина кидається під батогами та дрюччям?.. Не варто, треба вмирати
так…” [9: 58 – 59].
Далі В. Леонтович подає реципієнтові констатацію про повстання дейламців, про їх
перемогу над сторожею Абдули та захват його будинку. І уже потім автор повідомляє читачеві про рішення Абдули (“Він зняв руку, приставив пістоля до рота і надавив цингля”
[9: 59], а також беземоційно та натуралістично констатує наслідок цієї події: “Коли народ
напругом посипав крізь їх у хату, Газіс лежав серед неї в останнім сконанні і тільки права
рука його ще зворухнулася передсмертним рухом” [9: 59].
Висновки. Отже, В. Леонтович за допомогою цілого набору інформативно-описових
прийомів творення образів зобразив реципієнтові тогочасну російську політику щодо
азіатського народу. Цей художній процес інколи сплітався з аналітичними прийомами
для висвітлення внутрішніх станів головного героя оповідання. Саме роздуми призвели
Газіса до самогубства, а також дозволили йому усвідомити, що він був іграшкою у руках
великої імперії. А загалом усе це фантазування автора на основі високорозвиненої уяви,
бо у реальному житті не існує міста під назвою Дейлам, але проблема пригноблення
азіатських народів є досить актуальною. Історична фантазія В. Леонтовича вражає своєю
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“орієнтальною поетикою”, насиченою імпресіоністичною манерою та заглибленням у
внутрішній світ людини.
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ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКОЇ АВАНГАРДНОЇ ПРОЗИ
(на матеріалі новели Юй Хуа «Минуле і Покарання»)

Стаття присвячена розгляду поняття китайського авангардизму та його основних
концептуальних особливостей. Характерні концептуальні та формальні ознаки авангардного напряму в китайській прозі виокремлюються за допомогою аналізу новели Юй
Хуа «Минуле і Покарання».
Ключові слова: авангардизм, концептуальні ознаки, Юй Хуа, китайська проза, насильство, культурна революція.
Статья посвящена рассмотрению понятия китайского авангардизма и его основных концептуальных особенностей. Характерные концептуальные и формальные признаки авангардного направления в китайской прозе выделяются при помощи анализа
новеллы Юй Хуа «Прошлое и Наказание».
Ключевые слова: авангардизм, концептуальные признаки, Юй Хуа, китайская проза,
насилие, культурная революция.
Te article deals with overview of Chinese avant-garde and its concept particularities.
Characteristic concept and formal features of avant-garde stream in Chinese fiction is specified
through the analysis of Yu Hua’s short story “The Past and The Punishment”.
Key words: avant-garde, concept features, Yu Hua, Chinese fiction, violence, Cultural
Revolution.
Китайська література останніх декад ХХ століття привертає увагу дослідникалітературознавця, адже після буремного періоду соціально-політичної нестабільності,
тривалих воєн, багатостраждального будівництва соціалізму та кривавих подій «культурної революції»1 письменники спромоглися позбавити літературу утилітарної функції рупора правлячої партії, тим самим подолавши глибоку кризу лозунговості та однотипності соцреалістичної словесності. Авангардна проза, що постала на літературному
терені в кінці 80-х років минулого століття, виключно цікава ще й тим, що перейнявши
формотворчі тенденції літератури Заходу і втіливши їх у текст зі специфічним змістовим
шармом Сходу, вона зуміла протиставити свідомість та внутрішній світ окремої особистості колективній свідомості соціуму, тим самим мотивуючи реципієнта до внутрішнього пошуку та самоусвідомлення.
Культурна революція – термін на позначення політичних подій, які мали місце у КНР з листопада
1965 по жовтень 1976 років, коли очільником КПК був Мао Цзедун. Цей період характеризувався
максимальною політизацією усіх сфер міського життя, а також зупиненням всякої наукової та культурної діяльності, що супроводжувалося масовими репресіями інтелігенції, висилкою учених та діячів культури у віддалені сільські райони , трудові табори та участю молоді у кривавих розправах.
1
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На початку і в кінці 1987 року виходять у друк номери журналів «Женьмінь веньсює»
та «Шоу хо», де було опубліковано оповідання та повісті молодих прогресивних письменників. В історії сучасної китайської літератури ця дата є знаковою – вона знаменує
цілковитий відхід прозаїків від принципів традиційного та реалістичного методу і їх вихід на якісно новий для китайської літератури рівень творчості. Ма Юань, Юй Хуа, Ге
Фей, Су Тун, Сунь Ганьлу, Є Чжао та інші талановиті молодики з високим рівнем творчої
свідомості та сміливістю вголос висловити свої бунтівні ідеї використовують мовлення
унікальної форми для втілення стильових та структурно-текстуальних експериментів у
літературі. Як наслідок новоявлене літературне явище спочатку було позначене терміном
«експериментальна проза», а з активним його розвитком отримало запозичене із західних джерел найменування «авангардна проза» [1: 2].
Незважаючи на широке використання модерністичних прийомів представниками
«літератури нового часу» вже на початку 80-х років ХХ століття, китайський критик
Чен Сяомін пропонує окремо виділяти напрям авангардної прози серед великої кількості
інновацій у літературі з тієї причини, що її представники спромоглися створити свій
власний стиль розповіді [1:1].
Зачинателем авангардного напряму в сучасній китайській літературі вважається Ма
Юань, який шокував літературні кола своїми ранніми повістями «Фея річок Лхаси» та
«Спокуса гори Кайлас», поставивши форму оповіді над її змістом, і позбавивши його
найменшого натяку на ідеологію [2: 69].
Незважаючи на те, що китайські авангардисти декларували і на практиці прагнули до
«повернення літератури до самої себе» [3], їх творчість не можна назвати декадентською,
адже формалістичні тенденції смислового нігілізму були виправдані метою письменників звільнити літературу від утилітарної функції речника політичних платформ. Водночас вона зберігала свою орієнтацію на читача і була покликана посередництвом епатажу
та шоку пробудити самосвідомість читача і мотивувати його до пошуку.
Вже згадувалося вище, що китайський літературний авангардизм сформувався під
суттєвим впливом представників різноманітних течій західного модернізму. Тим не менше, не варто асоціювати явище авангардизму в Китаї з авангардизмом західним. Адже
останній прагнув до руйнування літератури і створення анти-літератури, був зорієнтований на масового, «непідготованого» реципієнта, нехтував не лише змістом, а й естетикою форми і в кінцевому результаті став речником політичних платформ, в той час,
коли перший (китайський авангардизм) більше тяжів до класичного модернізму з його
конструктивним «аристократизмом духу», доступністю лиш «вузькому колу втаємничених» і вишуканістю форм [4: 7], а також прагнув до звільнення літератури від політикоідеологічних доктрин, її якісного оновлення і повернення до природної сутності.
Відтак, китайський літературний авангардизм можна визначити як повноцінний
напрям у літературі, що виникає в кінці 80-х років ХХ століття як результат новаторської
та радикально налаштованої творчості молодих письменників, для якої характерними є
активне заперечення традиційних та реалістичних літературних методів, яскраво виражений експериментальний характер, труднощі рецепції та акцент на внутрішньому світі
людини як індивідуальної та неповторної особистості.
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Авангардизм як літературне явище характеризується, перш за все, тим, що кожен
з його представників спромігся створити свій індивідуальний стиль і застосовувати
до них однакові критерії аналізу було б не зовсім коректно. Так само не варто шукати
констант у площині художніх засобів, адже такі характерні для творчості китайських
авангардистів формальні ознаки як: превалювання форми над змістом, провідна роль
вигадки, гнучкість хронотопу, динаміка просторових переміщень, свідоме порушення
зв’язку між причинами та наслідками подій, алогічність викладу, створення індивідуальних метафор, широке застосування алегорій, ремінісценцій, натяків, загадок, відсутність
портретних характеристик, схематичність персонажів, символотворення, використання
прийому «потоку свідомості», колажування та монтаж подій у тексті, змалювання галюцинацій, снів та марень душевнохворих – знаходять практичне втілення у творчості не
всіх представників авангарду одночасно. Можна помітити, що кожен з авторів обирає
для себе певний формальний прийом, який з часом стає його «візитною карткою» і тим
самим вирізняє його творчість з-поміж творчості інших авангардистів. Це почасти служить елементом «іміджу авангардиста», а широке застосування художніх засобів, запозичених у західних модерністів, виявляє тенденцію «новизни заради новизни».
Тим не менше, літературний авангардизм як сукупність індивідуальних стилів окремих представників все ж має декілька характерних для усіх авторів концептуальних
ознак, які ми розглянемо на матеріалі «класичного зразка» китайської авангардної прози,
а саме: новели «Минуле і Покарання» автора, нині визнаного критиками одним з найяскравіших представників авангардизму [5: 12], а в минулому – сільського стоматолога
Юй Хуа.
Китайські критики найхарактернішою з ознак авангардизму називають новаторство
письменників, яке, перша за все, полягає у модерністичних експериментах з формою і
змістом, де не зміст зумовлює форму, а навпаки, де предмет оповіді насправді є засобом
вираження [6: 35]. Так, наприклад, рання творчість Юй Хуа сповнена яскравих та натуралістичних сцен жорстоких убивств та насильства, які у новелі «Минуле і Покарання»
представлені описами вишуканих страт:
«Вони зайшли до порожньої кімнати, де нічого не було, окрім стола, що стояв перед стіною. На ньому лежала величезна скляна пластина, яка під сонячним промінням
яскраво мерехтіла. У кутку кімнати стояв ідеально нагострений великий тесак для
розділення туш. Вказуючи пальцем на скло, Знавець Покарань звернувся до Незнайомця: «Подивися на скло, яке воно піднесене у своєму очікуванні». Незнайомець підійшов
ближче, і глянув на сонячне проміння, що падало на скло і заворожувало, спантеличувало. Вказуючи на ніж у кутку кімнати, Знавець Покарань пояснив, що з його допомогою
поділить тіло Незнайомця на двоє по лінії попереку. Потім швидко поставить верхню
частину на скло, і вона кровоточитиме. Так він повільно-повільно згасне»2 [7].
Можна помітити, що повільна й мученицька смерть, що чекала на героя, описана
автором напрочуд холоднокровно і відсторонено. Це пояснюється тим, що жорстокі й
криваві сцени у новелах Юй Хуа, перш за все, є засобом проникнення у глибини людської свідомості, тим інструментом, за допомогою якого письменник намагається пізнати
людину та її природу. Ось як сам автор пояснює свою позицію: «Насильство сповнене
2
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Тут і далі цитується власний переклад оригінального тексту новели Юй Хуа «Минуле і Покарання».

пристрасті, а силу воно черпає з глибинних бажань людини. Воно мене зачарувало. За
давніх часів правитель сидячи на троні, споглядав, як раби убивають одне одного. Сучасні цивілізації, здавалося б лишили ці практики далеко на сторінках історії. Але це якраз і
є трагедія нашого сучасника: він як належне сприймає свою жорстокість й схильність до
насильства і не має бажання її осмислювати. Але, тим не менше, людина замається боксом, отримує насолоду від перегляду кулачних боїв і потрапляє у психологічну залежність від насильницьких комп’ютерних ігор. Перед бажанням до насильства та руйнації
цивілізація – лише гасло, а закон і порядок – бутафорські декорації» [8: 46]. Картини
убивств та кривавих екзекуцій у текстах Юй Хуа зіштовхують читача з раніше не усвідомлюваною і болісною реальністю, в якій жорстокість і насильство приносять людині
задоволення, бо вони є частиною людської природи. Згадаймо лише спогади Знавця про
вичинені ним екзекуції – автор порівнює їх із грошима: «він перераховував у думках свої
покарання, як грошові купюри» [7], що ставить трепет сучасника Юй Хуа перед грошима
на один рівень з його трепетом перед насильством.
Використання натуралістичних описів жорстокості та актів насильства як форми
проникнення у внутрішній світ людини у поєднанні з холоднокровністю оповідача стало
«візитною карткою» Юй Хуа та визначило стильову індивідуальність його творів.
Молоді китайські авангардисти були добре знайомі з творами теоретиків і практиків західного модернізму, а також активно переймали поширені у той час філософські
ідеї екзистенціалізму (суєцидальний песимізм Камю та ігнорування пошуками смислом
існування на користь самого процесу існування Сартра). Накладаючи цей величезний
багаж теоретичних знань та багатовіковий досвід Сходу на особисте світобачення та використовуючи запозичені у західних модерністів формальні прийоми, китайські авангардисти адаптують їх до китайської дійсності. Іншими словами, змістовий план оповіді
лишається у площині звичного китайцеві оточення та його свідомості, а формотворчі
засоби запозичені у західних модерністів. Так, наприклад, творчість Юй Хуа відображає
суттєвий вплив на нього творів Франца Кафки. Монотонність оповіді, відстороненість
і холоднокровність оповідача, відображення гіпертрофованої гріховності та ворожості
людини, буденність абсурду – усі ці риси, притаманні творчому доробкові Кафки, знаходимо у ранніх новелах Юй Хуа, зокрема й новелі «Минуле і Покарання». Крім того, за
допомогою прийому матеріалізації часу та часових алюзій у цій новелі Юй Хуа намагається знайти першопричини виникнення й розвитку такої трагедії національного масштабу як «культурна революція».
«Найнестерпніше було згадувати 20.09.1971, тому Знавець Покарань вирив для нього велику яму і закопав по шию, лишивши голову над поверхнею. Під тиском ґрунту, кров
через щілини у тілі просочувалася назовні. По тому Знавець Покарань відрубав голову
ще живого тіла – і стиснута кров стрімким потоком ринула з рани. Фонтан із крові
20.09.1971 був незрівнянним, неперевершеним» [7].
У наведеному уривку час постає у вигляді антропоморфних істот, а сама дата недвозначно вказує на період кампаній «культурної революції». Таким чином, можна помітити, що у цій новелі автор не зупиняється на виявленні схильності людини до насильства
як її природної властивості і заохоченні читача усвідомити цю властивість в собі, а й намагається презентувати політичну трагедію національного масштабу, як наслідок «ідео357

логізації» насильства та відсутності усвідомлення людьми своєї природної схильності до
нього, а відтак – нездатності її контролювати. Зрештою, корінь зла, абсурду і трагічності
людського існування Юй Хуа знаходить у природі самої людини та її відмові свою природу осмислювати й усвідомлювати.
Ці ідеї письменника виявляють бунтівний характер його творчості, адже він чітко
протиставляє особистість колективній свідомості тим самим намагаючись мотивувати
реципієнта до самоусвідомлення і внутрішнього самоспоглядання.
Рання творчість Юй Хуа характеризується й етнічною обумовленістю, адже пошуки
його спрямовані на внутрішній світ виключно співвітчизника, який сліпо слідуючи своїй
обумовленій національними звичаями та традиціями колективній свідомості, продовжує
задовольняти своє прагнення до насильства тим самим ставлячи під загрозу своє подальше існування. Окрім того, тексти Юй Хуа безпосередньо асоціюються з періодом
культу особи Мао та «культурної революції» в КНР, а саме: вони осмислюють події минулих часів через призму суб’єктивної реальності окремої особистості та об’єктивної
людської природи. Як приклад тому – нестримне бажання Незнайомця в новелі «Минуле і Покарання» згадати подію, що відбулася з ним п’ятого дня березня 1965 року,
що виникло після того, як він отримав телеграму без зворотної адреси з одним словом:
«Повертайся» [7]. На нашу думку, така зав’язка у творі покликана відобразити сучасну
письменнику ситуацію у Китаї, яка мала місце наступної декади після закінчення трагічних подій, а саме: китайський народ перетерпівши криваві часи «культурної революції»,
не озираючись пішов далі у майбутнє. Іншими словами, пересічний співвітчизник Юй
Хуа належним чином не обміркувавши і не усвідомивши події минулого, безапеляційно відмовився від них, забув про них на рівні свідомості. Візьмімо для прикладу хоча
б творчість сучасної Юй Хуа тайванської письменниці Цюн Яо, яка писала популярні
оптимістичні любовні романи, що ними зачитувалися студентки китайських вузів у кінці
80-х років. Однак у підсвідомості людини, а метафорою підсвідомості у тексті є телеграма, яка «була прислана Незнайомцеві невідомо звідки літнього вечора 1990 року» [7], у її
безмежній пам’яті лишилися спогади про події минулих днів, які у тексті презентуються
посередництвом довільно обраних автором дат. Вони являли собою «елементарно розташовані цифри» [7], які «зараз мали для Незнайомця якийсь прихований зміст, на разі
вони визначали подальший напрямок» [7]. Таким чином автор ще й маніфестує перевагу
підсвідомості над свідомістю, яка здатна змусити людину податися у подорож «сплутаними стежками спогадів про своє минуле життя» [7].
Ще однією помітною характерною константою творчості китайських авангардистів є елітарність їхніх текстів. Розуміння та сприйняття літературних експериментів
та творчих пошуків представників авангардного напряму не було доступне масовому
реципієнтові. Це зумовлено смисловим нігілізмом у текстах та орієнтацією творів на
непересічного читача, який готовий прийняти виклик автора і, розшифрувавши кодований метафорами, алегоріями, грою слів та композиційними прийомами зміст, стати
свого роду співавтором твору і продовжити свій особистий внутрішній пошук. Вдалою
ілюстрацією цього явища у творчості Юй Хуа є епізод з новели «Минуле і Покарання», в
якому Знавець Покарань описує відчуття Незнайомця у мить страти:
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«В ту мить ти відчуєш раніше ніколи не чуваний спокій. Усі звуки стихнуть. Залишаться лише барви, але і барви з’являтимуться дуже плавно. Ти відчуєш, як кров ліниво
витікатиме з твого тіла, з кожною миттю сповільнюючи свій рух, але вже скапуючи зі
скла. І сотні тисяч тоненьких, як твоє волосся, кривавих потоків рине додолу. В останню свою мить ти побачиш першу росинку раннього ранку 09.01.1958, яка визиратиме
до тебе з зелененького листочка, захованого від людських очей. Ти побачиш величезну
хмару опівдні 01.12.1967, яка від сонячного проміння буде перламутрова. Ти побачиш у
скороминущих сутінках 07.08.1960 тоненьку гірську стежину, яку повільно вкриває легкий серпанок заходу сонця, і вона манить тебе своїм теплом. Ти побачиш глибокої ночі
20.09.1971, як два світлячки під сяйвом місяця танцюють, наче дві самотні сльозинки,
такі далекі-далекі» [7].
Отож, розглянувши ґенезу авангардного напряму в китайській літературі та проаналізувавши оригінальний текст новели Юй Хуа «Минуле і Покарання», нам вдалося виправдати самобутність окремішність літературного авангардизму, а також виділити його
основні концептуальні ознаки: новаторство та стильова індивідуальність представників,
бунтівна природа творчості, широке застосування формальних прийомів, запозичених
у західних модерністів, внутрішній пошук та самоусвідомлення, переосмислення подій
минулого, етнічна обумовленість творчого доробку, позбавлення літератури утилітарної
функції і як наслідок її елітарність, що виявилась у труднощах рецепції.
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КОНСТИТУИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ В ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ А.ПЛАТОНОВА
У статті розглянута проблема взаємодії автора і читача у дитячій прозі
А.Платонова. Досліджено поняття «конституювання», яке часто визначають, як процес сенсоутворення і сенсотворчу діяльність загалом. Важливим виступає той факт,
що читач – одночасно і об’єкт літературного впливу, і суб’єкт літературного процесу,
конститутивний елемент художнього твору.
Ключові слова: діалог, автор, читач, конституювання, сенсоутворення, лакуни, підтекст.
В статье рассмотрена проблема взаимодействия автора и читателя в детской
прозе А.Платонова. Исследовано понятие «конституирование», которое часто определяют как процесс смыслообразования и смыслообразующую деятельность вообще.
Важным является тот факт, что читатель – одновременно и объект воздействия
литературы, и субъект литературного процесса, конститутивный элемент художественного произведения.
Ключевые слова: диалог, автор, читатель, конституирование, смыслообразование,
лакуны, подтекст.
Поэтика диалога характеризуется актуализацией художественной образности, подтекстовой информацией, множеством смысловых лакун, моментов умалчивания и незавершенности, что стимулирует интенсивность мыслительной деятельности читателя.
Платонову удается организовать творческое соучастие читателя в смыслообразовательном процессе, и происходит это, прежде всего, благодаря четко налаженному вовлечению читателя в активную мыследеятельность.
Уже в 60-70 годы ХХ века, теоретики рецептивной эстетики четко выделили этапы
читательского творческого труда, маркируя их следующим образом: актуализация, идентификация, конституирование смысла.
Цель данной работы – рассмотреть, как осуществляется участие читателя на этапе
конституирования в детской прозе А.Платонова.
В феноменологии Э. Гуссерля конституирование – интенциональная деятельность
сознания по формированию своих предметностей в качестве структур смысла. В процессе конституирования воплощается творческая продуктивность сознания, осмысливающего предметы своего опыта.
Конституирование согласно представлениям чешского ученого Яна Мукаржовского
проявляется, прежде всего, в «заполнении пустых мест», лакун (не выраженного явно в
тексте содержания), смысловых зазоров, того пространства, которое не только стимулирует воображение читателя, но и заставляет размышлять, включая весь спектр его мировосприятия» [1: 283].
© Казакова Е.А., 2010
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Рецептивная революция, осуществленная модернистской литературой, а именно то
доверие, которое она оказала читателю как активной инстанции в развертывании смыслов произведения, стала существенным фактором коммуникативных процессов. Дополняя существующие в тексте пробелы, «неопределенности», по мнению Р.Ингардена,
«мы, несомненно, выходим за пределы самого произведения, но делаем это, однако, в
соответствии с его замыслом» [2: 82].
А.Платонов выстраивает художественный мир своих произведений с учетом компетентности читателя, его фантазии, знаний, кругозора. Отсюда – установка на «неокончательность» смысла предлагаемого текста и его «незавершенность». Активность восприятия читателя включалась писателем в творческий замысел, а себя он видел не конечным
творцом художественного мира произведения, а его «режиссером», который лишь помогал воссозданию совокупности смыслов. Так, по его мнению, «читатель нуждается не
в том, чтобы гладко и почти неощутимо воспринимать привычные фразы, а, наоборот, в
том, чтобы ощутить в языке и в идеях автора, сопротивление и брать их с собой» [3: 32] и
таким образом читатель включен в стратегию текста. У.Эко в своей работе «Роль читателя» писал, что «М-Читатель – это тот комплекс благоприятных условий, которые должны
быть выполнены, чтобы данный текст полностью актуализировал свое потенциальное
содержание» [4: 25]. В 1930-е годы (время работы Платонова над детскими рассказами)
адресату передается работа по достраиванию и воссозданию того, что не могло быть
сказано по причинам скорее идеологического характера, чем художественного.
Однако недосказанные Платоновым слова дают нам паузу для раздумья, для самонаблюдений, да и его «язык молчания» (выражение Н.В. Корниенко) напоминает нам
о сущности чувства жизни и смерти. Платонов был одним из редких писателей, обладающих «заветными словами». В связи с трудностью восприятия творчества Платонова,
М.Михеев писал: «На единственно правильный вариант (как было бы в идеале) наращивается второй, третий, четвертый и т.д. и т.п. - столько, сколько читающий способен
«вместить», удержать в своем представлении. Все они мешают друг другу, во всяком
случае, затрудняя стандартное понимание. Именно так ситуация выглядит с точки зрения ревнителя языковой правильности. Не потому ли многие вполне интеллигентные
люди патологически не могут читать Платонова, что он покушается, как им кажется, на
их врожденные навыки работы с языком, состоящие в том, что от языка требуется, прежде всего, (если не всегда) только максимум информации при минимуме используемых
средств?» [5: 46].
Существенно не только то, что и каким образом сказано в произведениях Платонова, но и то, что дано в нем исподволь как приглушенное, невыговоренное признание,
как подсознательно затаенная исповедальная данность. Тем самым, он направляет читательскую деятельность к различным участкам «коммуникативной неопределенности»,
требующим большей активности в раскрытии смысла читаемого произведения, который
становится понятным только тогда, когда читатель может самостоятельно заполнить эти
«смысловые пустоты».
В рассказе «В прекрасном и яростном мире» Платонов использует момент неожиданности и незавершенности в первую очередь в сюжетно-композиционном конструировании повествования. Уже в первом предложении, предваряющем рассказ о последующей
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катастрофе, содержатся драматические нотки: «… и 5 июля Мальцев совершил свою
последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда…» [6: 478]. Недоговоренность, выраженная пунктуационно (многоточие в конце предложения), интригует читателя, заставляет задуматься. Сочетание «последняя поездка», поставленное практически
в самом начале повествования, также служит стимулированию читательской заинтересованности. Следуя за автором, читатель вскоре сталкивается с очередным противоречием: «Мальцев стал хуже вести машину». Сознание требует ответа на вопрос, что же
могло произойти с таким профессионалом, как машинист Мальцев, и почему поездка
последняя? Автор подсказывает ответ на вопрос лаконичным предложением персонажа: «Я ослеп». Очевидно, что этого недостаточно для понимания всей проблемы происходящего. Читатель должен ответить и на вопрос Мальцева «что же теперь будет?» и
на скрытый вопрос автора «почему это произошло?». Ответ на вопрос возможен только
в процессе активного восприятия текста, включенности читателя в особую творческую,
или сотворческую игру, которая позволяет реконструировать закодированный в произведении смысл. Платоновские лакуны создают иллюзию «простоты», даже «формульности» в изложении материала, когда более сложный смысл, невидимый, но столь значимый материал уходит в подтекст и извлекается только при внимательном чтении.
На лексическом уровне в процессе конституирования можно говорить о проблеме
подтекста в произведениях Платонова. В своей статье «Пушкин – наш товарищ» Платонов, размышляя над произведениями великого писателя, писал, что «за его сочинениями –
как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу - остается еще нечто большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан» [7: 19]. Эти же слова без сомнения можно отнести и к произведениям
Платонова, в которых чаще всего обращаешь внимание на то, что стоит «за» тестом.
Уже в первых строках рассказа «Корова» в концентрированном виде представлены
слова, характеризующие пустоту и незаполненность: «сундук без крышки, прогоревшая
самоварная труба, одежная ветошь, стул без ножки» – вызывают настроение безнадежности и ненужности, предчувствие бесконечного одиночества. С другой стороны реальная
перспектива бесполезных вещей позволяет воссоздать социальную картину жизни платоновского героя-ребенка. Даже осенний пейзаж: «голые кусты, омертвевшие на зиму»,
палисадник, который казался Васе «кладбищем растений», пустые поля, отрожавшие и
отшумевшие за лето и теперь заглохшие и скучные», не является простой обстановкой
действия людей или фоном. Он играет самостоятельную и очень активную роль. Образ
осени, несомненно, многосодержателен. Осень воспринимается как символ некой обреченности и приближения неминуемой смерти, покоя. Следовательно, с образом осени
связан мотив пустоты, когда жизнь представляется однообразной и скучной, с отсутствием всяческих стремлений и интересов. «Вечер наступал такой же, какой был вчера,
сумрачный и пустой», и ветер, как обычно, «напевал долгую песнь осени». У Платонова
не просто текст, но и жизнь, которую нужно заполнить. И эту функцию он доверил детям
(героям и читателям), а в контексте платоновской идеи о «детях спасителях Вселенной»,
это определение важно и значимо для Платонова. Дети рождаются, чтобы вообще убрать
работу смерти, изгнав весь былой порядок с его торжествующей бессмыслицей и пустотой, с которой уже смирились взрослые.
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Таким образом, вследствие «коммуникативной неопределенности» читатель поставлен в ситуацию активного творческого соучастия в смыслообразовательном процессе.
Мысль читателя активизируется благодаря особенности человеческого сознания чутко
реагировать на текстовую недоговоренность, авторскую невысказанность, на скрытый
подтекст. Лакуна в произведениях Платонова выступает не только как художественное
средство, которое активизирует читательскую деятельность, но и характеризирует мировосприятие А. Платонова.
Соучастие – это один из ключевых терминов духовной и мировоззренческой позиции Платонова. Важно не просто выслушать, запомнить, зафиксировать информацию,
важно вместе «двигаться по рельефу высказываний», осваивать мысль, делать изложенную мысль собственным содержанием, наполнением, что и позволяют делать такие механизмы деятельности читателя, как актуализация, идентификация, конституирование
смысла.
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Статья посвящена анализу женских типов в романе современной китайской писательницы Сюй Сяобинь «Пернатая змея». Определены основные философские, духовные и физиологические значения четырех символических ипостасей: «повелительницы»,
«отчужденной», «страдающей» и «актрисы».
Ключевые слова: женский дискурс, символ, ипостась, китайская проза.
The following article is dedicated to the analysis of the types of women in the novel “The
Feathered Snake” by Chinese author Xu Xiaobin. The basic philosophical, spiritual and physiological senses are found out in four symbolic types of women in the novel: “sovereign
(lady)”, “estranged woman”, “suffering woman”, “actress”.
Key words: feminist discourses, symbol, types of women, Chinese prose.
Упродовж ХХ століття психоаналіз послідовно засвоювався художньою літературою
як один з провідних засобів відтворення внутрішнього життя розгубленої й шукаючої
себе особистості в умовах мінливої дійсності. Окрім того, теоретичні концепції в межах психоаналізу активно використовуються при проведенні багатьох літературознавчих
досліджень, зокрема при вивченні жіночої прози в різних аспектах: у способах репрезентації жіночої ідентичності, у витоках руйнації патріархального канону, в особливостях реалізації жіночого письма тощо. Визначення жіночих типів, або ж «символічних
іпостасей»i жінки у творах різних авторів – один з перспективних напрямів дослідження,
який уможливлює не лише подати символічну схему жіночої поведінки та психологічних
рефлексій в сучасному соціумі, але й відтворити національні витоки та особливості формування і розвитку того чи іншого типу.
Напевно, вперше символічні іпостасі жінки у творах Ф.Ніцше виділив Жак Дерріда –
це «жінка кастрована», що уособлює Брехню; «жінка каструючи», яка відтворює силу
Істини та «жінка стверджуювальна», яка реалізує себе в собі та в чоловікові. Перша іпостась – жінка принижена й зневажена з точки зору “догматичної метафізики, довірливого
чоловіка, який висуває істину і фалос як його власні атрибути” [2]. Друга іпостась – також зневажена жінка, “яка або ідентифікується з істиною, або… розігрує її як фетиш – з
метою власної вигоди і без найменшої віри в неї” [2]. Тут поняття «істина» береться в
лапки, оскільки вона є абсолютною лише для чоловіка-актора, який, керуючись законами «фалогоцентричного простору», ідеалізує та фетишизує жінку. Привабливість таких
жінок зумовлена звабливою дистанцією, спокусливою недоступністю, завуальованою
обіцянкою. І третя іпостась – «жінка стверджувальна» - вона визнається як позитивна,
артистична діонісійська сила, яка стверджує себе сама, не потребуючи для цього чоловіка. [2]. Українська дослідниця Т.І.Гундорова відзначила, що три оцінки-моделі жінки
у Ніцше пояснюють складну й амбівалентну роль жінки в його філософії, а також відображають його реальні стосунки з жінками, які базуються на різних проявах його підсвідомих бажань, що своєю чергою призводить до особливої ролі материнства та культу
жінки-годувальниці в його філософських концепціях [3: 10]. Далі дослідниця зазначає,
що Ніцше справив значний вплив на складання феміністичної ідеології та жіночого літературного дискурсу в цілому, і української письменниці Ольги Кобилянської зокрема.
Однак, визначаючи символічні іпостасі жінки в її творчості Т.Гундорова бере за основу
не «чоловічі», як у Ніцше, а «жіночі» ціннісні перспективи. Тому виводить такі три типи
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жінки: 1) жінка-товаришка, яка будує свої стосунки і з чоловіком, і з жінкою на принципах рівноправності; 2) жінка-природа, або «афірмуюча» жінка, що емансипована «за
інстинктом», є самодостатньою; 3) меланхолійна жінка, яка репрезентує амбівалентну
«нову жінку», котра, з одного боку, є екзестенційно самотньою і в певний спосіб травмованою через втрату свого жіночого ідеалу. А з другого боку, одержима ціллю «виповнитися» і досягти гармонії духу [3: 11]. На наш погляд, саме тип меланхолійної жінки
визначає особливості жіночої ідентифікації в контексті української культури та психології, оскільки послуговується не лише фізіологічними (підсвідомими) рефлексіями в оцінці жіночої сутності, як у Ніцше, але й духовними. “…Особливого значення, - зауважує
Т.Гундарова, - набуває у [Кобилянської] меланхолія – «нова жінка», відмовляючись від
біологічного материнства, переосмислюючи свою природу, водночас несвідомо приймає
на себе материнську функцію, однак трактує її не фізіологічно, а платонічно” [10: 25].
Переходячи до безпосередньої теми нашого дослідження – визначення символічних
іпостасей жінки в романі сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь «Пірната змія»
(1998), зазначимо що китайський традиційний літературний канон, який не зникає сьогодні, а лише переосмислюється в модерному й постмодерному дискурсі, диктує власну
систему оцінок. Ця система, безперечно, збагачена надбаннями світової літератури та
літературної критики ХХ ст., однак важливою в ній, а можливо й провідною, залишається категорія філософськихii підтекстів у відтворенні буття того чи іншого персонажу, а
також і оцінюванні їх сутності. Таким чином, визначаючи символічні іпостасі жіночих
образів у романі «Пірната змія», ми братимемо до уваги філософські, духовні та фізіологічні чинники, як критерії оцінювання героїнь.
Сюй Сяобінь народилася 1953 року. Вона належать до покоління, яке прожило близько 30 років в умовах тоталітарного режиму. Письменниця була свідком страшного десятиліття «культурної революції», що закарбувало в її свідомості образ «втраченого покоління», про яке в передмові до свого роману «Пірната змія» іронічно скаже: «Здається,
нам поталанило в житті: в якій ще країні світу сьогодні наші ровесники мають такий
багатий досвід, як ми? В дитинстві не знали радощів, в юнацтві не могли навчатися,
в молодості - кохати, у зрілі роки не мали наснаги, у старості не маємо притулку»
[4: 3]. Сюй Сяобінь зобразила життя 5 поколінь жінок одного роду впродовж 100 років
(усе ХХ ст.), відтворила зникнення з історичної сцени патріархальних норм життя та
становлення нової модерної людини, перш за все «модерної жінки», що перенесла
біль і страждання, проявила мужність і винахідливість у тяжкі історичні часи. Багатий
історичний матеріал, викладений на межі постмодерного дискурсуiii, дав можливість
письменниці створити яскраві жіночі постаті, які уособлюють основні типи китайських
жінок, перебуваючих у стані пошуку свого місця (а поспіль і свого статусу) в нових
соціальних та історичних умовах.
В романі Сюй Сяобінь досить багато жіночих образів, однак символічні іпостасі ми
змогли виділити лише чотири, оскільки саме вони відповідають основній концепції твору: дві іпостасі уособлюють традиційні жіночі типи з їх реалізацією в новому суспільстві – це «жінка-володарка» та «жінка-чужинка», ще дві іпостасі втілюють типи нових жінок,
які вже ніби позбулися тягаря традиції, однак перебувають у певній невизначеності подальшого шляху і «розгадуванні» свого призначення – це «страждаюча жінка» та «жінка365

акторка». Окрім того, філософський контекст твору змушує додати до кожної іпостасі
епітет «втаємничена», оскільки внутрішнім координатором дій усіх визначених жінок є
прихована таємниця – для одних вона є осмисленою сутністю (зокрема для традиційних
типів), а таємницею лише для оточуючих, а для інших – суцільною містичною загадкою,
до усвідомлення якої їм вдається наблизитися лише після чисельних випробувань.
Усі жіночі типи пов’язані між собою старовинною китайською легендою про дерево
життя, яке поєднує на своїх гілках священного птаха та священну змію. Цей збірний образ символізує матріархальну культуру. Як зазначає в передмові Сюй Сяобінь, пірната
змія дарує людям вогонь, сама кидається у полум’я і перетворюється на зорі. Пізніше
цей образ став символом жертовності страждаючого духу. Ця легенда ніби розігрується в
сюжеті роману – життя і доля головної героїні Юйше (дослівно перекладається «Пірната
Змія») тісно пов’язана з долею її матері Жуому («Подібна до дерева») та бабусі Сюаньмін
(«Втаємничений серпанок»), а також акторки Цзіньняо («Золота Пташка»). Саме ці
героїні втілюють зазначені іпостасі, разом репрезентуючи матріархальний простір із
жіночими ціннісними перспективами.
Іпостась «жінка-володарка» втілена в образі старої Сюаньмін. Ім’я героїні дуже промовисте: ієрогліф 玄 означає «сокровенне» («втаємничене», «приховане», «містичне») і
являє собою категорію китайської (перш за все даоської) філософії та культури [5: 295]iv;
ієрогліф 溟 (рідковживаний) означає «туман», «неясність» [6: 627] і лише посилює
звучання першого. Отже, героїня є абсолютним втіленням таємниці, яка для всіх
оточуючих означатиме недосяганну і містичну істину назавжди втраченого минулого.
Вона, старенька Сюаньмін, є єдиною і неподільною володаркою цього часу, її статус
визначений всезагальною повагою, як чоловіків, так і жінокv, однак цілковита віднесеність
до минулого позбавляє її сутності «вродженої жінки й матері», на яку б вона могла
претендувати, виходячи з її положення в родині (вона ніби об’єднує всіх членів родини,
які зрештою все ж таки залишають рідну домівку, господарює, намагається керувати
долями дітей). Проте, все це вона робить не за підсвідомим природним покликанням,
а виконуючи традиційні настанови родинного співбуття. Про це свідчать і два основні
символи, пов’язані з образом Сюаньмін – це крихітні забинтовані ніжки та містичний
ліхтар. «Ніжки-лотоси» (образна назва забинтованих ніг) – один із найяскравіших і
найпромовистіших символів жіночої краси, покірності, але водночас і звабливості у
традиційному Китаї. Серед причин дотримання цієї традиції дослідники називають
чоловічий егоїзм, оскільки, з одного боку, їх приваблювала краса жіночої граціозності
й беззахисності, з іншого ж боку, вони відчували свою повну владу над жінкою, адже
з покаліченими ніжками жінка змушена постійно перебувати у своїх покоях [7: 291].
Тут може здатися, що «ніжки-лотоси» засвідчують статус жінки приниженої і підкореної
чоловіком, що відповідає «кастрованій» іпостасі ніцшеанської жінки. Проте, це не зовсім
так, оскільки забинтовані ніжки були, по-перше, інструментом зваблення і насолоди,
тому чоловіки ніби потрапляли в полон власних пристрастей, а по-друге, маленька ніжка
засвідчувала благородне походження і високий статус жінки у суспільстві (простим
дівчатам ноги не забинтовували). Окрім того суворі конфуціанські ритуали чітко
прописували правила поведінки і статус в родині жінки й чоловіка. Вони, звичайно, не
були рівними, але жінка розглядалася з точки зору духовності, а не як знеособлений
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об’єкт чоловічої влади. За певних обставин, жінка мала право навіть повчати чоловіка,
а слово старшої в родині жінки було законом для всіх (принаймні цей факт констатують
романи доби Цін). Повертаючись до образу Сюаньмін, варто зауважити, що її маленькі
ніжки підкреслюють притаманність їй усіх перерахованих вище ознак класичної
китайської жінки. Однак те, чим могла пишатися колишня жінка і використовувати як
вправний інструмент власного упокорення, але й влади, для Сюаньмін стало зайвим,
невиправданим каліцтвом її тіла, адже під час сватання її майбутній чоловік відзначив
для себе єдину ваду нареченої – саме її маленькі ніжки. Однак Сюаньмін не зреклася
своєї природи й прожила все життя за традиційними уявленнями, залишаючись у статусі
володарки свого роду й часу. Це засвідчує й образ таємного ліхтаря, історія якого веде
до далекої родички Сюаньмін, яка жила в імператорському палаці і була там засуджена
до страти через своє кохання і придворні інтриги. Однак їй вдалося втекти, а ліхтар був
перепусткою у таємній змові її визволителів. Сюаньмін отримала ліхтар у спадок і час
від часу збирала його, немовби виконувала священний ритуал. Ліхтар засвідчував давню історію кохання і повинен був з’єднати чоловіка з жінкою, однак зрештою опинився
в музеї. На наш погляд, цей символ відображає й життя самої Сюаньмін – вона ніби
музейний експонат – цінний, рідкісний, зберігаючий таємниці стародавніх жінок, але
абсолютно непридатний в інтерьєрі сучасного життя.
Іпостась «жінка-чужинка» належить дочці Сюаньмін Жуому. Походження імені
героїні пояснюється в самому романі, воно пов’язане з двома символами 杲 і 杳 («світло»
і «темрява») [8 (1: 258-259)], викарбуваними на її обручці. “В «Хайней цзіні» - говорить стара Сюаньмін, - зазначається, що за межами Південного моря, поміж чорними та
синіми водами росте дерево, що має назву Жуому. Що ж таке Жуому – це золота гілка
священного дерева сонця, а відтак杲позначає сонце, яке високо стоїть над деревом, а
杳 – відповідно, сонце, що опустилося до коріння цього дерева вечірньої пори” [4: 196].
Це міфологічна трактовка імені Жуому, в якому закарбована місія продовження роду,
оскільки описуване священне дерево – це дерево життя. Однак героїня цю місію виконати не може у традиційному розумінні: символ сонця позначає чоловіче начало, а
отже й продовження роду, його природне оновлення (як схід і захід сонця) повинно йти
через народження сина. Жуому втрачає сина і проймається ненавистю до дочок, поступово вона відсторонюється від сімейних турбот, соціального життя і замикається в собі.
Певною мірою вона повторює долю своєї матері (та свого часу також втрачає єдиного
сина на війні), однак на відміну від Сюаньмін, вона не встигає випробувати на собі роль
традиційної жінки-володарки, відчуваючи себе чужинкою в умовах народження нової
дійсності. Головна її риса – байдужість. Вона не приймає рішень – заміжжя, навчання, все робиться ніби за інерцією, або за волею матері. Та й саме ім’я Жуому можна
перекласти, як «подоба дерева», тобто щось несправжнє, бутафорне, оманливе (тому й
символічний цикл сонця може сприйматися як його згасання). Це підкреслює й портрет
героїні, особливо в похилому віці: «Можна було здогадуватися, що Жуому була колись
писаною красунею. Риси її обличчя були витонченими але шаблонними… Їй вже виповнилось 70 років, однак вона, як і раніше, вражала своєю красою, не дивлячись на те обличчя
немолодої людини без зморшок завжди виглядає моторошно» [4: 2]. На обличчі старої не
було зморшок, оскільки будь-які події (радісні чи скорботні) не викликали у неї жодних
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емоцій. Вона була повністю занурена у свій внутрішній світ, тому часто змальовується
сидячою біля вікна зі срібною паличною для чистки вух у руках. Вона відчужена від
життя – не належить минулому і не прагне знайти себе в майбутньому – її таємниця живе
в ній самій.
Іпостась «жінка страждаюча» належить доньці Жуому, головній героїні, ім’я якої
Юйше («Пірната змія») винесено в назву твору. Воно, як і попередні імена має символічне тлумачення. З тілом змії та головою людини зображуються прабатьки людського
роду – богиня Нюйва та імператор Фусі. Така символіка притаманна не лише китайській
культурі, майже у всіх міфологіях змія – це символ, пов’язаний з плодючістю, землею,
жіночим репродуктивним началом з одного боку, а також вогнем і чоловічою силою з
іншого [9: 468]. Чоловічо-жіноча подвійність в природі Юйше проектується на родинні
стосунки, що виступають провідною колізією твору і пов’язані з проблемою «втраченого покоління». Комуністична ідеологія призвела до розриву родинності: діти зрікалися
батьків, як відступників і ворогів. Тому письменниця намагається шукати можливості
відновити первинність родини, але не традиційним шляхом, а поверненням до матріархальних законів, де продовжувачем роду буде жінка, а відтак Юйше і народжується
як заміна чоловікові (її місія – нести вогонь, виконувати роль чоловіка). Від народження Юйше була позбавлена головного в своєму житті – материнської любові, а значить
відновлення родинної сакральності через міцні зв’язки жінок у роду неможливі. Ненависть матері Юйше сприймає як власний першородний гріх, що згодом перетвориться
на справжній тяжкий гріх – шестилітня Юйше задушить маленького братика, який нарешті з’явиться в родині (дівчинка побачила подібну ситуацію в кіно і перенесла її до
реального життя). Спокута, яку нестиме Юйше, має дивний характер - старий монах в
буддійському монастирі повинен нанести татуювання на спині дівчини. Кров, пролита
під час довгої процедури, біль і сльози – це і є процес спокутування. Під час нанесення тату дівчина страждає, однак водночас закохується в молодого монаха, тому спокута
гріхів перетворюється у свою протилежність - ритуальне дійство позбавлення цноти.
Наостанок молодий монах сам робить їй тату у вигляді двох квіток сливи мейхуаvi. Основне ж тату є зображенням пірнатої змії, яке дівчина ніколи не побачить (адже воно на
спині). Дівчина довіку носитиме його на своєму тілі як фатальне тавро (і як свою таємницю), оскільки перекодування першопочаткового легендарного образу пірнатої змії
позбавляє сенсу її буття, зрештою. Отже бачимо, що образ представниці молодого покоління поєднує в собі чимало різних сенсів, як китайських традиційних (пов’язаних з
легендою), так і модерних (культ тіла, поєднання протилежних сутностей в особі жінки
тощо). Провідною рисою образу Юйше є її постійна спокута за зчинені й незчинені гріхи, що обертається стражданням нереалізованості (в коханні, в материнстві, в родині
тощо). Найболючіше для Юйше – відсутність материнської любові. З точки зору сучасної психоаналітики “особливу травматичну роль несе в собі розривання первісної діади
матері-дитини” [3: 22]. Однак це розривання рано зробило Юйше автономною, самоідентичною – вона страждає, але завжди знаходить власний шлях порятунку (наприклад,
емітує власну смерть, щоб втекти з трудового табору) та самореалізації (наприклад, в
мистецтві). А відтак, іпостась «жінка страждаюча» означає не принижену («кастровану» за Ніцше) жінку, а швидше «стверджувальну», але стверджується вона через муки.
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Вона також нагадує «жінку меланхолійну», але навпаки – героїня не хоче, а змушена
відмовитися від традиційних ролей дружини і матері та реалізувати себе як талановита
особистість в мистецтві.
І нарешті, іпостась «жінка-акторка» втілена в образі Цзіньняо. Ця героїня не належить до родини вище згадуваних жінок, вона – колишня коханка батька Юйше. Її ім’я
перекладається як «Золота Пташка», тобто небесна пташка, якій належить співати в Раю.
Цією сутністю героїня об’єднана з Юйше – вони стають близькими духовно й платонічно. До певної міри Цзіньняо навіть заповнює порожнечу недоданої дівчині материнської
любові. Однак сама Золота Пташка не прагне взяти на себе роль матері чи дружини. Її
таємниця – поклик крові. Цзіньняо була вихована в прийомній родині і довго не знала
про своїх справжніх батьків, але згодом вона дізналася, що її мати була дивовижною
жінкою – витонченою, вродливою, освіченою і талановитою (такою, як в китайській
традиції описують благородних, шляхетних жінок). Вона володіла трьома іноземними
мовами і була перекладачкою. Згодом її шляхетність і спілкування з іноземцями відіграли фатальну роль – її засудили і стратили. Ніхто не знав напевно, але потайки говорили,
що батьком Цзіньняо був американець. Саме культ матері, яка згодом стала для дівчини
обожнюваним жіночим ідеалом, та кровний зв’язок з іноземцями стали головною таємницею Цзіньняо. Вона була чужинкою за природою, це навіть знайшло відбиток на її
зовнішності: “Зовнішність та вбрання Цзіньняо можна описати виразом «вражаюча
краса». Її довге каштанове волосся прибране назад і закручене у великий вузол, ясне і
світле чоло робить Цзіньняо схожою на заморську красуню. Помада кольору абрикоса
чітко окреслює її вуста на фоні шкіри, …ніжної, як у немовля…” [4: 31] . Проте чужинкою її не сприймали оточуючі. Цзіньняо, на відміну від Жуому, не замкнулася у внутрішньому світі – вона перебувала у стані постійного пошуку і реалізувалась в різні способи:
через чоловіків (зваблюючи їх), через різні заняття (вона була акторкою, моделлю для
художників і т.д.), через платонічні почуття до жінок (зокрема до Юйше) тощо. Вона весь
час грає різні ролі і єдина з усіх названих героїнь визнає, що новітній час створений для
неї – театр життя з його невичерпністю ролей, відкрив перед нею свою завісу. В образі
Цзіньняо можна знайти суміш деяких ознак «жінки-природи» та «меланхолійної жінки»:
вона досить емансипована, але не самодостатня (для самореалізації акторки потрібен
глядач), її можна вважати амбівалентною «новою жінкою», проте для неї не властива
екзистенційна самотність та втрата жіночого ідеалу.
Отже, жіночі іпостасі в сучасному китайському жіночому романі визначаються в
протиставленні традиції та модерності. Жіночі типи, що визначаються в межах традиції («володарка» і «чужинка»), більшою мірою зумовлені філософськими та духовними
чинниками. Жіночі типи, що вийшли за межі традиції («страждаюча» й «акторка»), визначаються трьома чинниками: філософським, духовним, фізіологічним, з перенесенням
акценту на два останні. Окрім того «модерні» типи більшою мірою проявляють ознаки жіночих іпостасей, визначених західними дослідниками (у нашій роботі Ж.Дерріда,
Т.Гундорова).
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Іпостась – (гр. hipostasis – сутність, основа) – 1) термін давньогрецької філософії – субстанція,
суть; 2) у християнстві, починаючи з патристики, термін І (у значенні форма вияву, спосіб
буття) служить для позначення кожної з трьох постатей Трійці (Бога-Отця, Бога-Сина, БогаСвятого Духа); 3) переносний смисл: роль, амплуа [1: 316]. В нашому дослідження поняття
«символічна іпостась» знаходиться на межі першого і третього з поданих дефініцій, тобто
вказує на амплуа жінки в художньому творі, яке втілює сутність відповідного типу в межах
конкретного часу й соціуму.
Під філософським підтекстом ми розуміємо не відповідність образів певним філософським
концепціям і теоріям, а осмислення китайськими авторами моделі сучасного соціуму і буття
людини в ньому через систему символів, які прочитуються із залученням попередньої традиції.
Ми не маємо підстав категорично стверджувати, що стиль роману Сюй Сяобінь постмодерний, оскільки деякі ознаки цього стилю (зокрема іронічний дискурс, карнавальність, колажування чужих текстів тощо) важко ідентифікувати (вони мають не одновимірне прочитання).
В «Дао де цзіні» поняття «сюань» вживається як метафора непізнаваного дао, а біном «сюань тун» («сокровенне єднання») царину онтологічної таємниці світу; проникнення до якої
пов’язане з виходом із сфери відчуттів і уявлень [5: 295].
Тут, звичайно, відображається і вкорінена у свідомості китайців основна категорія конфуціанської благочинності - повага до батьків і старшого покоління в цілому.
Це досить промовистий символ пристрасті та спокуси (варто лише згадати відомий роман
ХVІ ст. «Квіти сливи в золотій вазі, або Цзін, Пін, Мей».
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МІФОЛОГІЧНИЙ ОБРАЗ:
РЕЦЕПТИВНО–КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена питанням рецепції античної міфології (на прикладі міфу про
Іфігенію) літературою наступних епох. Основна увага зосереджена на перекодуванні
комунікативної значимості міфологічного образу у творах різних літературних стилів
(Еврипід, Гете, Леся Українка).
Ключові слова: комунікація, код, перекодування, естетична дистанція.
Статья посвящена вопросам рецепции античной мифологии (на примере мифа про
Ифигению) литературой последующих эпох. Основное внимание сосредоточено на перекодировании коммуникативной значимости мифологического образа авторами разных
литературных стилей (Эврипид, Гёте, Леся Украинка).
Ключевые слова: коммуникация, код, эстетическая дистанция.
The article is devoted to the reception of the antique mythology (on the example of the myth
about Iphigenia) by the literature of next epochs. The main attention is paid to the recoding
of communicative value of the mythological character in the works of different literary styles
(Euripides, Geothe, Lesya Ukrainka).
Key words: communication, code, recoding, aesthetic distance.
Антична міфологія як універсальний спосіб комунікації людства продовжує засвоюватися і розвиватися світовою літературою. Інтерес до міфу як літературознавчої категорії фіксується ще з часів Аристотеля, який розглядає міф у його органічних зв'язках
з літературою. У філософській доктрині Платона міф виступає необхідною умовою
для розуміння людиною світу. Тому проблема феномену міфу, способів його трансформації у різних жанрових формах, особливостей рецепції літературою наступних епох
викликає постійний інтерес вчених-літературознавців. Так, вплив античного міфу на
розвиток української літератури досліджено у працях А.Гозенпуда, М.Грабар-Пассек,
І.Журавської, А.Нямцу, Я.Поліщука, Л.Пінського, О.Турган та ін.
Вченими доведено, що рецептивно-комунікативний процес сприйняття і засвоєння міфічного матеріалу передбачає як свідоме запозичення на певному сюжетнокомпозиційному і проблемно-тематичному рівнях, так і переосмислення його в новому
художньому контексті, осучаснення, інтерпретування міфу у відповідності до реалій, постановку морально-психологічних проблем, співзвучних з духовними запитами епохиреципієнта. Звертається увага також на багатоваріантність комунікативного коду античного міфу у різних національних культурах. Саме національна специфіка конкретної
версії загальновідомого матеріалу „виявляє його універсальний контекст, дозволяє побачити у конкретному всезагальне і навпаки» [1: 34].
Античні мотиви, що функціонували у світовій літературі протягом багатьох століть, посідають важливе місце і в сьогоденному літературно-художньому світі. Такою
© Винар С.М., 2010
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є легенда про Іфігенію та пов'язані з нею мотиви жертовності й вибору. Цей міф набуває значущості практично у всіх великих літературних стилях: у класицистичній драмі, в драматургії Ж.Расіна, у драмі Й.В.Гете, у модерністичній драматичній сцені Лесі
Українки „Іфігенія в Тавріді». Проблемі рецепції жанрових традицій античної драми,
її необхідного елементу - хору присвячені попередні наші розвідки. На особливу увагу
заслуговує також питання комунікативного функціонування міфу про Іфігенію в різних
літературних стилях, що дало би змогу з'ясувати феномен актуалізації античного міфу у
європейській літературі.
Міф як один із найважливіших засобів комунікації в літературі чи не найбільшою мірою представлений драматичним жанром. Ще Аристотель, розглядаючи структуру трагедії („Поетика», VI, 1449 Ь), наголошує на тому, що її ядром є μύθος, чи інакше фабула.
Якщо первісно під фабулою розуміли розповідь про героїчні минулі часи, то в епоху
Аристотеля цей термін набуває дещо іншого смислу. Ним визначають структуру або
композицію подій у драмі. Ототожнюючи міф з „відтворенням дійсності», Аристотель
підкреслює, що він має на увазі міф як „поєднання фактів» (συνθεσις των πραγμάτων).
З усіх елементів найважливішим у драмі є „зв’язок подій» (των πραγμάτων συστασις),
оскільки трагедія є відтворенням не людей, а подій та життя, щастя й нещастя, мета
трагедії - дії людей, а не їх властивості. На думку Дж. Елса [2: 242], Аристотель вважав
фабулу настільки основою драми, наскільки душа є сутністю людини. Фабула - це кістяк
драми, до якого додаються всі інші її елементи.
Положення про відносну свободу поета стосовно матеріалу, яким він оперує (тобто,
міфічного сюжету), було обґрунтоване Аристотелем у його „Поетиці»(ІХ, 1451 Ь), де
наводиться відоме порівняння поезії та історії: історик говорить „про події, які справді
відбулися», а поет - „про те, що могло б статися, тобто про можливе або неминуче», „поезія говорить про загальне, а історія - про окреме». Для поета й драматурга не суттєво, чи
дійсно відбулася зображувана подія, важливо, що вона могла б відбутися.
Відомі міфологічні події забезпечували драматурга основною сюжетною канвою, залишаючи йому в той же час необхідний простір для його художньої уяви і можливості
переосмислення давно відомих фактів. Часова дистанція, а також матеріал, яким оперував античний автор (сфера божественного, героїчного), не тільки не применшувала
відчуття реальності зображуваних подій, а навпаки, додавала ваги всьому тому, що відбувалось на орхестрі, вносила елемент узагальнення, символіки.
В.Н.Ярхо [3], досліджуючи проблеми давньогрецької трагедії, наголошує на можливості і, навіть, на необхідності творчого переосмислення міфічних подій античними
драматургами, на модифікації ними міфу з метою наближення його до сучасності. Афінська публіка, хоч і дивилася кожен раз нову трагедію, майже завжди знала, чим вона
закінчиться. Адже, міфологічна традиція зобов’язувала автора дотримуватися основної
лінії переказу. Гектор не міг залишитися живим у битві з Ахіллом, Аякс не міг уникнути смерті. Але автор мав право вибрати свій шлях показу того, як саме це відбудеться,
що при цьому буде відчувати і говорити герой, а для глядача, відповідно, важливо було
почути слова, сказані цим героєм, бо в них розкривався його духовний світ, мотивація
поведінки, риси характеру.
Показовим прикладом того, як деякі міфічні сюжети були суттєво змінені вже в межах
самої античної літератури (змінювалися перипетії долі того чи іншого героя, оцінка його
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характеру) може бути образ Прометея. За рядом джерел, Прометей, що створив перших
людей із глини і води (Apollod. І 7, 1; Ovid. Met. I 81-88),1 розглядається як символ
людської цивілізації (Plat. Prot. 320 d -321 е), „всі мистецтва у людей від Прометея”
(Aesch. Prom. 506). Однак в інших джерелах про роль Прометея в культурному розвитку
людства навіть не згадується (Soph. Antig. 332 -375), або ж надається їй значно менше
значення, ніж ролі Зевса (Hes. Theog. 96). Більше того, в античності існувала традиція
осудливого зображення Прометея, переважно у римських авторів. Так, для Горація Прометей здійснив „злий обман», принісши вогонь, що призвело до згубних наслідків (Carm.
І 3, 27-33): створюючи людину, він вклав у неї „злобу» і „безумство» лева (Carm. І, 16,
13-16); Прометей піклувався тільки про тіло, і звідси всі лиха людського життя та ворожість серед людей (Propert. Ill 5, 7-12).
Зараз зупинимось лише на деяких, відмінних від традиційного міфологічного тлумачення, аспектах образу Іфігенії у комунікативній системі трагедій Еврипіда, Гете та Лесі
Українки.
Відмінні від традиційного міфологічного тлумачення комунікативні аспекти образу
Іфігенії бачимо вже у трагедіях Еврипіда [4; 5]. У всіх його попередників, які зверталися
до відомого давнього міфу (Гесіод - „Каталог жінок“), Піндар і Стесіхор - хорова лірика, Есхіл та Софокл в трагедіях „Іфігенія“), жертвоприношення аргоської царівни мало
піднесено-патріотичне трактування. У Еврипіда, для якого міф уже перестав бути частиною священної історії народу, яким він був для Есхіла і Софокла, спостерігаємо „зсув“
комунікативного коду: в нього принесення в жертву дочки Агамемнона - не тільки викуп
за майбутню перемогу. Під пером трагіка ця традиція із об‘єкту поклоніння стає предметом гострої критики. У Еврипіда наявна тенденція дегероїзації відомого міфічного
сюжету - Троянської війни, ідеалізованого греками. Вкладаючи в уста своїх героїв гнівні
слова проти Єлени, призвідниці цієї війни, поет підкреслює, що похід на Трою зумовлений не стільки спасінням вітчизни, скільки амбіцій обманутого Менелая.
„Іфігенія в Авліді», з одного боку, завершує ту героїко-патріотичну лінію, початок
якої було покладено Есхілом і яка продовжувалася самим Еврипідом (Макарія в „Гераклідах», Менекей в „Фінікіянках»). Але одночасно з тим Еврипід у цій трагедії порушує
важливе питання, до якого його спонукали події тодішнього суспільства, - про доцільність жертви, тим більше позбавлення юного людського життя, заради яких би то не було
вищих інтересів.
У Еврипіда немає образів легендарних мужів троянського часу, про яких говорив
Гомер, а є заплутані в протиріччях життя люди. І якщо для Есхіла і Софокла, для яких
міф був невід'ємною складовою їх світогляду, які брали до уваги лише події міфологічного сюжету, не заглиблюючись у внутрішній світ діючих осіб, самопожертва аргоської
царівни була подвигом, то Еврипід бачить все це зовсім інакше: у нього Іфігенія - жертва
слабкості оточуючих її людей. Таким чином, вже у межах античного художнього світу
відбувається „комунікативний злам» усталеної рецептивної установки міфологічного образу Іфігенії.
Метою драм Еврипіда про Іфігенію, відзначає Е.Френзель [6: 362], є гуманізація міфології. Іфігенія не вмирає, вона врятована богинею і перенесена в Тавриду для того,
1

У статті використовуємо загальноприйняті наукові посилання на античних авторів.
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щоб сприяти поширенню грецького культу богів на противагу варварському культу
таврів. Змінюється також уявлення про втручання богів у долю людини. Якщо в Есхіла
Орест, якому вбивство матері призначено за наказом богів, з їх же допомогою звільняється від евменід, то в Еврипіда він, розуміючи, що ним порушено вищі моральні устої,
може спокутувати свою провину лише своїми подвигами.
Розглянуте нами комунікативне перекодування міфологічних образів прослідковується при різних стилізаціях античних сюжетів. Звернемося до психологічної драми Гете
„Іфігенія в Тавріді», яку критики оцінюють як вираження поетом відмови від штюрмерського бунту. Гете обирає спокійніший шлях для перетворення соціальної дійсності - результату можна досягти не лише бунтом, але й „тихим подвигом» Іфігенії, поступовим
удосконаленням людства, людських характерів. Рішуча перевага внутрішнього психологічного змісту над зовнішньою дією обумовлює у п'єсі перевагу ліричного елементу над
іншими. Драма Гете складається з монологів, у яких персонажі розкривають свій душевний стан. Для цього ж в основному слугують і діалоги. Однак, навіть найсильніші почуття героїв - туга Іфігенії за батьківщиною, відчай Ореста - вирізняються стриманістю.
П'єса насичена влучними висловами сентенційного характеру, властивими для античної
класики. Це надає драмі більшої розсудливості, узагальненості, символічного змісту.
Хоча автор звернувся до початкової форми творчості - до міфу, він надав своїй п'єсі
нових мотивів. Поет усунув, наскільки це було можливо, втручання богів із сюжету. Вже
не верховні боги, не надприродні сили, як це знаходимо у трагедіях Еврипіда, а характери, вияв їх душевного розвитку впливають на розв'язку. Для поглиблення характерів
автор зміщує акценти на духовну, ідейну сферу.
Життєва потреба Іфігенії - бажати добра іншим, приносити користь, у цьому - її розуміння свого обов'язку („Се не житє ще дихати свобідно», „Житє, що без хісна, то вчасна
смерть», „Дрібницілегко никнуть з ока, що // Вперед глядить, як много ще осталось»).
(Текст Гете цитується за єдиним відомим українським перекладом В.Ріленка [7], зробленим у 1895 році із збереженням орфографії). Іфігенія відкидає будь-яке насильство
і кровопролиття. Як жриця, вона добивається відміни варварського звичаю -приносити
чужоземців у жертву Артеміді („Кров не дасть анї щастя ні мира « ) , для неї невластивими є гордість і людське користолюбство („Ганять того, хто чваниться ділами»).
Якщо застосування таких художніх засобів як антична ономастика (імена богів, відомі міфологічні власні імена), топонімів, сентенцій підсилює міфологічну конкретизацію
драми, то її комунікативний аспект спрямований на створення образу Іфігенії, відмінного від її зображення в античності. Героїня Гете — втілення того ідеалу гуманності, який
поет утверджував як найвищу моральну основу життя. Тут уже не покірна долі царівна
(як у Еврипіда), вона досягає успіху не лише шляхом мирної протидії, а й завдяки високоморальним цінностям її душі, що надають їй сил протистояти. Відомо, що критики не
завжди доброзичливо звертали увагу на протиріччя між античною формою і німецьким
змістом цієї драми. Згадаймо положення про естетичну дистанцію [8: 166 - 167], яка полягає у дистанції між „горизонтом очікування» читача і „горизонтом очікування» твору.
Ця дистанція як новий спосіб бачення стимулює творчу уяву реципієнта - від першочергового негативного сприйняття твору шляхом його поступової історичної трансформації
до доброзичливого і такого, що не викликає заперечень.
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Таким чином, рецепція міфологічного сюжету і образів, притаманних античній драмі, набуває у Гете певних змін. У цьому випадку можна говорити про деяке переорієнтування комунікативної спрямованості образу Іфігенії у площину актуалізованих для поета
чинників і цінностей.
Не випадковим є звернення до древньої еллінської легенди Лесі Українки, її зацікавлення проблематикою сюжетів світової літератури релігійно-міфологічного, історичного
змісту добре помітне у статті „Утопія в белетристиці», де порушується проблема хронологічної дистанції між минулим і сьогоденням. Поетеса зазначає, „ми не можемо розуміти прийдешності з погляду невідомих нам прийдешніх людей, ми не можемо її розуміти
тільки з нашого теперішнього погляду» [9: 175]. Леся Українка ніколи не обмежувалась
лише національною тематикою, образами, стилем, що існували в українській літературі
до неї, а намагалася осягнути світовий естетичний досвід, вміло поєднуючи його з національним, поставити загальнолюдські проблеми, знайти загальнолюдські цінності. Як
відзначає сучасний український літературознавець Я.Поліщук, Леся Українка забезпечувала „сув'язь часів не коштом руйнації і протиставлення, а способом синтезу, паралельних шляхів до істини» [10: 275].
„Іфігенія в Тавріді» навіть серед драм, написаних на античні сюжети, займає особливе місце. Думки про історичну Тавріду поєднались в ній з почуттям туги за батьківщиною, історичний символізм переплівся із символізмом античним. Свого часу літературознавець А.Гозенпуд у книжці про театр Лесі Українки звернув увагу на цілий ряд
теоретичних аспектів, що стосуються інтерпретації „Іфігенії в Тавріді» у важливому для
нас контексті. Підкреслюючи подібність композиційних основ античної трагедії і драматичної сцени Лесі Українки (чергування строфи й антистрофи, хорові партії, репліки
жриці й відповіді хору), він вказує на відмінність образу Іфігенії у них: „Прометеївських
рис нема ні в Еврипіда, ні в Гете. Таврідська жриця в Лесі Українки стає втіленням могутнього патріотичного поривання, а не лише ностальгії... Це родичка Прометея і героїв
Байрона, що саме в цей час заполонили уяву письменниці» [11 :.39].
І.Журавська у праці „Леся Українка та зарубіжні літератури» [12] також проводить
паралелі між образами Іфігенії у Лесі Українки, Гете та Еврипіда. Вона вказує на відмінне мотивування жертви Іфігенії. В античній трагедії Іфігенія - жертва долі, вона призначена в жертву з волі богів, для неї характерні пасивність і покірність. У Гете читач захоплюється образом дівчини, сповненої високих поривань, але автор не заглиблюється у
мотивування її вчинку. Іфігенія у Лесі Українки прекрасна, як і в античній драмі, закохана
у рідну Елладу, готова до самопожертви. Відмінність образу полягає в тому, що Іфігенія
нашої поетеси усвідомлює свій обов'язок - врятувати батьківщину, не схиляється покірно перед долею, а свідомо несе тягар прометеївської спадщини. Заради рідного краю
вона без вагань піднялася на жертовник. Іфігенія була героїнею у себе на батьківщині і
зараз втішається думкою про те, що ,може спом 'януть в піснях славутню Іфігенію, що
рано загинула за рідний край» (Тут і дальше текст Лесі Українки цит. за [13]). У тузі за
вітчизною Іфігенія вирішує закінчити життя самогубством. Але це хвилинна слабкість,
викликана приливом ностальгії. Іфігенія здатна перебороти свої вагання і душевні болі.
Кінцева ремарка - „вона тихою, рівною ходою віддаляється в храм» - вказує на силу волі
героїні, як і заключний рядок: „Тяжкий твій спадок, батьку Прометею...»
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Здається, Леся Українка просто констатує усім давно відоме, - насправді ж це усвідомлення її героїнею того великого обов'язку, який лежить на ній, додає Іфігенії сил і
снаги до життя.
У міфічному образі героїчної еллінки було в зародку те, що найбільше імпонувало
Лесі Українці і що вона хотіла втілити у своєму творі - це безмежна любов до рідного
краю. Врятування Іфігенії від смерті на жертовнику стало початком її повільного згасання у Тавріді. Як жриця вона уважно виконує обряди, воздає хвалу богині Артеміді. Та для
неї це - обов'язок, тяжкий спадок, бо серцем вона тільки в рідному краї. Лише спогади
про рідний край, близьких та рідних, навіть, „вічную весну», яка „цвіте в далекій Арголіді», зігрівають душу дівчини. її погляд звернений на море, вдалину, туди, де Греція, де
Еллада, і з тугою у голосі вона промовляє: «A в серці тільки ти, /Єдиний мій, коханий
рідний краю!»
Ліна Костенко вбачає тут українську модель ностальгії. „У кожного народу свій
тип ностальгії, зв'язаний з ментальністю саме цього народу, зумовлений багатьма факторами його політичного, історичного, звичаєвого буття... Древні греки, мабуть, якось
інакше відчували батьківщину... Для них і небо було батьківщиною, бо дехто з них і за
походженням був звідти» [14: 7]. Тут слід згадати запропонований Р.Інґарденом [див.:
8: 54-55] термін комунікативної невизначеності, що розглядається як певні „ділянки невизначеності» у літературному просторі, які стимулюють художню уяву реципієнта. За
Інґарденом, конкретизація художніх образів реципієнтом полягає у заповненні „ділянок
невизначеності», завдяки чому твір зберігає естетично відкритий характер і не обмежує
свій смисл одною класичною інтерпретацією.
Отже, Леся Українка, звертаючись у пошуку образу до античної спадщини, збагачує
його національними особливостями. Тут, з одного боку, відображено менталітет українців, а з другого - простежується індивідуальностильова манера поетеси. Соматизм серце у поєднанні з експресивно насиченою ремаркою („падає на коліна перед олтарем і
простягає в розпачі руки до статуї») передають зміст почуття, переживання, зумовлений
українською кордоцентричністю, своєрідною філософією серця (Г.Сковорода, П.Куліш,
М.Костомаров, П.Юркевич та ін.), що відбиває особливості національного характеру:
переважання емоціо над раціо [15: 100- 101].
При такому порівняльному аналізі бачимо, що рецепція міфологічного сюжету чи
образу з часом набуває певних змін, перш за все, на рівні контексту сприйняття, наочним
стає комунікативне „перекодування» первісного їх значення, „зсув» комунікативних художніх кодів, їх доповнення і, навіть, зміна. Очевидно, саме тому італійський літературознавець У.Еко розглядає прочитання твору як постійне коливання „від твору до навіяних автентичних кодів, а звідти - до спроби правильного прочитання твору, а так знову
до наших власних кодів і словників» [16: 543], до постійного зіставлення різних ключів
розуміння художнього твору, які перебувають у компетентності читача.
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Дівчина на гілці: за і проти життя
(на матеріалі лірики Ф. Ґарсія Лорки)
У статті аналізуються ліричні твори Ф. Ґарсія Лорки з позиції жіночої міфології,
тісно пов'язаної з символікою Дерева Життя. Розглядається опозиція «рухомий - нерухомий» у межах цього образу.
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Ключові слова: Дерево Життя, циклічний час, індивідуація, жіночі образи, символ.
В статье анализируется лирика Ф. Гарсиа Лорки с точки зрения женской мифологии, тесно связанной с символикой дерева Жизни. В рамках этого образа рассматривается оппозиция «подвижный - неподвижный».
Ключевые слова: Дерево Жизни, циклическое время, индивидуация, женские образы,
символ.
The article deals with feminine myth that is closely connected with the Tree of Life symbolism
in García Lorca’s poetry. The opposition “moving – still” is analysed.
Key words: Tree of Life, time cycle, individuation, feminine image, symbol.
На всьому творчому шляху знаменитого іспанського поета і драматурга Федеріко
Ґарсія Лорки залишаються незмінними декілька ключових тем, які, в тих чи інших варіаціях, є своєрідним «остовом» всього його поетичного всесвіту. До якого б аспекту
творчості Ґарсія Лорки не зверталися дослідники і критики різних напрямів, які б методи
дослідження не застосовували і яку б мету не ставили, в центрі уваги рано чи пізно все
одно з’являється проблема ідентифікації людиною свого місця в житті, тісно пов’язана з
цілим масивом конфліктів особистого й універсального характеру. Палкі юнацькі вірші,
що буяють щедрими алюзіями та ремінісценціями, вдумлива переробка фольклору як
універсальної основи та структури і навмисне віддалення від авторської літературної
традиції, що призвели, нарешті, до появи витонченого, неймовірно складного за формою
та змістом поетичного продукту, за яким стоїть автор-інтелектуал, легко і невимушено
створючи власну міфологію, – усі ці метаморфози і трансформації спрямовані на досягнення єдиної мети. У фокусі Поета і Людини виявляється конфлікт двох концепцій
часу: лінійної, що існує в профанном сприйнятті і передбачає смерть і кінцівку життя,
і концепції циклічного часу, яка в міфологічному сприйнятті виключає скінченність і
передбачає постійне відродження. Таке «чутке» сприйняття динаміки ходу часу – і в реальному житті, і в творі мистецтва – пов’язане зі збереженням природного світоустрою,
дотриманням циклу народження і смерті через відродження в дітях. Для Ґарсія Лорки
ця проблема набирає актуальності не тільки в контексті універсальної, обширної теми
народження і відродження, а й у зв’язку з більш вузькою і специфічної темою гомосексуальності, яка виключає чоловіка з природного життєвого циклу.
Ми спробуємо показати, що в міфологічному світосприйнятті Ф. Ґарсія Лорки нормальний, гармонійний розвиток людської особистості, яка з’являється в процесі індивідуації, можливий лише в разі дотримання одвічних законів світобудови, порушення яких
веде до дисбалансу особистості і природи. На матеріалі ліричних творів, які відносяться
до різних поетичних циклів і в тому числі таких, що ще невідомі українському читачу,
ми розглянемо цю проблему з позиції жіночої міфології, тісно пов’язаної з символікою
Дерева Життя.
Дерево Життя – один з центральних символів світовій традиції, що носить універсальний характер і чітко виражений у підсвідомості кожної людини, незалежно від культурної і соціальної приналежності. «…оно связывается с плодородием, процветанием,
изобилием, однако прежде всего оно является олицетворением жизни в различных ее
аспектах и проявлениях… Может выступать как символ вечной жизни, бессмертия»
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[1: 43]. Символьне наповнення поетичних творів Ґарсія Лорки багате і різноманітне. На
думку дослідників, переважаючими в рослинній символіці є дві конотації: «та, що має
на думці річний цикл вмирань і воскресінь, і та, що говорить про достаток, пов'язаний
із родючістю і заплідненням» (переклад О.М.) [2: 223]. У тісно пов'язаній з фольклорною традицією ліриці Ф. Ґарсія Лорки стани людини часто виражаються через стани та
явища природи. Традиційні архетипи та фольклорні образи стають для поета джерелами натхнення; авторська переробка міфологічного матеріалу приводить до появи нових
смислів і змісту. Тому немає нічого дивного в тому, вже в ранній творчості образи дерев
часто стають основою для метафор, які виражають внутрішній розвиток ліричного героя
і самого автора : «Народження кожної з цих поезій схоже…на появу новой бруньки на
розквітаючому музикою дереві мого життя» (переклад О.М.) [3: 166] – творчий метод,
закладений у першій поетичній збірці «Книга віршів» збережеться назавжди. Часто саме
дерево стає елементом, що допомагає відтворити у поетичному тексті об'ємну, наповнену ароматами, рухом і звуками реальність:
El remanso del aire
bajo la rama del eco.
El remanso del agua
bajo fronda de luceros.
El remanso de tu boca
bajo espesura de besos [3: 406].

Повітря спів
під гілкою відлуння.
Річки спів
під листям світлячків.
Губ твоїх спів
під короною поцілунків (переклад О.М.)

Дерево постає як космічний символ, центр всесвіту; листя, крона, густі гілки з плану
реального виступають в ролі основи для метафори єдиного гармонійного універсуму, у
центрі якого – кохання. Прикладів подібних віршів, де план повсякденної реальності,
картина андалусійської природи – подих вітру, дзюрчання води, дерево над рікою – раптом розкриває нескінченні горизонти, що дозволяють побачити всю багату архаїчну символіку Світового Дерева, в ліриці Ґарсія Лорки дуже багато (Los encuentros de un caracol
aventurero , El diamante, Canción menor, In memoriam, Prólogo, Chopo muerto, Árboles, Los
Alamos de plata, martillo de Santa Olalla, Ciprés, Arbolé, arbolé, Zarzamora con el tronco
gris і багато-багато інших).
Цілком логічно, що дерево, як символ «послідовностей народжень і вмирань»
(М. Еліаде), часто проявляється з нашої підсвідомості разом із жіночими образами. У вірші El encanto del azahar de las novias («Чарівна квітка наречених») квітуча апельсинова
гілочка повертає до життя універсальні цінності, простий атрибут нареченої пробуджує
підсвідомість людини і показує вірний життєвий шлях:
¡Salve!, dulce adorno de las novias,
Blanco enigma de la felicidad,
Presagiador de pureza en sexo
Con aroma casto de fecundidad.
Flor de ensueño en las almas de virgen...
Tenue prehistoria de la naranja
Que evocas místico a la cuna...
[4: 226].

Привітання! Наречених солодка прикраса,
Задоволення таїна біла,
Обіцянка чистоти на одрі
З ароматом плодючості.
Квітка, про яку діви мріють…
Натяк, що апельсином стане,
Що люлька колихатися буде…
(переклад О.М.)
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Ритми людського життя нерозривно пов’язані з ритмами оновлення природи, з космічними ритмами: у поезії Ф. Ґарсія Лорки на цій аксіомі будується безліч метафор кохання, відносин між чоловіком і жінкою. Наприклад, у вірші Aria de primavera que es casi
una elegía del mes de octubre («Арія весни, що так схожа на елегію жовтня»), як на картинах італійського живописця Джузеппе Арчімбольдо, образ весняної жінки, наповнений
любов'ю і бажанням, створено з квітів, струмків і подиху вітру:
Твої троянди, Весно,
Tus rosales, Primavera,
Senos de muchachas son.
Як перси дівочі.
Твої гвоздики розкішні
Y tus gloriosos claveles
Як вуста дівочі.
Labios de muchachas son.
Y tus lrios nazarenos
Твої лілеї з Назарету
Як очі дівочі (переклад О.М.).
Ojos de muchachas son [4: 230].
Жінка, призначення якої – давати життя, прекрасна у своєму первісному, відкритому
бажанні: такий порядок речей і сприйняття ролей чоловіка та жінки було закладено ще в
прадавні часи і закріплено у фольклорі, у міфології – на найглибших рівнях нашої підсвідомості. У Ґарсія Лорки для актуалізації цієї ідеї служать і елементи з народної творчості,
і алюзії на античність, якими особливо яскраво насичені ранні вірші: на тлі квітучої весняної природи, літньої спеки «тріумф плоті» [4: 49] виглядає цілком природним. І міфологія втрачає своє профанне трактування як пояснення явищ природи і відроджується як
форма мислення. Зміна пір року супроводжується змінами в жінці. Весняна Венера чиста, але її материнське призначення вже відомо («Венера – діва і матір» (переклад О.М.)
[4: 236]), у сяйві та спеці літнього сонця торжествує плоть («У оточенні вакханок обіймаються Пан і Венера» (переклад О.М.) [4: 49]), осіннє умиротворення представляє цілу
плеяду жінок, які пізнали любов.
Як ми бачимо, нерідко жіночі образи з'являються в тісному зв'язку з рослинною
символікою – у заростях, на гілках або в кроні дерев. Наприклад, у віршах Cautiva, Vals
en las ramas, Arbolé, arbolé. Preciosa y el aire, Balada sensual. Саме по собі зображення фігур коханців або жінок-спокусниць у гілках дерев не нове для світової культурної
традиції і зафіксовано у фольклорі, літературі та образотворчому мистецтві. Безумовно,
зараз ніхто не візьметься стверджувати, що Ґарсія Лорка був неодмінно знайомий з тією
чи іншою народною піснею чи бачив певне полотно. З упевненістю можна говорити, мабуть, лише про зображення в живопису та скульптурі родовідного Дерева Христа. Дивний, у нашому сучасному розумінні, зв'язок дерева і жінки цілком з'ясовується з позицій
міфології: «Древо Жизни олицетворяет женское начало мироздания; в мифологических
и фольклорных текстах с ним часто ассоциируется та или иная ипостась Великой Богини, которая обладает возможностью возвращать жизнь…Еще с Древом Жизни связаны
божественные пары – ипостась Великой Богини и умирающий и воскрешающий бог…»
[5: 145].
Але нашу увагу привертає не стільки сам факт появи жіночої фігури в гілках, скільки
його причини і динаміка розвитку образу. Як завжди у Ґарсія Лорки звичайні повсякденні дії та описи стають ключем до виходу на більш глибокі рівні сприйняття. У вірші
Cautiva («Невольниця») зі збірки Primeras canciones дівчинка, що йде гілками дерева,
виявляється самим життям. Відбите у маленькому дзеркальці сонячне світло змінюється
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присмерком – перед нами розгортається цикл зміни дня і ночі, смерті і відродження.
Зникнення блукаючого в кроні дерева місяця зумовлено появою роси – провісниці світанку: життєве коло циклічне, з його полону не можна вирватися. Лорківська «дівчинкажиття» явно ідентифікується в цьому вірші з місяцем, який, за архаїчними міфологіями,
«соотносится с такими понятиями, как женщина, плодородие, смерть, возрождение»
[1: 105]. Мінливість земного, «підмісячного» світу, необхідність його періодичного оновлення підкреслюється рефреном «Por las ramas indecisas» («Хитливими гілками»). Три
давніх міфологічних символи – Дерево, Місяць, Жінка – об'єднуються одним поняттям
«життя» із переважаючою конотацією «відродження». Саме буденне пояснення – гілки
рухаються під вагою дівчини, під подихом вітру – покидає свою часову точку в реальності і звертається до пам'яті предків. Закріплені у багатющому фольклорному матеріалі
еротичні конотації, викликані рухом гілок, шерхотом листя, зберігаються і у Ґарсія Лорки: «танцюючі топольки» в A Irene García, два «божевільних деревця» в очах дівчини (Al
oído de una muchacha) стають метафорами бажання, розшифрувати які легко, якщо брати
до уваги фольклорний контекст. У вірші Aria de primavera ... тріпочуть у листі троянди,
уподібнюючись дівчатам, що мучаться від бажання. Ранні вірші Ґарсія Лорки часто дуже
відверті: вони близькі античній естетиці піднесення земної краси і плоті, жіночі образи –
ніби ожилі античні скульптури, прекрасні богині, дріади, що манять подорожнього з листя (Balada sensual). У «години вакханалій і задоволення» [4: 57] жінка, «уста якої ніколи не втомляться тремтіти» [4: 293], отримує повну владу над чоловіком і всім світом.
Під шелест листя олив закладаються основи внутрішнього конфлікту Лорки-язичника і
Лорки-християнина:
Mujer andaluza y triste
Сумна андалузська жінка,
Que tiene una fuerza tal
Якої вистачить сили
Para manchar la azucena
Заплямити лілею
De San Luis el virginal,
Невинну Святого Луїса,
Mujer toda fuerza y sexo,
Бажанням палаюча жінка,
Mujer de espasmo al besar [4: 293].
Що поцілунком пульсує (переклад О.М.).
У вірші Preciosa y el aire («Милоданка й вітер»), що відроджує давній міф, спокусниквітер уподібнюється Святому Христофору, оливкові дерева «бліднуть»: на перший план
виходить не хвилювання листя під впливом вітру (листя олив з тильного боку сріблястозелені, майже білі), а співчуття, страх природи, безсилля перед непереможною силою
вітру. Дерева біля річки, ніби в змові, укривають гілками від місячного світла коханців
в La casada infiel («Чужа невірниця»). Природа, у якій усе спрямовано на продовження
роду і відродження життя, не може бути проти любові. У контексті архаїчних ритуалів,
що увійшли в міфологію, фольклор і міцно відбилися в несвідомому людства, фізичне
бажання є абсолютно природним і необхідним, а значить, гармонійно існує в природі.
Ерос нерозривно пов'язаний з продовженням роду та оновленням життя, однак, якщо
він випадає з концепції циклічності міфологічного часу, гармонія руйнується. За Ґарсія
Лоркою, головне призначення жінки – материнство, за для якого розквітає жіночий Ерос.
Метафора про «пустоцвіт», «зів'ялу квітку» не раз і не два актуалізується в його поезіях
і драматичних творах. Можна припустити, що безплідна жінка повинна залишатися за
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межами природного, бути відкинута, відчуджена від нього. Але у творчості Ґарсія Лорки
усі метафори безпліддя базуються на природних процесах і явища – тільки змінюється
їхній знак: природа більше не є енергією, що створює і оновлює, вона несе забуття і
знищення. Зникає рух:
Давні дами,
Las antiguas doncellas
яких не кохали,
que no fueron amadas
з кавалерами йдуть
vienen con sus galanes
нерухомим гіллям (переклад О.М.).
entre las quietas ramas [3: 474].
Сама назва вірша – Estampas del jardín – має подвійний зміст, відкриваючи нам нові
горизонти інтерпретації: це і замальовка сцени в саду, і сліди людей, що колись там гуляли. Сад – місце, яке асоціюється з весною, цвітінням, пробудженням природи і продовженням життя, втрачає звичний символізм. Перед нами дві паралельні траєкторії: жінки,
котрі не знали любові, – нерухомі гілки дерев; незрячі кавалери і безмовні дами – посірілі,
вкриті памороззю тюльпани; сліпа юрба – незаймані квіти; «поламані шпаги» кавалерів –
крижані апельсини. Нездатність людини продовжуватися в дітях, позбавленість усіх
основних, притаманних живому якостей (зір, голос, любов) виключає його зі світу живих, зі світу природи: тому й не приносить плодів сад, не ростуть у ньому дерева, тому
що гуляють подібні привидам, яких безжально зітре час, не залишивши навіть слідів.∗
Стан ліричної героїні вірша Arbolé, arbolé, котра одного за іншим відкидає кавалерів
і обирає сірий вітер, тобто свідомо виводить себе за рамки традиційного життєвого патерну, висловлює парадоксальний приспів з народної пісні, побудований на оксимороні:
Arbolé, arbolé // seco y verdé [3: 528] (Деревце, деревце // зелене сухе (переклад О.М.)). У
ритмі вальсу кружляє осіннє листя, гілки борються з навколишнім світом, не здатні протистояти безжалісному ходу часу. Ритм танцю в Vals en las ramas вписується в ритмічний
розвиток і оновлення природи, підкреслюючи потрійний структуру Дерева Життя: жінкадерево вмирає, відроджується в плодах і знову починає рух:
Часто трагедія безплідної жінки, яка не знала кохання, виражається у Ґарсія Лорки через метафори
смерті, в основі яких лежить прямий натяк на відсутність однієї чи кількох життєвих функцій (голосу, руху), що поміщає ліричного героя на межу хтонічного світу: або порівняння фольклорного толку, що відносить людське тіло до світу неживої природи. Див. La soltera en misa, Elegía, Crepúsculo
espiritual, Paisaje de la multitud que vomita.

*

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
382

Словарь символов и знаков [автор-сост. В.В. Адамчик]. – М.: АСТ, Мн.: Харвест,
2006. – 240 с.
Arango Manuel Antonio L. Símbolo y simbología en la obra de Federico García Lorca /
Manuel Antonio Arango L. – Madrid: Fundamentos, 1998. – 480 p.
García Lorca F. Obras, I. Poesía / F. García Lorca. – Madrid: Akal, 2008. – 624 р.
García Lorca F. Poesía inédita de juventud / F. García Lorca. – Madrid: Cátedra, 1994. –
608 p.
Энциклопедия символов, знаков, эмблем [автор-сост. К. Королев]. – М.: Эксмо;
СПб.: Мидгард, 2005. – 608 с.

6.
7.
8.

García Lorca F. Obras, II. Poesía / F. García Lorca. – Madrid: Akal, 2008. – 815 р.
Antología comentada de Federico G. Lorca (Tomo I, Poesía) [editor Eutimio Martin]. –
Madrid: Ediciones de la Torre, 1988. – 220 p.
Элиаде М. Священное и мирское [Электронный ресурс] / Мирча Элиаде. – М.:
Изд-во МГУ, 1994. – 144 с. – Режим доступа к книге: http://svonz.lenin.ru/books/
Eliade-Heilige.html

УДК 82.091

Карацуба М.Ю.
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕАЛІЗМУ
У СЕРБСЬКІЙ І ЧЕСЬКІЙ ПРОЗІ
(основні тенденції)

У запропонованій статті висвітлено важливу і досі для українського порівняльного
літературознавства тему – формування реалізму в окремих країнах слов’янського регіону. Цього разу об’єктом дослідження виступає реалістична проза у сербській і чеській
літературах. У статті простежуються основні тенденції, показові етапи еволюції реалістичного методу у художній творчості сербів і чехів.
Ключові слова: реалізм, реалістичний метод, проблема «малої людини», сільська
тематика, міська тематика, регіональна література.
В предложенной вниманию читателя статье освящена тема, которая не утратила
своей актуальности в свете идей современного украинского сравнительного литературоведения, а именно, – формирование реализма в отдельных странах славянского региона. На этот раз объектом исследования выступает реалистическая проза сербской
и чешской литератур. В статье прослеживаются основные тенденции, показательные этапы эволюции реалистического метода в художественном творчестве сербов
и чехов.
Ключевые слова: реализм, реалистический метод, проблема «маленького человека»,
сельская тематика, городская тематика, региональная литература.
The object of analyze in this article is the actual theme of the modern comparative science
of literature – evolution of the realistic method into the literatures of the Slavonic region, for
example – into the Serbian and Czech realistic literature.
Key words: realism, realistic method, the problem of “small man”, the village thematic, the
cities thematic, the literature of the regions.
Насамперед зазначимо, що становлення і розвиток реалізму у ХІХ ст. треба вважати
естетичною подією всесвітнього значення, оскільки саме на цей період припадає доба
класичного реалізму, що увібрав у себе і значною мірою вдосконалив реалістичні досягнення попередніх епох, а також романтизму, який розвивався паралельно. Реалізм
означав новий етап у критичному осмисленні дійсності, його поява знаменувала зміну
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принципу естетичного ставлення до світу, насамперед, переосмислення романтичного
«двосвіття», зосередження художнього інтересу на реальності відтворення життя в усіх
його аспектах. Реалізм формується у різних національних варіантах; різниця простежується в оцінці історичної перспективи, у ставленні до суспільства та окремої людини,
в особливостях морального пафосу. Значні відмінності зумовлені національною художньою традицією або рисами національного характеру, що, власне, ми і намагатимемось
простежити на прикладі зазначених літератур слов’янського регіону. Повною мірою різниця національних типів реалізму може бути розкрита лише на матеріалі усього ХІХ ст.,
оскільки у першій половині сторіччя намітились тільки окремі його риси.
Так, реалізм у сербській літературі охоплює достатньо широку, різнопланову панораму художніх творів, репрезентовану у великий часовий проміжок. Перші письменникиреалісти з’явилися у 60-ті роки ХІХ століття, ще у період романтизму. Від 70-х років до
кінця століття реалізм залишається панівним стилем епохи. Під час його формування і
становлення відбулися істотні зміни у національному житті сербів. Країна отримала повну політичну незалежність, що призвело до зрушень у культурному, зокрема літературному житті; столиця Сербії – Белград – посідає у житті держави таке саме важливе місце,
як Новий Сад у 60-ті роки, а саме – стає провідним культурним центром.
Реалісти звертаються до проблеми малої людини, відкривають для читача її духовний
світ. Письменники приділяють значну увагу різним проблемам, пов’язаним із життям народу, від старих, скажімо так, фольклорних, до тих, які з’явилися на сучасному для авторів етапі. Перед письменниками постає завдання: якомога точніше відтворити не лише
спосіб життя, звичаї, але і спосіб мовлення (мовний аспект) в окремих регіонах Сербії.
У літературі вперше в історії Сербії важливе місце відводиться регіональній тематиці, мова художніх творів, відповідно, сповнена провінціалізмів, діалектних одиниць, а
подекуди і слів-професіоналізмів. З великою любов’ю оспівують письменники-реалісти
старі патріархальні взаємини, які почали слабшати у нові, сучасні авторам, часи. У фокусі уваги письменників перебуває життя селян і міських робітників-заробітчан, зображене майстерно і з любов’ю. Проте, насправді новими виступають естетичні орієнтири
сербських авторів – пануючий до цього періоду німецький вплив поступається місцем
впливові російської літератури. Перекладаються і читаються книжки найвизначніших
російських реалістів: М. Гоголя, І. Тургенева, М. Чернишевського, І. Гончарова, Ф. Достоєвського. Найбільш вплинув на сербську літературу доби реалізму М. Гоголь. Вплив
західноєвропейської літератури менш відчутний, спостерігається лише у західних регіонах країни (найяскравіше простежується у творчості С. Матавуля).
Пануючим жанром стають оповідання, новела (приповјетка), згодом – роман. Змінюються і вдосконалюються романтичні авторські наративні стратегії – оповідання стає
жанрово самостійною одиницею, розповіддю, широко використовується фольклорний
матеріал (легенди, вірування, епічна пісня, балада). З епохою реалізму сербська новела
розширює свої тематичні кордони, у новий спосіб використовуючи фольклорний спадок сербського народу. У центрі оповіді опиняється людська особистість, широко залучено портретну характеристику. Важливе місце відводиться поєднанню моральнофілософських ідей із соціально-екзистенційними темами чи мотивами в їх органічній
єдності із фольклорним компонентом.
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У період так званого «раннього реалізму» характерним явищем стає конфлікт між
романтичними і реалістичними тенденціями, пізніше – взаємопроникнення стильових
ознак, згодом – поступовий перехід від романтизму до реалізму. Першим сербським реалістом слушно вважають Якова Ігнятовича, адже найкращі твори автора виконані відповідно до реалістичних постулатів. У ранніх же творах, серед яких найвизначніший –
«Васа Респект», головним героєм виступає сильна, непересічна особистість, яка мала б
жити в інший, більш демократичний час, а як результат – розумна і національно свідома людина перетворюється на пропащу силу, злочинця (згадаємо тут принагідно Чіпку
Варениченка з твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні» в українській
літературі). Респект ненавидить свій час; взірці життя, де панує гармонія, він вбачає у
минулому – у народних сербських піснях, у визначних подіях сербської історії, у найбільш своїх сміливих мріях вихід він вбачає у новому сербському повстанні.
Усі інші романи Я. Ігнятовича можна охарактеризувати як соціальні проблемні романи, основні їх герої не протистоять суспільству, а існують у ньому (як, скажімо, у романі
із сільською тематикою «Дивний світ», який репрезентує побут села після 1848 року, а
також одному з найвизначніших творів автора – романі «Вічний наречений», пов’язаному
тематично із життям рідної авторові Сант-Андреї, де подано історію сербського міського
населення в Угорщині, важливою темою стає також протистояння поколінь).
Я. Ігнятовича можна вважати найяскравішим представником сербського реалістичного роману, у нього наявна масштабна «людська комедія», завдяки глибині і повноті
зображення образів, реалістичного відтворення соціального середовища; він посів гідне
місце у сербській літературі доби.
У сучасному літературознавстві продовжують точитися дискусії стосовно правомірності вживання терміну «критичний реалізм», проте, як на наш погляд, сама ця назва
якнайповніше відтворює реалістичні тенденції, пов’язані із появою політичної й культурної течії під керівництвом Светозара Марковича. Нагадаємо, що основним постулатом його виступав наступний: література має служити суспільству, у ній мають порушуватися важливі соціальні питання, вона повинна репрезентувати справжнє життя народу
з позицій сучасної науки. Незаперечним у цей період стає вплив політичної діяльності й художньої творчості російських соціал-демократів. Політичні і культурні погляди
С. Марковича стали базою для формування цілого покоління сербських письменників,
насамперед – Мілована Глішича, засновника реалістичної новели. Вже у першій своїй
новелі «Ніч на мосту» автор гостро засуджує тогочасний суспільний лад, саме у цей період з’являються його найкращі новели «Цукрова голова», «Рога», де критично зображено
заможних селян-куркулів і чиновництво – представників влади і капіталу, тогочасних
«господарів життя». Проте, після 1875 року М. Глішич пише переважно гумористичні
новели: «Рідкісний звір», «Гуляння після смерті», де представники влади вже стають
певною мірою захисниками ображених і знедолених. З М. Глішичем пов’язується і поява
у сербській літературі ХІХ ст. фольклорно-фантастичних новел («Після двадцяти років»
«Брат Мата»), де, очевидно, під сильним впливом творчості М. Гоголя подано народні вірування і легенди про вампірів і нечисту силу. Інтерес М. Глішича до творчості М. Гоголя
знаменувався також появою перекладу його славнозвісної повісті «Тарас Бульба»; зауважимо також, що М. Глішич перекладав і інших російських письменників – Л. Толстого
«(«Війна і мир»), І. Гончарова («Обломов»).
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У новелах М. Глішича варто виділити окремий напрямок, який дуже показовий для
його творчості. Йдеться про написання фантастичних притч, пройнятих духом і тоном
народної новели, в якій яскраво виявляються фольклорні мотиви. Тут простежуються
паралелі із творчістю М. Гоголя, зокрема з «Вечорами…». При створенні творів використовуються повір’я про вампірів, вурдалаків, цілого сонму істот, якими народна уява населяла потойбічний світ. Подекуди народна вигадка співіснує поруч із народними віруваннями, наприклад, у новелі «Цукрова голова». Як і Гоголь, Глішич надає переконливості
і образам, і епізодам, пов’язаним із народними уявленнями, надаючи їм реалістичного
забарвлення. У творах автора часто використовуються мотиви народних пісень зі збірки
Вука Караджича. Іронічний інтелектуальний присмак і народний гумор забезпечують
популярність його творів і на сьогодні.
Критичне ставлення до дійсності, порушення актуальних питань, створення типових
образів (корумпований чиновник, сільський багатій, простодушний селянин), а також
ідеалізація старого села, фольклоризм – ось найбільш показові складові творчого доробку одного з визначних представників сербського реалізму – М. Глішича. Саме з цього
автора починається «експансія» сільської реалістичної новели, найвизначнішим представником якої був Лаза Лазаревич, один із дієвих представників часопису «Сербська
зоря», який репрезентував цілу низку визначних творів, серед яких «Шкільна ікона»,
«Біля колодязя», «Вертер», «Вітер», «Він знає все», «Німкеня», «Все це народ освітить»
тощо. Творча манера Лазаревича відрізняється від Глішичевої, його новелам бракує критики бюрократичного режиму (у світлі ідей Марковича), але в нього яскраво представлена інша яскрава ознака, запозичена у Марковича, – ідеалізація старого патріархального
світу, визнання його значення для формування сербського суспільства.
У старій патріархальній родині, своєрідній співдружності, Л. Лазаревич вбачає найкращу спільноту, яка виступає взірцем колективної моралі і родинного почуття братерства. Автор розумів, що нова доба веде до руйнації цієї ідилії, проте, він, на відміну від
Глішича, звертався більше до моральних проблем, індивідуальних переживань людини.
Відповідно, незалежно від того, чи йдеться про старі, чи нові часи, про простих людей,
чи інтелектуалів, Лазаревич виступає насамперед моралістом, що дає підстави вважати
автора фундатором сербської психологічної новели.
Третій класичний представник сербської реалістичної прози – Янко Веселінович –
«ідилічний реаліст», один із найтиповіших регіоналістів серед сербських новелістів.
Твори автора сповнені ліричним теплом, зокрема «Польові квіти», «Від серця до серця»,
«Райські душі». Веселінович заявив про себе і як романіст («Гайдук Станко», «Герой
нашого часу»). Перший з романів – історичний, тематично присвячений подіям першого
повстання, характерною ознакою виступає поєднання романтичних рис із реалістичними, з істотною домінацією перших.
Светолік Ранкович репрезентує психологічну лінію в сербському реалізмі, яку започаткував Л. Лазаревич. Автор формувався під сильним впливом російської літератури.
Одним із важливих його надбань треба вважати формування «роману особистості», у
центрі усіх його романів («Лісовий цар», «Сільська вчителька», «Втрачені ідеали») –
людська доля, біографія головного героя, вперше в сербській літературі автор подає образ героя у русі. Спільна доля його персонажів – руйнування мрії, розчарування в іде386

алах, які були основою всесвіту персонажа, тому, відповідно, у автора немає більше і
старої патріархальної ідилічної Сербії – своєрідної універсальної мрії його сучасників.
У контрасті до людської долі подано яскраві картини мальовничої природи – уособлення
вічної гармонії, незмінної мрії людини.
Найбільш сильний реалістичний автор-романіст після Я. Ігнатовича – Радоє Доманович, проте репрезентує він принципово інший змістовий напрямок – гумористичносатиричний. У зразках малої прозової форми (новелах) автор залучає елементи гротескної фантастики, яскравим прикладом може служити відомий твір письменника – «Марко
Королевич вдруге серед сербів». Послідовником гумористичної лінії автора був Стеван
Сремац – традиціоналіст, консерватор, антидемократ у політиці, противник політичних
переконань Светозара Марковича. Твори автора «Піп Чира і піп Спира», «Івкова слава»,
«Зона Земфірова» принесли їх авторові – яскравому представникові гумористичної прози, «майстру сміху» (поруч з Б. Нушичем) у сербській літературі – світову славу.
Фольклорний матеріал як важлива складова наявний і в іншого визначного сербського реаліста – Сімо Матавуля – неповторного наратора, який цікаво, яскраво, неповторно відтворює події, наслідуючи найкращі традиції світової літератури. Нагадаймо, що
найбільший вплив на нього як на письменника мали італійські і французькі прозаїки,
особливо Гі де Мопассан. Цікавою, показовою рисою творчості виступає своєрідна художня конфронтація – неприборканий письменницький дух і скупа, сказати б, економічна структурна композиція, особливо відчутна у романах «Ускок» і «Баконя-фра-Брне».
Важливою ознакою творчості стає також оригінальна авторська еволюція Матавуля – від
фольклорно забарвленої до модерної артистичної прози. Оригінальний художній підхід
забезпечив авторові статус класика сербської реалістичної прози поруч з іншими визначними авторами, зокрема, Лазаровичем; недаремно творчість Матавуля як новеліста була
високо оцінена авторами-послідовниками, насамперед Іво Андричем – у ХХ столітті.
У чеській літературі у цей період романтизм поступається місцем першій хвилі раннього реалізму, яскравою представницею якого була Божена Нємцова, яка, у свою чергу,
також подає ідилічну картину сільського життя у романі «Бабуся». Ян Неруда, джерелом
творчості якого виступали природничонаукові ідеї, створює короткі, проте яскраві іронічні вірші, з одного боку, і гумористичну прозу, присвячену подіям з життя простих, пересічних мешканців Праги, з іншого. Карел Гавличек (Боровський), відомий насамперед
своєю гострою публіцистикою антиавстрійської спрямованості, а також тверезою, сповненою здорового глузду прозою і гостро сатиричними віршами. Відтак саме він вважається засновником чеської політичної журналістики, сатири і літературної критики, відповідно, з літературної точки зору він належить до представників реалізму, з політичної
– до так званого другого покоління діячів національного чеського просвітництва. Поруч
із журналістською діяльністю, К. Гавличек присвятив себе також і літературній творчості. Він писав сатиричні вірші: «Тірольські елегії», «Король Лавра», «Хрещення Святого
Володимира», публіцистичну прозу («Картини з Росії») і літературні статті («Глава про
критику»). Його критичні тексти вийшли друком у вигляді книги під назвою «Кутногорські листи», тут рішуче засуджено церковний деспотизм і фанатизм. Недаремно згодом
книжку автора було конфісковано і спалено. Показовим фактом є той, що після 1870 року
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країну захопила нова хвиля романтизму, але цього разу панівним уже стає французький
вплив. Ярослав Врхліцький створив понад 80 томів блискучої риторичної поезії і переклав чеською мовою чимало поетичних європейських зразків. Сватоплук Чех, у свою
чергу, створював переважно політичні вірші; його «Пісні раба» надихали на боротьбу
проти австрійської експансії. У цій невеликій розвідці ми ставимо перед собою завдання
сконцентрувати увагу лише на окремих етапах становлення реалістичної прози, показовою у цьому відношенні видається нам творчість Божени Нємцової і Яна Неруди. На цих
постатях і зупинимося більш детально.
Перша особистість, що стає об’єктом нашої уваги – Божена Нємцова, видатний чеський прозаїк XIX ст., майстер «сільської» прози (отже, тут одразу простежуються відчутні
паралелі, адже експансія сільської тематики у сербській реалістичній прозі – незаперечна). Б.Нємцова відобразила у своїх творах не лише побут, а й світогляд селян Чехії та
Словаччини, її творчість пронизана духом патріотизму та народності. Недаремно казки
авторки, низка її оповідань і передусім повість «Бабуся» увійшли до золотого фонду
чеської літератури і відомі далеко за її кордонами.
Перші твори Нємцової – вірші патріотичного, ліричного та феміністичного характеру, написані під впливом В.Небеського й опубліковані в окремих періодичних виданнях,
проте справжнім її дебютом стали «Народні казки та легенди», що їх було зібрано у
Ходському краї та в північно-східній Чехії. У 40-х pp. Нємцова публікувала в періодиці
публіцистичні статті, що мали спочатку етнографічний, краєзнавчий характер, хоча в них
часто фігурують актуальні політичні мотиви ( «Картини домажліцьких околиць» та ін.).
Неприховані симпатії до простого народу та неприйняття буржуазії спричинили вкрай
негативне ставлення до Б. Нємцової буржуазної преси. Значною мірою краєзнавчий характер мали перші спроби Нємцової у жанрі «сільського» оповідання. Це були нариси
про Домажлиці: «Довга ніч», «Сільський образок». Її наступні оповідання, що змальовують, зазвичай, долю однієї жінки, – свідчення зростаючої майстерності: «Барушка», «Сестри», «Розарка», своєрідність стилю Нємцової поглиблюється в оповіданнях «Карла»,
«Дика Бара». У зображенні сільського життя дедалі більше простежується реалістичних
елементів, характери набувають виразності та психологічної переконливості.
У роки глибокої особистої кризи, після смерті сина, Нємцова написала свій найкращий твір — повість «Бабуся», навіяну споминами про дитинство та її бабусю, про віднайдену радість творчості. Бажання знайти гармонійний світ, нехай навіть такий швидкоплинний і хисткий, як світ дитинства, спричинило певну ідеалізацію образів. При цьому
Нємцова розуміла, що діти вже змалку відстежують чимало життєвих суперечностей.
Центральна постать повісті – бабуся – втілення позитивних рис чеського народу, моральний ідеал і приклад для наслідування. Дидактична тенденція жодною мірою не знижує
художньої вартості книги. Бабуся виступає своєрідним символом – берегинею народних
традицій, що увібрала досвід і мудрість багатьох поколінь, тому саме вона знаходить вихід з будь-якої життєвої ситуації, викликаючи повагу своєю чистотою, мудрістю.
Сюжет повісті також органічно пов'язаний із річним календарно-обрядовим циклом
життя та звичаїв, що дозволяє Нємцовій вільно чергувати сцени й епізоди. Як драматичний контрапункт посеред спокійної за тоном оповіді сприймається «баладна історія»
нещасної Вікторки, у якій поєднані реалістичні моменти з елементами легенди. Бабуся
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стає своєрідною сполучною ланкою поміж світом дорослих і дітей, виховуючи останніх
у дусі народних традицій, любові та довіри до природи. Характер бабусі розкривається
не лише через події, що відбуваються безпосередньо, а й через спогади, – і завжди героїня виступає внутрішньо цілісною особистістю, підтверджуючи переконаність автора
в тому, що моральна шляхетність переможе несправедливість. На відміну від більшості
сучасників, Б. Нємцова у своїй творчості спиралася не на книжну, а на народну мову, віртуозно використовуючи її багатство, динамізм, виразність, творчо її переосмислюючи.
Одначе головним своїм твором Нємцова вважала роман «Гірське село», у якому було
втілено весь життєвий досвід, усі знання про народ, особливо про ходів та словаків. У
жанровому аспекті цей роман можна характеризувати як «проблемний»: історія благородного графа Гануша Бржезенського та його словацьких друзів служить підтвердженням непереможності ідеї соціальної справедливості, народної просвіти. Проблема взаємин панівних класів і народу — тема повісті «У замку та на підзамчі». Тут Б. Нємцовій
блискуче вдалося продемонструвати контраст між умовами життя бідних і багатих. Але,
як і в «Гірському селі», у творі домінує гармонізуюча тенденція – віра автора у добре
начало людської природи та в можливість мирного розв’язання суспільних конфліктів.
Цією ж вірою пронизані й інші оповідання Б. Нємцової, де центральною постаттю зазвичай стає «хороша людина», носій позитивного ідеалу: «Бідні люди», «Добра людина»,
«Хатина в горах», «Пан учитель». Побіжно зауважимо також, що Б.Нємцова цікавилася
українською культурою, зокрема народною прозою. У нарисі «Картини зі словацького
життя» Б. Нємцовою описано українські обряди — сватання та весілля, елементи українського фольклору наявні і у збірці «Словацькі казки та оповіді».
Ян Неруда увійшов до чеської літератури не тільки як визначний публіцист, а саме
як поет і прозаїк. Поетична творчість автора розпочинається з 1857 p., коли вийшла його
перша збірка віршів під назвою «Цвинтарні квіти», що її було присвячено пам'яті одного
із друзів, який передчасно помер. Загалом, вірші збірки є типовим зразком романтичної
лірики. Поет пише про гіркі розчарування у житті, у почуттях, у коханні; висловлює
власні мрії та сподівання. Нова поетична збірка, яка вийшла друком через десять років,
мала назву «Kниги віршів». Сюди увійшли як нові твори, так і кращі зразки попередньої
збірки. Структурно твір складається з трьох частин: у першій – подаються вірші епічні,
у другій – ліричні та ліро-епічні, а в третій – вірші, написані як відгуки на конкретні
злободенні події з чеського суспільного життя. Протест проти соціального та національного гноблення чеського народу виражений тут уже глибше, з більшою художньою переконливістю та силою критичного пафосу. Перед читачем проходить ціла низка образів,
переважно представників міських «низів». Важливе місце у збірці посідають вірші про
роль поета та поезії в суспільстві. Ідеалом для автора виступає поет-громадянин, котрий
присвячує свою творчість служінню суспільству. У 1878 p. автором було видано нову
поетичну збірку «Космічні пісні», де виокремлюються три тематичні лінії: уславлення
величі Всесвіту, філософські роздуми про долю людства, захоплення творчими здобутками людини, могутністю її розуму, перед яким розкриваються таємниці міжзоряного
простору.
Приблизно у той же час Я. Неруда заявив про себе і як прозаїк. Його перше оповідання «Моєму горобцеві» було опубліковане у 1859 р. У 1864 р. він видав збірку оповідань
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«Арабески», де вперше у чеській прозі було повномасштабно репрезентовано тему міста. Мандрівками Я. Неруди країнами Європи та Близького Сходу було навіяно збірку
оповідань «Різні люди». Як і раніше, письменник концентрує свою увагу не на подіях, а
на людських характерах. Сюжети цих творів, як правило, нескладні, насичені яскравими
побутовими деталями та тонкими психологічними спостереженнями. Як і в попередніх
творах, розповідь автора сповнена інтонаціями м’якого гумору.
У 1872 р. друком вийшла повість Я.Неруди «Босяки», присвячена життю та праці
робітників, зайнятих на будівництві залізниці. Найвизначнішим із прозових здобутків
Я.Неруди стала збірка «Повісті з малого краю», яка вийшла друком у 1878 р. Дія всіх
повістей відбувається в одному з районів Праги — Мала Страна, звідки і назва книги.
Власне кажучи, можемо вважати твір не збіркою, а тематичним циклом, жанрову специфіку якого визначає його перехідний характер. З одного боку, кожна з повістей – це самостійний, тематично і сюжетно завершений твір, а з іншого, всі повісті пов’язані цілим
рядом спільних рис. Їх єднає не тільки місце дії, а й тип проблематики і пов’язані з нею
конфлікти та образи героїв. Збірка складається з 13 повістей, з яких перша – «Тиждень
у тихому будинку» і остання – «Фігурки» – значно перевищують усі інші за обсягом.
Першу і останню повість книги зближує і однотипність принципів їхньої внутрішньої
структури, оскільки обидві вони побудовані у формі розповіді про життя мешканців одного «малостранського» будинку, решта одинадцять повістей циклу при цьому виконують функцію додаткового розкриття образу Малої Страни, вносять до нього нові деталі,
окремі штрихи. В основу сюжетів покладено якийсь дотепний чи незвичайний епізод з
життя мешканців району.
У тематичному плані можна виокремити дві групи «малостранських» повістей. У
першій змальовані специфічні умови і спосіб життя середньостатистичного чеського
буржуа – дрібного службовця, домогосподаря (власника будинку), торговця, лікаря, студента тощо («Тиждень у тихому будинку», «Пан Ришанек і пан Шлегл», «Лікар Всіхгубив», «Як пан Ворел викурював свою люльку», «Фігурки» й ін.). У центрі всіх цих творів
психологія і взаємовідносини «малостранців», конфлікти, які виникають між ними на
побутовому ґрунті. Друга тематична група представлена двома «дитячими» повістями —
«Меса Св. Вацлава» і «Чому Австрія не була розгромлена 20 серпня 1849 року о пів на
першу дня».
З 80-х pp. XIX ст. Неруда займався переважно публіцистикою та поезією. З 1883 р.
він розпочав видання серії найкращих творів чеської поезії під назвою «Поетичні розмови». Цю серію Неруда відкрив виданням своєї нової поетичної збірки «Балади і романси», де вміщено невеличкі ліро-епічні твори з чітко вираженою сюжетною побудовою
або ж жанрові замальовки. Того ж року Неруда видав ще одну поетичну збірку «Прості
мотиви», у якій переважають твори інтимної лірики.
У 60-х pp. автор, котрий упродовж усього свого життя писав епіграми, почав готувати до друку «Книгу епіграм», яка так і не побачила світ. Остання поетична збірка Неруди – «Пісні страсної п’ятниці» вийшла друком через п’ять років після його смерті.
Вірші цієї збірки – своєрідний творчий заповіт поета, а назва її є глибоко символічною,
адже він розповідає про страждання свого народу, своєї батьківщини, вдаючись до образу розіп’ятого Христа, котрий пережив муки «страсної п’ятниці» і дочекався світлого
та радісного воскресіння.
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Характеризуючи постать визначного письменника-реаліста Я. Неруди в цілому, визначимо основні віхи його літературної діяльності. Отже, Я. Неруда виступав редактором
цілої низки літературних журналів, йому належать яскраві зразки цивільної, філософської й інтимної лірики, зокрема збірки «Книги віршів», «Космічні пісні», «Пісні страсної п’ятниці», де відчутним є почуття нерозривного зв’язку долі поета і батьківщини. У
повістях і оповіданнях зі збірок «Арабески», «Різні люди» відчутним є глибоке співчуття
до «маленьких людей», їх долі; майстерність зображення, творча манера наближає їх до
найкращих зразків М.Гоголя і Ч. Діккенса. У повісті «Босяки» Я. Неруда зображує життя
сезонних будівельних робітників у всій його суперечливості і складності. Зауважимо, що
демократизм як домінантна ознака суспільної позиції автора, характерна для його художніх творів, а також численних нарисів, статей, фейлетонів, де відтворено культурне і суспільне життя Чехії 50-80х рр., відіграє важливу роль у формуванні чеського реалізму.
Насамкінець, підбиваючи підсумки, хотілося б зауважити, що у формуванні реалізму
у слов’янських країнах простежується чимало спільних рис, зокрема наявність сільської
тематики (проте, більш яскраво представленій у сербській літературі); увага до життя робітників і, відповідно, міська тематика, взаємопроникнення романтичних і реалістичних
тенденцій у творчості письменників-реалістів. Крім того, варто відзначити як спільну
для сербської і чеської літератур доби показову рису – тематичну близькість на рівні сюжетної і образної структури, а також змістових орієнтирів і манери письма із творчістю
М. Гоголя.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

УДК 821. 112. 2-1. 09

Дакаленко О.В.
(Днепропетровск, Украина)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
И СВОЕОБЫЧНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ АВТОРА-ТВОРЦА
(на материале стихотворения А. Я. Розенбаума «Вальс-Бостон»)
Стаття присвячена розгляду суто літературознавчих особливостей модифікованого поетичного перекладу на німецьку мову та своєзвичності індивідуальності
автора-творця (на матеріалі вірша А. Я. Розенбаума «Вальс-Бостон»). Проводиться
порівняльний аналіз поетики оригіналу та модифікованого перекладу на рівні образної,
ідейно-емоціональної та експресивної структури.
Ключові слова: літературознавство, модифікований переклад, німецька мова, своєзвичність, індивідуальність, поетика, образність, емоціональність, експресивність,
гармонія.
Статья посвящена рассмотрению сугубо литературоведческих особенностей модифицированного поэтического перевода на немецкий язык и своеобычности индивидуальности автора-творца (на материале стихотворения А. Я. Розенбаума «ВальсБостон»). Проводится сравнительный анализ поэтики оригинала и модифицированного
перевода на уровне образной, идейно-эмоциональной и экспрессивной структуры.
Ключевые слова: литературоведение, модифицированный перевод, немецкий язык,
своеобычность, индивидуальность, поэтика, образность, эмоциональность, экспрессивность, гармония.
The article deals with the study of literary features of the modificative poetical translation
and «self-original» individuality of the author-creator (based on the «Boston-Waltz» by
A.J. Rosenbaum expressed in verse). The comparison of original poetics and modificative
translation on the same level of the figurative, ideological and emotional and expressive
structure is analysed.
Key words: study of literature, modificative translation, German language, self-original,
individuality, figurative, emotion, expression, harmony.
Яркая индивидуальность известного российского поэта и композитора А. Я. Розенбаума заставляет углубиться в раздумья, чтобы осознавать всю полноту поставленной им
философской, этико-эстетической и, главное, поэтически-музыкальной задачи авторатворца. Помощником в таком осознании может являться модифицированный поэтический перевод в немецкоязычном контексте на уровне литературоведения, именно в
© Дакаленко О.В., 2010
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понимании данного языка, как некой доминанты дополнения и эквивалентности, равнозначности и упорядоченности, замещения и восполнения контекста. Недаром великий
русский поэт В. Брюсов представлял себе поэтическое произведение в виде фиалки, а
задачу переводчика мыслил как «… разложение фиалки в тигле на основные элементы
и создание из них вновь фиалки» [6 (1: 12)]. Известный переводчик М. Пешич развил
мысль Брюсова глубже и детальнее: «… цветок чужого поднебесья необходимо разложить на составные части и из них создать точно такой же цветок. Листья, тычинки и
пестики, окраску, аромат и.т. д. − всё это требуется извлечь из реторты и составить фиалку на своем языке (в нашем случае на немецком − О. Д.)» [2 : 18]. Естественно, что
при воссоздании новый творец фиалки вложит в неё свою душу, умение и вкус и тем
самым приобщит к творению цветка свою индивидуальность и самобытность, попытается разлиться и исчезнуть в вербальной модальности оригинала. А что же останется
от своеобычной индивидуальности автора-творца? Не исчезнет ли при этом его лицо,
внутренний лирический герой, облик и манера повествования?
Цель нашей статьи − проанализировать в этом направлении, с т. з. литературоведения, наш авторский немецкоязычный перевод, шедевра авторского песенного жанра, известного стихотворения-песни А. Я. Розенбаума «Вальс-Бостон» и проследить, что удается сохранить и воссоздать в переводе из своеобычной индивидуальности и творческой
манеры автора-творца.
Творчество А. Я. Розенбаума характеризует ярко выраженное своеобразие его поэтической цикличности, политематичности и системности, в которых воплощены его мировоззрение, отношение к жизни и рефлексируемой им действительности, его духовноэмоциональный мир.
Поэтическая система Розенбаума-поэта состоит из большого числа компонентов,
многие из которых настолько индивидуальны и своеобычны и ментально специфичны,
что не позволяют средствами другого (иного − О. Д.) языка, по словам Б. Пастернака,
«повторить неповторимое», т. е. как справедливо отмечал Г. Гачечиладзе, «…не может
быть абсолютной адекватности перевода − она относительна, и степень этой относительности зависит от метода переводчика и его мировоззрения» [3: 25].
Мы придерживаемся следующего концептуального положения, что точный, в смысле адекватности и восполненной эквивалентности, перевод возможен, если считать
сущностью произведения его общее идейно-эмоциональное, акустическое, фоникострофическое, эстетическое воздействие, по отношению к которому различные словесные средства играют лишь служебную роль, но роль значимую и весомую. В итоге «…
модифицированное стихотворение начинает существовать как бы в двух измерениях. С
одной стороны, освободившись от жанровых канонов, оно приобретает статус самостоятельного поэтического высказывания, запечатлённого в художественном образе мгновения духовной жизни автора-творца» [4: 16].
Поэтическая система А. Я. Розенбаума глубока, формально и содержательно логична и чрезвычайно своеобычна, хотя с т. з. интеллектуальной насыщенности продолжает
лучшие образные традиции Пушкина, Блока, Есенина, графически-смысловые − Маяковского, а своеобразные именно образно-фонические традиции близки по своей форме, в компаративном смысле, великому поэту немецкого барокко XVII века К. Г. фон
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Гофмансвальдау, заметим поэту с медицинским образованием; последняя констатация − специальная тема для исследования. Отметить следует тот факт, что Розенбаум не
чужд «высоцкости» в своей поэзии, но это скорее не упрёк, а, наоборот, слова восхищения в адрес незыблемого поэта, ибо А. Я. Розенбаум шёл нелегким путем поэта-новатора
как формы так и содержания. Тем не менее, поэтика Розенбаума − своеобычна и индивидуально окрашена, включая в себя систему изобразительных и выразительных средств и
художественных приёмов, глубочайшим образом специфична.
С позиции переводчика (Дакаленко О. В.) было очень нелегко воспроизвести все
компоненты поэтической системы А. Я. Розенбаума, на уровне логаэдического поэзирования, имеется ввиду стихотворение-песня-логаэд − «Вальс-Бостон», «озвученный»
блюзовым ритмическим рисунком, − его ритмику и строфику, интонацию и мелодику,
символику и логаэдичность, звукопись и образно-цветовую гамму стиха, ассоциативность и множество других оттенков.
С первых же двух строф (до первого проявления рефрена), мы попадаем в некий зачин
состояния покоя и уравновешенности. Следует заметить, что интонационно-ритмическая
и метрическая структура русскоязычного силлабо-тонического стихосложения Нового
времени близка к немецкой (достаточно вспомнить стиховую реформу М. В. Ломоносова), и, казалось бы, не представляет больших затруднений при её реконструкции. Однако
это не совсем так. Например, в исследуемом стихотворении «Вальс-Бостон», со смешанной силлабически-прозаизированной и частично тонической структурой одновременно,
существуют, частично, проблемы с иктовым ударением анафоры первой строки, хотя
все денотаты в немецкоязычном переводе занимают, практически те же места стихового
периода что и в русском оригинале. Сравним: На ковре из жёлтых листьев, / В платьице
простом / Из подаренного ветром крепдешина, / Танцевала в подворотне осень вальсбостон. / Отлетал тёплый день, / И хрипло пел саксофон. [5: 36]. Перевод: (Auf dem
Teppich aus gelben Blättern, / hatte Kleidchen an, − / das vom leichten Crepe de Chinewinde
geschenkt war, / tanzt’ der Herbst in einer Gasse leisen Boston-Walzer, / entflog der Tag / und
röchelnd sang sein Lied Saxophon!). Как видим перевод и оригинал − амбивалентны, хотя
есть определённые лингво-грамматические отступы и сращения, напр., hatte Kleidchen
an…, Crepe de Chinewinde geschenkt war. И рифмовка «вальс-бостон» − «саксофон», − замена на вокальное созвучие «Boston-Walzer» − «Lied Saxophon». В целом эмоциональное
движение стиха и поэтический образ осени, как живой пластики женского начала, близок к оригиналу, потому как «… прямая подстановка является, таким образом, жестко
детерминированной переводческой процедурой, предполагающей наличие у переводчика автоматизированого навыка переключения языковых кодов по принципу „вербальный
стимул” (транслема) − „вербальная реакция” (словарное соответствие, мгновенно возникающее в сознании переводчика)» [6:10 − 11].
Переводчик-литературовед нередко, в нашем случае не исключение, вынужден поступаться композицией и музыкой стиха, во имя сохранения образа, жанровости, отображения художественных приёмов. Однако композиционнная музыка осени ощутима во
второй строфе полностью, как некое «заторможенно-застывшее бытие», отображённое в
«знаковых» денотатах, следующих друг за другом в порядке динамики создания картины
мирской гармонии. Перевод: (Und die Leut’ (1) von allen Strassen (2) kamen doch zu uns,
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/ und von allen hohen Dächern (3) flogen die Vögel (4), / klatschend dieser güldnen Tänzerin
(5) mit den breiten Schwingen (6)… / Wie lange klang die Musik (7) und tobte die Kunst (8)!).
Оригинал: И со всей округи люди приходили к нам, / И со всех окрестных крыш слетались птицы, / Танцовщице золотой, захлопав крыльями… / Как давно, как давно звучала музыка там. Градация существительных, зависимая от главного образа осени: Leut’ /
люди/, Strassen /улицы/, Dächern (Dat.) /крыши/, Vögel /птицы/, Tänzerin /танцовщица/,
Schwingen /взмахи крыльев/, Musik /музыка/, Kunst /искусство/, являет собой ядерную
составляющую оживления и перерождения такового, например в Tänzerin.
Итак, поэтика «Вальса-Бостона» А. Я. Розенбаума берёт своё начало в воспоминаниях или застывшем миге некоего знаменательного явления для поэта. Тональность данного стихотворения-песни, его интонационно-синтаксического, звукового, лексического
оформления тесно связаны с нарративной гармонией как воображения поэта, так и его
эмпирическим отношением к тогдашнему социалистическому реализму, именно в этот
период им были написаны эти стихи.
Гармония этого стиха невольно уводит читателя-слушателя в некое поле отчуждения
от реального, действенного, и, вводит его в реально живое представление действительного, иными словами − сон. Потому рефрен, который следует за второй строфой явственно открывает истину жизни в отрешённости и покое, где и перевод нацелен передать ту
же ауру чувств и впечатлений. Сравним: Как часто вижу я сон, / Мой удивительный сон,
/ В котором осень нам танцует вальс-бостон. / Там листья падают вниз, / Пластинки крутится диск: / «Не уходи побудь со мной, ты мой каприз». Перевод: (Wie oft sehe ich diesen
Traum, / meinen Zaubertraum, / wo schöner Herbst tanzt Boston-Walzer im Lebensraum: /
dort fallen die Blätter zu Boden, / und dreht sich Platte, gehoben: / «Verlaß mich nicht, meine
Kaprice vom Himmelsoben!»).
Известный переводовед-теоретик А. В. Фёдоров справедливо отмечал, что «… полноценность перевода означает исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему» [7: 127]. Мы
придерживаемся данного тезиса в полной мере и пытаемся передать органику подлинника идентично.
Смысловое содержание текста передано нами очень близко к оригиналу, можно сказать точно, даже с некой долей компенсации (см. 5- 6 стр). Выдержан принцип равносложности с цезурой в середине, скорее с фонико-образным актантом, для «объёмного»
восприятия образа как такового. Заметим, что А. Я. Розенбаум как бы передаёт своеобычную непринуждённую интонацию разговорной речи своего логаэдического периода
высказывания, иными словами − раскованную повествовательность своих ощущений.
Интересен тот факт, что непринуждённая интонация разговорной речи позволяет переводчику идентичным немецкоязычным лексическим материалом оптимально передать
образность поэта, яркость его метафор и эпитетов, т. е. эмоционально-образное содержание всего стихотворения. Всё, очевидно, зависит от того, насколько удаётся переводчику,
внутренне перевоплотиться в лирического героя поэта, задержаться в его авторской модальности, войти в мир его чувств и мыслей, чтобы, как говорят, зазвучала душа переводчика той же музыкой − иными словами передать, сущностью художественного перевода,
глобальную информативность поэтики автора-творца для носителей немецкого языка.
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Т. А. Казакова полагает, что «… информационную сущность художественного перевода составляет единство содержания и формы исходного текста, упорядоченное как информация не в абстрактном отвлечении, а в реальном соприкосновении с переводящим
языком, культурой и личностью переводчика» [8: 28]. И сама «музыка души» звучит в
последних двух кульминационных строфах, где звуковая гармония просто овладевает
ритмом и рифменной структурой, создаваемой переводчиком-литературоведом, в следствие этого возникает глобальный параллелизм, как на уровне образной структуры, так
и на контекстуальном. Сравним: Опьянев от наслажденья, / О годах забыв, / Старый дом,
давно влюблённый в свою юность, / Всеми стенами качался, окна отворив, / И всем тем,
кто в нём жил, / Он это чудо дарил. Перевод: (Voll getaumelt in sanfter Wonne, / und die Zeit
vergaß − / ein altes Haus, in seine Jugend liebgewonnen, / schwankte es mit feuchten Wänden,
machte lustig Spaß… / Und für alle − von jung bis alt − / Hat es das Wunder gemalt.)
Олицетворения дома, влюблённого в юность, раскрывает идею наслаждения человеком «ветреного» мгновения жизни, где сама форма строфы создаёт, параллельно,
образ одухотворённой звуковой гармонии. Звуковую гармонию стиха воспроизвести
трудно, и, особенно его интонацию… «… У каждого поэта своя интонация» − писал
И. Сельвинский, называя интонацию искусством высшего пилотажа» [9: 50]. В интонации путём сложных комбинаций тонов и звуков материализуется самое сокровенное,
самое индивидуальное и своеобычное поэта − внутреннее движение его души, которое,
в нашем случае, передалось и на переводчика. Поэтому последняя, четвёртая заключительная строфа стихотворения полностью повторяет, воспроизводит и сочленяется с
музыкально-тактовым движением оригинала. А. Я. Розенбаум систематизирует эмоции
и эмоциональный фон предыдущих строф и рефрена в объективном отображении осени,
т. е. сравнивая осень с плачущим ребёнком, который утратил мгновенность наслаждения
сущим, но и, в свою очередь, восполняет эту утрату позитивной констатацией продуманного, осмысленного им − вальса-бостона, который создаёт прообраз пластинки, и, последняя некую видимость отрешённости, гармоничности, скрытой увядающей, но вновь
воскресающей эмоции, что в полной мере передаётся в контексте перевода. Сравним: А
когда затихли звуки в сумраке ночном − / Всё имеет свой конец своё начало − / Загрустив,
всплакнула осень маленьким дождём… / Ах, как жаль, этот вальс, как хорошо было в
нём. Перевод: (Aber, wenn die Nachtsgeräusche waren stillgelegt, / denn die Zeit hat einen
Anfang und ein Ende… / schluchzt’ der Herbst mit kurzem Regen, schnell, in jenem Steg… /
Ach, es tut leid diesen Walzer, der hat sich mit uns überlegt.).
Система статических эмоций, созданная А. Я. Розенбаумом, отражает психический
склад поэта, его мироощущения − и главное − утончённую художественность, потому
как «… художественность наличествует там, где автор сполна проявил свою творческую
одарённость, где ярко сказался нашедший себя талант» [10: 82].
Передача же эмоционально-экспрессивного начала оригинала требует от переводчика
особой осторожности. Он может нарушать или даже изменить размер, «не дотянуть» или
усилить образ, но он не имеет права снижать или усиливать эмоционально-экспрессивное
напряжение, если не желает изменить «лицо» автора и, тем самым, нарушить «главную
сущность произведения» − его эмоциональное, эстетическое воздействие. Воспроизведение равного оригиналу объёма впечатления, образной соотнесённости, структурности
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на уровне законов литературоведения, стихосложения и лингвистики стиха как такового − главный критерий оценки перевода. Они (законы − О. Д.) отражают степень ответственности и творческих способностей переводчика, хотя это очень трудно измеримая
величина. Поэтому, чтобы подчеркнуть изначально заданный момент перевода, именно
на немецкий язык, скорей немецкий прототип мышления, нами сформирована своеобразная кода, находящаяся в последнем варианте рефрена, и по образу невидимого, но
ощутимого лирического героя, и по рифменной структуре фамилии А. Я. Розенбаума,
последняя есть и номинант со своим толкованием, и смыслообразующий элемент всего
стихотворения. Сравним: /кода/ … Как часто вижу я сон, / Мой удивительный сон, / В котором осень нам танцует вальс-бостон… Перевод: (Wie oft sehe ich diesen Traum, / meinen
Zaubertraum, / Wo schöner Herbst tanzt Boston-Walzer vom Rosenbaum.)
В данном случае повышается экспрессивная окраска всей метатемы стиха. Поэтому то эмоционально-экспрессивная мощь «Вальса-Бостона», и в форме оригинала и
в модифицированном инварианте немецкоязычного перевода, является результатом
индивидуально-своеобычного творческого процесса автора-творца и выражается в поэтическом языке перевода сложным комплексом отбора слов, структурой их построения
и множеством других приёмов, ибо передать эмоциональность и экспрессию оригинала − значит «вдохнуть жизнь» в остов стиха, восстановленного на материале слов и звуков другого языка. В противном случае стихотворение останется мёртвым и не вызовет
сопереживания и душевного восклицания у слушателя или читателя, так как «… не яркие индивидуальные черты, а безликость − враг всякого искусства, в том числе и переводческого (Л. В. Гинзбург)» [11 : 18].
И в заключение вышесказанного хотелось бы добавить, что при воспроизведении
идейно-смыслового содержания стихотворения А. Я. Розенбаума «Вальс-Бостон» со
ссылкой на литературоведческие каноны − ритмико-интонационная структура, образность и эмоционально-экспрессивное напряжение являлись для нашего (О. Д.) немецкоязычного перевода наиглавнейшими элементами. Воспроизвести эти элементы в
параллельном модифицированном контексте, ставилось главной задачей, что означало
воссоздать индивидуальность и своеобычность переводимого поэта, его поэтическую
систему в целом, художественное мышление и темперамент. Однако все компоненты
поэзии воссоздать средствами другого языка невозможно. Переводчик должен стремиться наиболее оптимально сохранить главное в творчестве поэта − его общее идейноэмоциональное эстетическое воздействие, и передать его истинную сущность, проникнув в глубины его духовного мышления…
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ
ЦИФРОВОГО ВІДЕОМОНТАЖУ

Стаття присвячена розгляду специфіки перекладу терміноодиниць галузі цифрового
відеомонтажу. Розглядаються перекладацькі моделі, пропонуються та пояснюються
варіанти перекладу англійських термінів-слів підмови цифрового відеомонтажу засобами української мови.
Ключові слова: цифровий відеомонтаж, термін-слово, іменник, підмова, переклад.
Статья посвящена рассмотрению специфики перевода терминоединиц области
цифрового видеомонтажа. Рассматриваются переводческие модели, предлагаются
и объясняются варианты перевода английских слов-терминов подъязыка цифрового видеомонтажа средствами украинского языка.
Ключевые слова: цифровой видеомонтаж, термин-слово, имя существительное,
подъязык, перевод.
The article considers the peculiarities of translating terms of digital video editing field.
Translation models are studied; variants of translation of English words-terms into Ukrainian
are proposed and explained.
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За роки незалежності України українська мова зробила й продовжує робити усе нові
й нові кроки для того, щоб посісти належне їй місце серед європейських мов. Одним з
таких кроків був перехід вищої школи держави на українську мову навчання та викладання. Проте через нерозробленість або неусталеність терміносистем певних професійних підмов таке викладання й досі не всюди ведеться на достатньо високому рівні. Для
обслуговування певних сфер людської діяльності бракує якісних одномовних і багатомовних словників та довідників. Серед них опинилася й підмова цифрового відеомонтажу. Важливо, щоби процес унормування та кодифікації термінів відбувався в умовах
тісної співпраці фахівців-професіоналів та лінгвістів. Перші можуть дати кваліфіковану
консультацію щодо певних понять, явищ, об’єктів, процесів у галузі; другі, відчуваючи
найтонші відтінки значення, можуть з’ясувати різницю між синонімічними, омонімічними лексемами, пояснити особливості функціонування їх у наукових текстах та підібрати
найточніший термін або, якщо це потрібно, запропонувати варіант перекладу іншомовного терміна, узгоджуючи його з чинними фонетичними, граматичними, правописними, стилістичними нормами мови перекладу тощо. Інакше процес кодифікації „набуває
суб’єктивних ознак” [1: 7].
Вагомий внесок у вирішення проблем, що стосуються специфіки творення, відтворення, кодифікації, впровадження, функціонування національної термінології зробили
М. Вакуленко, М. Гінзбург, В. Карачун, І. Колесникова, П. Куляс, С. Левіна, В. Перхач,
П. Селігей, Е. Скороходько, О. Тараненко, Л. Туровська, Г. Фогель, Я. Юзьків та ін.
[2–4; 1; 5-11]. Проте терміносистеми певних професій й досі залишаються поза увагою
науковців. Це стосується і підмови цифрового відеомонтажу, що й зумовлює актуальність пропонованого дослідження.
Терміни, що обслуговують сферу цифрового відеомонтажу, потрапляють в українську мову з англійської або через посередництво російської мови. При перекладі термінів треба надзвичайно уважно ставитися до усіх складових елементів терміна, оскільки
вони „часто виступають виразниками найтонших відтінків значення, що відрізняють
одне слово від іншого” [12: 5].
Не можна не погодитися з О. Тараненком, який звертає увагу на залежність української термінології від сусідніх мов, наприклад, російської, та від англійської мови, що
вже давно посіла місце lingua franca, у тому числі і в галузі науки. Це є надзвичайно
важливим сьогодні, коли Україна починає усвідомлювати себе частиною Європи та світової спільноти взагалі, намагаючись наздогнати розвинуті країни в їх економічному, політичному, культурному та, звичайно, науково-технічному розвитку. Проте при перекладі
термінів українською необхідно не сліпо копіювати чуже, а йти за принципом „робити
так, як є природно, органічно для української мови” [8: 7].
У будь-якій терміносистемі можуть бути виокремлені терміни-слова та термінисловосполучення (в залежності від їх морфолого-синтаксичної структури). Термінислова, у свою чергу, поділяються на непохідні, похідні, складні та абревіатури. До складу термінології будь-якої мови входять іменники, прикметники, дієслова, прислівники,
дієприкметники. Вони функціонують у науковій мові і самостійно, й у складі термінів399

словосполучень. Найбільшу групу складають терміни-іменники, що може бути пояснено
субстантивним характером терміноодиниць, а також тяжінням людства до опредмечування пізнаваного [10: 268]. Тому у пропонованому дослідженні увагу зосереджено саме
на термінах-іменниках.
Структурно-порівняльний аналіз перекладу простих англійських термінів, зроблений
Ф. Циткіною, дозволив науковцеві зробити висновок про надзвичайно високий ступінь
подібності структур при перекладі [13: 78-79]. Щодо підмови цифрового відеомонтажу,
то можемо говорити про певні моделі перекладу термінів-іменників на українську мову,
а саме:
1) непохідний іменнник → непохідний іменник;
2) непохідний іменник → похідний іменник;
3) похідний іменник → похідний іменник;
4) похідний іменник → складний іменник.
Критичний аналіз окремих словникових статей сучасних термінологічних словників
[14-18] дозволив авторам зробити певні висновки щодо особливостей перекладу англійських термінів-слів засобами української мови та запропонувати їх українські відповідники.
Непохідний термін-іменник англійської мови може відтворюватися в українській
мові також непохідним іменником. Так, термін cut (англ.), склейка (рос.) вживається
на позначення місця у відеопрограмі, де поєднуються два сусідніх кліпи у такий спосіб, що на місці з’єднання кінцевий маркер попереднього кліпу співпадає з початковим
маркером наступного кліпу. Утворення віддієслівних іменників на -ка не є органічною
словотвірною моделлю для української мови, на відміну від російської мови. Отже, український варіант перекладуваного терміну склейка не є вдалим. Лексема склеювання
також не є точним відповідником, оскільки суфікс -уванн- / -юванн- в українській мові
означає процес, незавершену дію [4: 97]. Аналізований термін позначає місце склеювання, а отже, наслідок дії. Пропонуємо вживати похідний іменник склеїна або непохідний
іменник стик. Цікаво зазначити, що ключовою семою англійського терміну є „відрізування”, тобто роз’єднання, а українського та російського – „склеювання”, тобто зворотній процес.
Frame (англ.), кадр (рос.) відносно до простору означає площину, обмежену
об’єктивом камери, у часі – інтервал між вмиканням та вимиканням камери. У кіно-,
телемистецтві розрізняють також сценарний кадр, знімальний кадр та монтажний кадр.
Останній у цифровому монтажі ще номінують як clip (англ.), варіант перекладу якого
буде представлено нижче. Аналізований англійський термін пропонуємо перекладати
українською кадр. На жаль, у даному випадку не вдається уникнути внутрішньогалузевої омонімії.
Частіше англійські непохідні терміни-іменники перекладаються на українську мову
похідними іменниками. Так, extract (англ.), извлечение (рос.) вживається на позначення
такого способу забирання кліпу з вікна монтажу, при якому всі кліпи, що знаходяться
праворуч від місця витягування, пересуваються ліворуч, і тривалість програми, таким
чином, меншає. На наш погляд, цьому терміну в українській мові найкраще відповідає
похідний термін витягування, оскільки ще у словниках Інституту української наукової
400

мови (1925-1933 рр.) віддієслівні іменники на позначення процесу і наслідку процесу
різнилися суфіксами. І саме іменники на -ування вживали на позначення процесу [3: 97].
Варіант перекладу витяг є неприйнятним, оскільки він означає „уривок, частину тексту”
і ні в якому разі не спосіб виконання певної роботи.
Терміноодиницею fade (англ.), затухание (рос.) називають поступове зменшення
рівня прозорості зображення чи гучності звуку кліпу. Між двома варіантами перекладу терміна – загасання та згасання – пропонуємо вибирати останній, оскільки у його
дефініції наявна сема „поступово”: загасати – „переставати існувати, діяти; слабшати,
зникати, завмирати”; згасати – „поступово завмирати, слабнучи, зникати”.
Lift (англ.), поднятие (рос.) – це спосіб забирання кліпу з вікна монтажу, за якого на
місці піднятого кліпу залишається вільний простір, а усі кліпи, що знаходяться праворуч від піднятого кліпу, не пересуваються. Тривалість програми при цьому залишається
незмінною. Щодо перекладу цього терміна, то українська лексема підняття вживається
на позначення доконаної дії. Оскільки мова йде про спосіб забирання кліпу, то найбільш
точно вищезгадану термінологічну одиницю при перекладі відтворить похідний іменник
піднімання.
Термін sample (англ.), отсчет / дискрета (рос.) уживається на позначення моменту
часу, в який вимірюється рівень дискретного сигналу. Чим більше відліків має сигнал
за одиницю часу, тим він якісніший, але менш захищений від завад. Пропонується для
його перекладу вживати питомий термін відлік, який означає умовну точку, від якої починають рахувати.
Щодо похідних термінів-іменників підмови цифрового монтажу, то вони, як правило,
перекладаються на українську мову похідними іменниками.
Лексемою capture (англ.), оцифровка (рос.) називають етап монтажу, під час якого
відбувається переведення відеозображення у цифровий вигляд з довільним доступом,
запис його на жорсткий диск ПК (персонального комп’ютера) у заданому форматі. Цей
процес завжди відбувається у режимі реального часу.
В українській мові існують різні суфікси для того, щоби термін однозначно відповідав поняттю, яке він називає. Так, суфікс -уванн- у лексемі оцифрування несе семантику завершеного процесу (завершеної дії), отже, такий варіант не буде точним перекладом
аналізованого терміну. Семантику незавершеної дії (незавершеного процесу) має суфікс
-овуванн- [3: 100], тому правильно буде перекласти цей термін як оцифровування.
Insert (англ.), вставка (рос.) – це такий спосіб розташування кліпу у вікні монтажу,
при якому всі кліпи, що знаходяться праворуч від місця вставлення, пересуваються праворуч, і тривалість програми, відповідно, більшає. Віддієслівні іменники на -ння є органічнішою словотвірною моделлю для української мови, ніж віддієслівні іменники на -ка,
тому пропонуємо перекласти цей термін словом вставлення. Вставка є неправильним
варіантом перекладу, оскільки позначає предмет, те, що вставлене.
Терміноодиницею transparency (англ.), прозрачность (рос.) номінують параметр,
що визначає, наскільки прозорим виглядає кліп на монтажній відеодоріжці. Вимірюється у відсотках: 100% означає, що кліп цілком непрозорий і його повністю видно, 0% —
кліп цілком прозорий і його зовсім не видно. Пропонується перекладати цей терміну
українським похідним іменником прозорість.
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Помічено поодинокі випадки перекладу похідного англійського іменника українським складним терміном-іменником. Наприклад, термінологічна лексема length (англ.),
хронометраж (рос.) вживається на позначення абсолютно точної тривалості відеопрограми, що має формат Г:ХХ:СС:КК, де Г – години, Х – хвилини, С – секунди, К – кадри. Український термін хронометраж, який означає фіксацію тривалості у часі певного
процесу, є досить вдалим варіантом перекладу зазначених англійського та російського
термінів.
Не можна не погодитися з думкою В. Карачуна та П. Куляса, що необхідно уникати
вживання в українській науково-технічній термінології запозичених слів, які не творять
похідних лексем та „не утворюють дієслів, бо це змушує формувати непритаманні українській мові розщеплені присудки” [5: 77]. Проте трапляються випадки, коли запозичена
лексична одиниця є дуже точною, влучною і, головне, – прийнятною у терміносистемах
різних мов. У цьому випадку термін можна і, можливо, необхідно запозичити. Тому пропонуємо терміноодиницю сlip (англ.), клип (рос.), що позначає фрагмент, уривок фільму,
у розумінні „монтажний кадр”, перекласти шляхом транскодування – кліп, оскільки цей
термін уже знайшов прихильність спеціалістів і, отже, своє місце у науково-технічній
термінології української мови та у підмові цифрового монтажу зокрема.
Термінологічна лексема subclip (англ.), субклип (рос.) вживається на позначення
будь-якої області вихідного кліпу, що обмежена початковим та кінцевим маркерами.
Оскільки одне зі значень префікса sub- – „підпорядковане становище в певній ієрархії”,
пропонується перекласти цей термін українською мовою шляхом транскодування, а саме
транслітерацією – субкліп.
Наведені та подібні запозичені терміни ні в якому разі не збіднюють українську термінологію, а доводять, що наука носить інтернаціональний характер. Також це свідчить
про те, що „наша наукова мова вирівнюється за міжнародним стандартом” [6: 21]. Крім
того, запропонований спосіб перекладу (транскодування) дозволяє економити мовні засоби, оскільки українські терміни кліп та субкліп вживаються не стільки для номінації
нових для нашої дійсності реалій, скільки для раціонального вираження тих чи інших
уже відомих понять [9: 61–62].
Таким чином, можемо зробити певні висновки. На сьогодні термінологія цифрового відеомонтажу залишається нерозробленою та неунормованою; терміни з цієї сфери
людської діяльності потрапляють в українську мову з англійської мови або через посередництво російської. В українській лінгвістиці не існує жодного перекладного чи
тлумачного словника, покликаного обслуговувати цю галузь. Терміни-іменники підмови
цифрового монтажу відтворюються українською мовою за наступними моделями: непохідний іменнник перекладається непохідним або (частіше) похідним іменником, похідний іменник – похідним або (зрідка) складним іменником. Також можемо говорити про
певну специфіку перекладу проаналізованих терміноодиниць. Так, замість віддієслівних
іменників на -ка рекомендується вживати органічніші для української мови форми на
-ння. Якщо виникає необхідність запозичити термін, то його треба брати безпосередньо
з мови оригіналу. Українська мова має розвинену систему віддієслівного словотворення,
що уможливлює знаходження найточнішого варіанту перекладу іншомовного терміна.
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Перспектива подальшого дослідження полягає у з’ясуванні специфіки відтворення
англійських термінів-слів (прикметників, дієслів), термінів-словосполучень та абревіатур підмови цифрового відеомонтажу засобами української мови.
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АВТОРСКИЕ СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ В ПОВЕСТЯХ
АНДЖЕЯ САПКОВСКОГО И ИХ ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
У статті досліджуються способи перекладу на російську мову власних імен, які виступають у повістях А. Сапковського. Імена, які несуть з собою значення, передаються
за допомогою неологізмів, створених автором шляхом перекладу. Технікою, якою найчастіше користується перекладчик, є калька. Для перекладу імен, які такого значення
не несуть, перекладач використує транскрипцію.
Ключові слова: неологізм, еквівалент, власні назви, калька, демінутив.
В статье исследуются способы перевода на русский язык собственных имён,
которые употребляются в повестях А. Сапковского. Имена, которые несут в себе
определенное значение, передаются при помощи неологизмов, созданных автором в процессе перевода. Среди техники, которой пользуется переводчик, наиболее употребимой
является калька. Для перевода имён, которые такого значения не имеют, переводчик
использует транскрипцию.
Ключевые слова: неологизм, эквивалент, собственные названия, калька, деминутив.
The following article describes the strategies of translation of the invented names into Russian rom A. Sapkowski's novels. The names are expressed through neologisms, created by the
author of the translation. The author uses the following techniques: calque and transcription.
Key words: neologism, equivalent, invented names, calque, diminutive.
Собственные имена и названия являются одним из главных элементов языковой
картины мира литературных произведений. Они позволяют читателю создать в своем
сознании образ действительности, которая строится писателем. Особенную функцию
эти элементы выполняют в произведениях из области литературы фэнтези, где являются
одним из главных компонентов языковой картины фантастического мира.
В настоящей статье будут анализироваться собственные имена и названия, эквиваленты, которые они приобрели на почве русского языка, а также способы и техники,
использованные автором перевода для их передачи. В повестях Miecz przeznaczenia (русский перевод Меч Предназначения) и Ostatnie życzenie (русский перевод Последнее желание) польским писателем Анджеем Сапковским представляется целый ряд собственных
имен и названий, являющихся частью созданной им действительности.
© Марцин Дзивиш 2010
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Наш анализ сосредоточится прежде всего на названиях, которые являются созданными
автором неологизмами, содержащими в своей структуре элементы, несущие определенное значение, которое отражает характерные черты - прежде всего персонажей, но также
топографических пунктов.
В повестях А. Сапковского можно найти следующие их примеры: -Wyrod: [Oż, с.52].
Имя этого существа образуется путем нулевой мотивации от прилагательного wyrodny
„taki, który się wyrodził, nikczemny, podły” [USJP, c.940]. В переводе E. Вайсброта встречаем эквивалент Ублюдок [Пж, с.56]. Русский эквивалент обозначает „нечистокровное, непородистое животное, помесь» [БТС, с. 1363]. Значение оригинального слова и
его эквивалента совпадает. Польский неологизм переводится русским нарицательным
существительным, которое выполняет в переводе функцию собственного имени.
Следующим именем, которое можно встретить в повестях А. Сапковского, является
Treska: [Oż, с.9]. Значение польского слова Treska следующее: „sztuczne lub prawdziwe
włosy ułożone w warkocz, loki albo kok, przypinane dla uzupełnienia lub przyozdobienia fryzury» [USJP, c l 16]. В переводе E. Вайсброта встречаем эквивалент Чубчик [Пж, с. 13].
Существительное чуб обозначает „прядь волос, спадающую на лоб (обычно у мужчины)»
[БТС, с. 1484]. Используемый автором перевода эквивалент хорошо передает значение
польского слова Treska. Так же, как оригинал, он указывает на характерную черту этого
персонажа, которой является особенный вид прически.
Интересным по своей структуре является имя Dzirżygórka: [Oż, с. 128]. Имя этого
персонажа образуется автором с помощью сочетания глагола dzierżyć и существительного górka. Исследуя его структуру, можно прийти к выводу, что лицо, к которому оно
относится, является владельцем определенного участка земли. В переводе Е. Вайсброта
встречаем эквивалент Держигорка [Пж, с. 132]. Подобно оригиналу, имя этого персонажа
образовано в переводе с помощью сочетания глагола держать и существительного горка.
Значение польского слова Dzirżygórka совпадает со значением его эквивалента. Стоит заметить, что использованное переводчиком слово теряет, по сравнению с оригиналом,
свой архаичный или областной характер. Dzirżygórka образуется в тексте оригинала с
помощью глагола dzierżyć, который, по отношению к польскому языку, можно считать
архаизмом. Кроме того, компонент dzirży, в своей особой огласовке, относится к говору.
Слово Держигорка не вызывает у читателей перевода таких ассоциаций, потому что как
существительное горка, так глагол держать относятся к русскому литературному языку.
Следующие имена, созданные А. Сапковским, это:
-Nosikamyk: [Oż, с.81]. Этот неологизм в тексте оригинала образуется автором с помощью сочетания глагола nosić и существительного kamyk. Его структура позволяет определить, чем занимается этот персонаж. В переводе Е. Вайсброта встречаем эквивалент
Носикаменъ [Пж, с.85]. Имя этого персонажа образовано в переводе, подобно польскому, с помощью сочетания глагола носить и существительного камень, что, так же, как
и в оригинале, указывает на его занятие. Стоит заметить, что автор оригинала для создания этого имени использует деминутивную форму kamyk, придающую ему оттенок
ласкательное™, подчеркивающую его немножко иронический характер. В структуре
эквивалента Носикаменъ такой оттенок отсутствует, что влияет на его восприятие получателем перевода, обедняя характеристику персонажа и доставляя меньше эстетических
впечатлений. Для передачи этой лексемы автор перевода использует кальку.
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-Drogodar: [Oż, с. 126]. Неологизм Drogodar образуется путем соединения двух компонентов: drog- и -dar с помощью интерфикса -о-. Соединение этих слов указывает на то, что
этот персонаж важный, ценный. В переводе Е. Вайсброта для передачи значения слова
Drogodar появляется эквивалент Дрогодар [Пж, с. 130]. Русский эквивалент образуется,
подобно польскому, с помощью сочетания двух компонентов: дрог и дар интерфиксом -о-.
Переводя имя Drogodar на русский язык, автор использует кальку. Элемент дрог для получателя перевода может быть не совсем понятным. Для русского языка характерными
являются формы дорог или драг, отсылающие к конкретному значению. Компонент дорог
на такое значение не указывает.
-Myszowór: [Oż, с. 128]. Неологизм Myszowór образуется путем соединения двух компонентов: mysz- и -wór с помощью интерфикса -о-. В переводе Е. Вайсброта для передачи
значения слова Myszowór появляется эквивалент Мышовур. [Пж, с. 132]. Имя этого персонажа передается на почву русского языка посредством полукальки. Как в оригинале,
так и в переводе второй компонент имени Myszowór не указывает точно на характерные
черты этого персонажа. Первый - mysz-, может указывать на внешний вид героя, который
похож на мышь. Однако, в отличие от оригинального имени, второй компонент вообще
не несет значения, так как он не переведен, а передан путем транскрипции.
К интересной группе относятся имена, которые обозначают растения или один из их
компонентов несет с собой значение, которое к растениям отсылает, например:
- Wawrzynosek: [Oż, с.254]. Имя этого персонажа образуется автором с помощью сочетания существительных wawrzyn и nosek. В переводе Е. Вайсброта встречаем эквивалент
Лавроносик [Пж,с. 256]. В переводе имя этого персонажа образуется с помощью сочетания
существительных лавр и носик. Как в оригинале, так и переводе это название указывает
на характерную черту этого героя, которой является особенный нос. Кроме того, употребление деминутивных форм nosek и носик указывает на его небольшой размер.
Имя Pokrzywka [Oż, с. 172] и его эквивалент Кропивка [Пж, с. 179] являются
нарицательными названиями, которые в тексте повестей А. Сапковского выступают в
функции собственных имен. Их передача не доставляет переводчику особенных проблем. Стоит заметить, что как в оригинале, так и в переводе для передачи этого имени
используется деминутивная форма существительного, которая придает им ласкательный
оттенок.
Одним из героев повестей А. Сапковского является Abrad Zadrzykiecka: [Oż, с. 89].
Прозвище этого персонажа образуется автором с помощью сочетания глагола zadzierać и
существительного kiecka. В этом случае оно указывает на отношение героя к женщинам.
В переводе Е. Вайсброта встречаем эквивалент Юбкодрал [Пж, с.93]. Прозвище Юбкодрал образуется переводчиком с помощью сочетания глагола драть и существительного
юбка. Благодаря компоненту kiecka польское слово относится к разговорному стилю. В
переводе подобный эффект достигается иначе - путем употребления глагола драть. Переводчику удалось передать комизм этого прозвища, который заключается в том, что
сочетание zadzierać kieckę вызывает у читателей определенные ассоциации, связанные со
сферой половых отношений.
К этой группе лексики принадлежат тоже собственные имена, а именно топонимы,
названия которых несут с собой значение, например: -Łukomorze: [Oż, с.98]. Этот топо406

ним образуется автором с помощью сочетания двух компонентов: łuk и morze с помощью
интерфикса -о-. Соединение этих слов указывает на контуры этого моря, которые напоминают полукруг. В переводе Е. Вайсброта для передачи значения слова Łukomorze
появляется эквивалент Лукоморье [Пж, с. 102]. Русский эквивалент образуется подобно
польскому языку, с помощью сочетания существительных лук и море, и таким образом
его значение совпадает с оригинальным. Стоит заметить, что этот эквивалент имеет свой
источник в русской культуре, а именно, в творчестве А. С. Пушкина: слово Лукоморье
появляется в поэме Руслан и Людмила. Оно присутствует в сознании россиян уже почти
двести лет. Благодаря тому, оно будет более естественным для получателей перевода,
чем оригинала.
-Czteroróg: [Oż, с. 124]. Этот топоним образуется автором с помощью сочетания двух
компонентов: числительного cztery и существительного róg с помощью интерфикса -о-.
Соединение этих слов указывает на особенный способ построения этого города, являющийся его характерной чертой. В переводе Е. Вайсброта для передачи значения слова
Czteroróg появляется эквивалент Четыругол [Пж, с. 128]. Эквивалент Четыругол образован
путем чистого сложения. Первый компонент это числительное четыре, второй - существительное угол. Значения польского Czteroróg и русского Четыругол совпадают.
Анализ собственных названий, которые встречаются в повестях Анджея Сапковского
и их эквивалентов в тексте перевода Е. Вайсброта, в свете приведенных примеров позволяет прийти к следующим выводам:
-- нарицательные названия могут выполнять функции собственных имен,
-- собственные имена, которые несут с собой значение, могут вводить как в текст
оригинала, так и перевода эмоциональный, шутливый или иронический оттенок,
-- имена, представляющие собой неологизмы, могут относиться как к людям, так и
к фантастическим существам,
-- собственные имена, которые несут с собой значение, чаще всего передаются посредством кальки,
-- компоненты собственных имен, которые несут с собой значение, могут передаваться разными способами, независимо друг от друга (калька и транскрипция).
-- для создания собственных имен может употребляться деминутивная форма имени существительного,
-- собственные имена, которые несут с собой значение, указывают на характерные
черты персонажей или определенных мест,
-- собственные имена и названия могут быть образованы путем сложения основ, что
придает им иронический характер.
Кроме вышеуказанных собственных названий, которые несут с собой определенное
значение, в исследованном нами тексте встречаются также такие, которые такого значения в себе не содержат. В тексте повестей А. Сапковского их количество довольно
большое. Здесь назовем только некоторые из них. Исследуя их структуру, можно прийти
к выводу, что это заимствованные слова, например:
а) антропонимы,
-- Foltest: [Oż, c l i ] , рус. экв. Фольтест: [Пж,с. 14],
-- Geralt: [Oż, c l i ] , рус. экв. Геральт: [Пж, с. 15],
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-- Medell: [Oż, С.12], рус. экв. Медель: [Пж, с.16],
-- Aridea: [Oż, с.89], рус. экв. Аридея [Пж, с.93],
-- Renfri: [Oż, c.91], рус. экв. Ренфри: [Пж, с.95],
-- Nimir: [Oż, с.95], рус. экв. Нимир: [Пж, с.95].
б) топонимы,
-- Wyzima: [Oż, с.7], рус. экв. Вызима: „ [Пж, с. 12],
-- Temeria: [Oż, с. 10], рус. экв. Темерия: [Пж, с. 14],
-- Pontar. [Oż, с. 10], рус экв. Понтар: [Пж, с 14],
-- Mahakam: [Oż, с. 10], рус. экв. Махакам: [Пж, с. 14],
-- Novigrad: [Oż, с.12], рус. экв. Новиград: [Пж, с.16].
Наблюдая приведенные нами примеры, можно заметить, что:
-- для передачи собственных названий, в том числе топонимов и антропонимов,
чаще всего используется транскрипция,
-- собственные имена и названия, которые переносятся на почву русского языка
посредством транскрипции, занимают в языковой картине мира перевода место,
которое полностью совпадает с местом и функцией, которую они реализуют в
тексте оригинала,
-- названия большинства топонимов и антропонимов не несут в себе значения,
-- большинство собственных имен имеет свои корни в английском языке.
-- перевод такого типа лексики не доставляет переводчику особенных проблем.
В текстах из области литературы фэнтези собственные имена служат конструированию фантастической действительности, не свойственной реальному миру. В настоящей статье мы доказали, что существуют различия, касающиеся значений некоторых
эквивалентов по сравнению с оригинальными названиями. Это касается, прежде всего,
способа их образования автором перевода. В некоторых случаях они могут терять свой
иронический оттенок, что доставляет меньше эстетических впечатлений и, что за этим
следует, текст перевода становится менее точным или не совсем понятным.
Способ передачи собственных имен переводчиком влияет на образ языковой картины
фантастического мира перевода (хотя в небольшой степени, и только в некоторых случаях). Стоит заметить, что функция и место, которое они занимают в тексте оригинала
и перевода почти полностью совпадают. Это обозначает, что небольшая ингеренция переводчика, касающаяся структуры собственных имен, не меняет их места в языковой
картине фантастического мира перевода в целом.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОЛОГІЇ ПЕРЕКЛАДУ
Статтю присвячено розгляду наукових поглядів перекладознавця В. В. Коптілова
щодо перекладацького доробку Т. Г. Шевченка у рамках концепції жанрології художнього перекладу, яку розробляли В. В. Коптілов та інші українські науковці.
Ключові слова: В. Коптілов, Т. Шевченко, перекладознавство, жанр, стиль, переспів, адаптація, мотив, трансформація художнього образу.
Статья посвящена рассмотрению научных взглядов В. В. Коптилова касательно
переводческого наследия Т. Г. Шевченка в поле зрения концепции жанрологии художественного перевода, которую разработали В. В. Коптилов и другие украинские ученые.
Ключевые слова: В. Коптилов, Т. Шевченко, переводоведение, жанр, стиль, адаптация, мотив, трансформация художественного образа.
The article is devoted to presenting the views of translations studies scholar V. V. Koptilov
concerning the translation legacy of T. H. Shevchenko in the light of the translation genre
theory which was elaborated by V.V. Koptilov and other Ukrainian scholars.
Key words: V. Koptilov, T. Shevchenko, genre, style, imitation, adaptation, motive, artistic
image transformation.
1963 року В. В. Коптілов захищає кандидатську дисертацію „Нарис з історії українського поетичного перекладу (дожовтневий період)” [1] – першу наукову розвідку такого
рівня у царині історії українського художнього перекладу, у якій автор виробляє чіткий
поняттєвий апарат науки перекладознавства, аналізує предтечі розвитку українського художнього перекладу та випрацьовує комплексну схему періодизації, яка характеризує історичний розвиток українського поетичного перекладу. На думку В. В. Коптілова, новим
кроком у розвитку образотворчих засобів українського поетичного перекладу 19 ст. була
перекладацька діяльність Т. Г. Шевченка. Другий розділ дисертації автора „Діяльність
Т. Шевченка перекладача” та наукові статті „Мова перекладів і переспівів Т. Шевченка”[2],
„Деякі мовні особливості рими Т. Шевченка” [3], „Поема Т. Шевченка „Неофіти”: спроба стилістичного аналізу” [4], „Майстерність рими у поезіях Т. Шевченка останнього
періоду” (1964 р.) [5] як цілісний науковий проект проф. В. В. Коптілова з Шевченкознавчих студій мали епохальне значення для теоретичної та критичної думки у цій галузі. Згодом „маститий” М. Т. Рильський (метафора – М. В. Стріхи) напише у офіційній
рецензії на дисертацію В. В. Коптілова: „Я довго був під гіпнозом думки, що „Давидові
© Одрехівська І.М., 2010
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псалми”, приміром, - це тільки вільні варіації на біблійні теми. Словом, ніколи не пізно
відмовитися від власної помилки” [6: 339]. Власне, у роботі В. В. Коптілов провів чітку
паралель: якщо М. Т. Рильський писав: „Шевченко ніколи й нічого не перекладав”, то
К. І. Чуковський у книзі „Исскуство перевода”, розглядаючи перекладацькі методи, зокрема, систему відхилень від оригіналу, вказав: „Цікаво, що сам Шевченко в своїх перекладах застосував точно такі ж методи...” [7: 75]. В. Коптілов влучно підкреслює, що на
перший погляд думки Рильського та Чуковського прямо протилежні. При більш уважному зіставленні ці погляди можна узгодити: „М. Рильський виходив із загальноприйнятих у радянській теорії художнього перекладу визначень, яким – ясна річ – переклади
Т. Шевченка, зроблені понад 100 років тому, не відповідають. К. Чуковський, маючи на
увазі історію перекладу (на матеріалі якої побудовано більшу частину праці) беззастережно говорить про Шевченкові переклади” [7: 75]. Отже, В. В. Коптілов робить висновок, що розбіжність тут не в суті поглядів, а в двох розуміннях поняття „переклад”:
сучасному й історичному [7: 76]. Через 40 років у „Нарисах історії українського перекладу” М. Москаленко підтримав погляди В. Коптілова: „У творчій біографії Тараса
Шевченка поетичні переклади, здається, ніколи не були на першому плані, проте їхнє
значення важко переоцінити” [8: 156], водночас арґументовуючи жанровість перекладів
так: „Відомо, що провести чіткі грані між перекладами, переспівами, наслідуваннями,
варіаціями, переробками, „творами на мотиви” в принципі складно, а то й неможливо,
тим більше, що рамки цих понять історично змінні. Для поетичного світу Шевченка
найхарактернішим є граничне включення перекладних текстів в авторський поетичний
контекст: його переклади та переспіви такою ж мірою „шевченківські”, як і оригінальні
тексти, і, як правило, несуть такий самий авторський набір індивідуальних стильових
прикмет” (виділення – І. О.) [8: 157]. Саме так науковці підходять до фундаментального
аспекту досліджень в перекладознавстві – розгляду жанрології художнього перекладу,
проте виключно в історичній перспективі.
Сьогодні в поняття „жанр” як своєрідний мікрокосм вкладають і сукупність конкретних текстів, і динаміку співвідношення вартостей, норм, впливів, читацьких виконаних
і невиконаних очікувань в текстових площинах, на що науковець Ю. Н. Тинянов вказує
таке: уявити жанр статистичною системою неможливо [9: 73]. Поняття перекладацького жанру повинно відображати специфіку художнього перекладу як вторинної творчої
системи, і, відповідно, класифікувати переклади за типами співвідношень індивідуального і вторинного у їхній поетичній структурі [10: 343]. У кандидатському дослідженні
В. В. Коптілов вводить поняття перекладу як семантико-стилістичної системи, яку розщеплює на статистичні рівні мікросемантики і мікростилістики разом з динамічними
рівнями макросемантики та макростилістики [7: 325]. Особливій увазі науковець віддає рівень макростилістики, тобто стилістичної спрямованості усього тексту перекладу
(у зіставленні з оригінальним), що виявляється у взаємозв’язках різних образотворчих
засобів. За В. В. Коптіловим, нехтування саме рівнем макростилістики зумовлює вільний переклад – переспів, повноцінний жанр перекладу, який містить значні відхилення
невластиві оригіналу. Не можна, однак, підвести загальну риску під усіма переспівами: в одних переспівах запозичено з оригіналу лише тему та загальну ідею, а образний
лад створено перекладачем, в інших – твір зазнає радикальної переорієнтації, у ньому
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збережено лише окремі образи, за якими відчутно дотичність до оригіналу. Професор
Коптілов проявив неабиякий хист та майстерність у випрацювані власного методу дослідження, що має кілька етапів: методологічне вивчення даної проблеми в історичній
перспективі, систематичний аналіз прикладів й ілюстративного матеріалу, ґрунтовний
теоретичний і критичний вислід, який вражає скульптурно-живописною виразністю думок автора. І тут, на основі клопіткого аналізу методів, які застосовували майстри українського поетичного перекладу часового відтину до 1920-х рр. В. Коптілов розробляє у
дисертаційному дослідженні 1963 р. класифікацію переспівів художніх творів. На жаль,
ця класифікація загалом не вельми відома українській науковій спільноті. Можливо, це
тому, що автор не висвітлив її в окремій статті у науковому-популярному виданні, вона
присутня лише у тексті рукопису дисертації, яку ніколи не було опубліковано окремою
монографією. Більше того, тематика переспівів, адаптацій та варіацій сьогодні широко
розглядається науковцями, цікаве дослідження у цьому контексті О.В. Дзери, що висвітлено у статті „Жанри художнього перекладу” [10]. Проте, ніколи не зустрічається згадка
про класифікацію, розроблену В. Коптіловим. Гадаємо, доцільно зупинитись на ній детальніше.
Отже, В. Коптілов виділяє шість видів переспівів [7: 216-218]:
1. Несвідомий переспів, викликаний порівняно невисоким й однобічним розвитком
української літературної мови (особливо у першій половині 19 ст.). Це єдиний вид переспіву, приречений на знищення з ходом часу в міру збагачення літературної мови новими
образотворчими засобами.
2. Переспів – пародія художнього твору. На думку В. В. Коптілова, вперше цей вид
переспіву знаходимо у творчості Т. Шевченка. В наш час він досить поширений у вигляді
т. зв. „літературної пародії”.
3. Власне переспів, що при збереженні загальної змістової канви оригіналу, має
більш-менш значні відхилення від нього, як у розробці сюжету, так і в використанні
стилістичних засобів. В наш час цей вид переспіву поширений під назвою-гіпероніном
„вільний переклад”.
4. Переспів-адаптація, що використовує окремі елементи художньої форми оригіналу для виразу нового змісту, в якомусь відношенні подібного до змісту оригіналу. До
цього виду переспіву близьке систематичне використання в одному художньому творі
ремінісценцій з іншого твору. Науковець наводить для прикладу функцію запозичення в
українській літературній площині із „Слова о полку Ігоревім” у „Слово про рідну матір”
М. Рильського. У цьому розрізі суміжними є концепція інтертекстульності (Ю. Крістева)
чи феноменологічної адаптації художнього твору (переспів-адаптація).
5. Переспів-пародія (формальна), зміст якої не має нічого спільного із змістом твору,
що лежить в його основі, проте стилістичні, композиційні та інші засоби оригіналу використовуються автором переспіву для створення ефекту невідповідності форми і змісту,
що викликає дискредитацію зображуваного.
6. Композиційний переспів зберігає стиль оригіналу, його образи, однак завдяки перестановці окремих частин твору його зміст помітно змінюється. За В. В. Коптіловим,
зразками цього типу є, наприклад, вірш „В день від’їзду з Одеси” А. Міцкевича, видозмінений І. Франком [7: 219].
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Згодом у докторському дослідженні 1971 року „Актуальні теоретичні проблеми українського художнього перекладу” [11] В. Коптілов досліджуватиме проблеми стилізації в
перекладі, виділятиме чотири її типи (локальна, часова, індивідуальна та індивідуалізуюча), що безпосередньо пов’язане та, більше того, відштовхується від його концепції переспіву. Так, вважаємо доцільним розмежувати переспів як жанр художнього перекладу,
а стилізацію як його метод. За В. Коптіловим, стилізація тексту перекладу – це запровадження в нього таких стилем, які не є відповідниками тих чи інших елементів оригіналу. „Стилізація у перекладі може мати різне спрямування – від перенесення до нього
типових індивідуальних особливостей стилю автора оригіналу, взятих з широкого контексту його творчості, аж до радикальної переорієнтації стилю перекладу, який втрачає
майже всі точки дотику до стилю першотвору й перетворюється на переспів” [12: 178].
Мовна свідомість перекладача-стилізатора працює лише на матеріалі стилізованої мови,
що, з точки зору науковця В. Державіна, є природнім: „стилізація тим і відрізняється від
сутої імітації, від сліпого й стихійного наслідування, що вона (стилізація) містить певні
елементи потенційно автономної творчості, а саме: стилізатор усвідомлює об’єкт свого
наслідування як замкнену і принципово самовистачальну систему літературних норм,
опановує сукупність відповідних літературних засобів і, нарешті, доцільно оперує тими
засобами, комбінує та варіює їх, залежно від власної – свідомо обраної – тематичної та
емоційної інтенції” [13: 49].
Стилю Т. Шевченка властива романтична домінанта, за допомогою якої він організується в цілісність, що інтегрує й елементи інших стилів. Проте й ця домінанта включає складники з різною генезою і поетичними кодами. З одного боку, Шевченкові праці
рясніють фольклорними елементами, які іноді радикально переосмислені та по-іншому
прочитані на жанрово-стильовому рівні, „тут і імпровізація в народному дусі, і цілком
свідома стилізація, і цитування пісенної фрази, і використання пісенного мотиву як зерна
задуму” [14: 211]. З Шевченкового листування відомо, що Кобзар збирався на засланні
перекласти „Слово о полку Ігоревім”, але не маючи оригінального тексту, лише наприкінці життя зумів відтворити два уривки – „Плач Ярославни”, що існує у двох редакціях,
та опис битви – „З передсвіта до вечора”. Професор В. Коптілов відзначає, що, по-перше,
Шевченко прагнув перебороти усталені в перекладознавчій практиці першої половини
19 віку погляди на „пісенність” давньоруської пам’ятки і розуміти її як драматичний
монолог. По-друге, науковець відзначає напружені шукання Шевченка у відтворенні ритміки, що наближатиме до оригіналу: поєднання хореїчних та ямбічних рядків у частині
„З передсвіта до вечора” [7: 221].
Безперечно, другою з основних складових, із яких формувався стиль Шевченка, є
християнсько-біблійна частина, стиль біблійних пророків і псалмів. На спорідненість
автора „Кобзаря” з християнською культурою і Біблією першим чітко вказав М. Драгоманов, заявивши, що „біблійцем” в основі зостався „Шевченко й до смерті”, що в Біблії він шукав „духа народолюбного пророкування” [15: 83]. Хронологічно першими з
Шевченкових перекладів були „Давидові псалми” (1845 р.), перекладені в „три літа”,
які були для поета роками розчарувань і прозрінь, переосмислень та переоцінок, наслідком чого було й поглиблення і драматизація його рецепції Україна та її історичної долі.
Отже, вибір псалмів для перекладу у Шевченка небезпідставний, саме у них поет вбачає
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аналогічність духовно-історичних ситуацій: феномен пророків зароджується під час „вавилонського полону” стародавніх євреїв, завоювання Юдеї ассирійцями й, як наслідок,
насильного переселення народу, але, всупереч безнадійній реальності, біблійні пророки,
покладаючись на Божу силу й прихід Месії, виголошували непохитну віру в порятунок і
збереження свого народу; подібно, Т. Шевченко перебував віч-на-віч із гнітючою реальністю, але висловлював непохитну віру в український народ. Ця гомогенність змісту та
близька тональність мотивів спонукала до перекладу псалмів, які стали прецедентними
текстами (термін – Ю. Караулова) для Шевченкової обробки, і тому пересотворення на
макростилістичному рівні „Давидових псалмів” заслуговує окремої уваги. Цікаву паралель стосовно злободенного політичного підтексту Шевченкого циклу провів М. Москаленко: „Подібно до костомаровських перекладів із „Єврейських мелодій” Байрона, - і
особливо в контексті всієї Шевченкової поезії, - тут виразно звучить мотив, що його пізніше Леся Українка виразила словами „І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україно моя...”
[8: 154]. З погляду теорії порівняльного літературознавства, цикл старозаповітних пророків став прототекстом для українського прочитання Т. Шевченка, але переклади та
переспіви „Давидових псалмів” Т. Шевченка набрали форми архетексту в українській
літературній системі.
Оскільки Т. Шевченко перекладав не з давньоєврейської і не з давньогрецької, а з
церковнослов’янської Біблії, то В. Коптілов пропонує вважати її оригіналом по відношенню до інтерпретацій Шевченка [7: 215]. Із 150 псалмів Т. Шевченко обрав десять,
що стали високохудожніми перекладами давніх релігійних гімнів і молитов. Для прикладу, В. В. Коптілов вважає 12-ий псалом показовим для перекладів Шевченка. Поет
відображає не тільки мікросемантику тексту, а й макросемантику: забудеши мя до конца – навік забуваєш, болезни въ сердцђ моемъ – і серцем боліти [16: 146]. Розвиток думки
в перекладі цілком узгоджено з розвитком думки в оригіналі, „мікростилістика перекладу в ряді випадків добре відтворює відповідну сторону оригіналу, чому сприяє широке
використання поетом старослов’янізмів і увага до таких особливостей біблійного тексту,
як риторичні питання, анафори” [16: 147]. У цьому псалмі, як, зрештою, в інших, наявний широкий шар старослов’янізмів, і тут досить слушно зауважив В. В. Коптілов:
„Відповідників старослов’янізмів українська мова не має, це – такий своєрідний шар
лексики й фразеології, що не може бути замінений нічим іншим без істотних стильових втрат. Це глибоко розумів Тарас Шевченко з його геніальним чуттям мови, і, перекладаючи з церковнослов’янської Біблії, залишив чимало слів і виразів без перекладу”
[11: 13]. У цьому контексті літературознавець Д. Наливайко наголошує: „Старослов’янська
мова – це не тільки переклад Біблії та церковних книг, вона ввібрала весь духовноінтелектуальний доробок середньовічної православно-слов’янської культурної спільноти, виробила термінологію й стилістику вислову його змісту” [17: 241].
Проте, за В. Коптіловим, на рівні макростилістики в перекладі 12-го псалма наявні
значні відступи: „Шевченко вніс у переклад своєрідний рефрен „Спаси мене!”, який став
організуючим центром другої половини твору”; „образ ворога, що проходить крізь увесь
текст, немає в оригіналі ніякої характеристики, в перекладі Шевченко конкретизує за
допомогою епітетів лютий, хитрий”; спосіб відтворення ритмізованої прози римованими віршами, що вносить зміни в емоційний лад твору та загалом асоціації неповторної
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Шевченкової ритміки [16: 147]. Професор Коптілов робить одностайний висновок: „Відбувається щось на зразок стилістичної асиміляції псалма в контекст „Кобзаря” [16: 147],
тобто, за термінологією докторського дослідження науковця, це – застосування методу
індивідуальної стилізації. Як бачимо, окремі фрагменти поет перекладає, інші він переосмислює, пародіюючи їх, тобто залежно від фрагменту вдається до жанру вільного перекладу – переспіву, оскільки точність на рівні мікро-, макросемантики та мікростилістики
розщеплюється з вільним відтворенням макростилістики оригіналу. Образна система
„Давидових псалмів” збережена, проте набула у Шевченка нового ідейного забарвлення,
тому жанровість Шевченкових псалмів охоплює і точні переклади, і переспіви залежно
від кожного поодинокого псалма.
До перекладацької спадщини Т. Шевченка В. Коптілов також зараховує переклад
поезії В. С. Курочкіна „Для великих земли”, „Подражаніє (Едуарду Сові)”, „Подражаніє
сербському”, біблійні тексти „Подражаніє її псалму”, „Ісаїя. Глава 35”, „Подражаніє
Ієзекіїлю. Глава 19” [7: 216], вказуючи, що саме після повернення зі заслання коло
інтересів Т. Шевченка як перекладача значно розширилось, включаючи твори сучасної
йому російської поезії та інших слов’янських літератур. М. Москаленко до цього переліку
додає ще наслідування біблійних творів, виконані 1848 року – „Царі”, та 1859-1860
років – „Марія”, „Во Іудеї во дні они”, „Осії, глава XIV”. За О. В. Дзерою, наслідування –
це, перш за все, стилізація поверхневої структури твору, що може нашаровувати
варіантний глибинний смисл [10: 346]. Ці наслідування свідчать, що риси та інтенції
Шевченкового стилю генетично пов’язані з Біблією, що стало проявом „молитовного
ключа” Кобзаря, за визначенням Є. Сверстюка [18: 79].
В цілому, перекладацька спадщина Т. Шевченка невелика за обсягом, але її можна порівняти з „видимою частиною айсберга, яка дозволяє вгадувати і розрізняти в його поезії
глибинні першоструктури мотивів” [8: 156]. Шевченкознавчі студії проф. В. В. Коптілова
заклали основу для нового бачення Т. Шевченка – як перекладача. У перекладацькому
методі Кобзаря бачимо боротьбу між тяжінням до вільного перекладу, тобто переспівупародії чи наслідувань, та власне перекладу. Його перекладознавча практика, на думку
В. Коптілова та М. Москаленка, гранично включена в контекст оригінальної поезії поета
та створила необхідний творчий інструментарій для оновлення можливостей української
літератури.
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PR-СТРАТЕГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ МОВЦЯ
ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
(на прикладі українських перекладів промов Девіда Перрі)
Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як
особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад
промови Девіда Перрі, відомого американського топ-менеджера, засновника компанії
Shiny Entertainment. Проведений аналіз дозволив виокремити основні перекладацькі
трансформації у сполученні з PR-стратегіями як засобів створення відповідного іміджу мовця.
Ключові слова: імідж, перекладацька стратегія, PR-прийом, лінгвістична конструкція.
Статья посвящена изучению проблемы перевода речей топ-менеджеров как особого вида межъязыкового творчества. Материалом исследования послужил перевод
речи Девида Перри, известного американского топ-менеджера, основателя компании
Shiny Entertainment. Проведенный анализ позволил выделить основные переводческие
трансформации вместе с PR-стратегиями как средством создания соответствующего имиджа говорящего.
Ключевые слова: имидж, переводческая стратегия, PR-прием, лингвистическая
конструкция.
The article is dedicated to the study of translating top-managers’ speeches as a manifestation of interlingual creativity. Translation of the speech by David Perry, a famous American
top-manager and a founder of Shiny Entertainment compan, served as the material for investigation. The research helped to define major translation transformations in connection with PR
strategies as a means of creating a particular speaker’s image.
Key words: image, translation strategy, PR tool, linguistic construction.
Метою даного дослідження є комплексне перекладознавче вивчення дискурсу представників бізнесу на основі виокремлення PR-прийомів та перекладацьких стратегій,
спрямованих на досягнення динамічної еквівалентності у цільовому тексті. Збереження
PR-прийомів та стратегій при перекладі є основним викликом для перекладача, який
працює у компаніях з іноземним менеджментом та виступає посередником між українота англомовним діловим середовищем, тому практичну мету нашої роботи ми вбачаємо
також у випрацюванні універсальної методології для покращення роботи українських
промовців та перекладачів із урахуванням особливостей та потреб їхньої цільової аудиторії. Актуальність роботи викликана необхідністю заповнення лакуни у сучасному перекладознавстві, зумовленої недостатнім висвітленням проблеми адекватного перекладу
промов. Проблема формування іміджу шляхом промов є мало вивченою на сьогодні.
© Пікульська О.М., 2010
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Існує ряд досліджень проблем PR та іміджмейкінгу авторства Г. Почепцова, А. Романова, І. Вікентьєва, проте розвідки, присвячені темі співвідношення PR, перекладу та
іміджмейкінгу на основі промов відсутні. Західний бізнес давно переконався, що висока
ділова репутація топ-менеджера будь-якої бізнес-структури є частиною гудвілу компанії.
Переклад іншою мовою завжди сприяє виникненню додаткового смислу, що є неминучим при оформленні думки засобами іншої мови, тому найбільш полемічним питанням
залишається адекватність перекладу та сприйняття його цільовою аудиторією. Зазначена
мета обумовлює необхідність виявлення основних PR-стратегій, які вживають менеджери, співвідношення їх зі стратегічною метою формування іміджу та аналіз перекладацьких стратегій, за допомогою яких уможливлюється створення того чи іншого враження.
У процесі написання роботи використовувалися такі методи дослідження: метод контекстуального аналізу, до якого вдаємося, досліджуючи функціонування стилістичних
засобів в структурі першоджерела та цільового тексту; системного аналізу, синтезу та
систематизації для виділення загальних тенденцій вживання тих чи інших лексичних
засобів у промовах та способів їх перекладу, метод зіставного лінгвостилістичного та
перекладознавчого аналізу. У процесі зіставного аналізу ми також використали метод накладання структур першоджерела та цільового тексту з метою виявлення та класифікації
перекладацьких трансформацій.
Вважаємо, що ключовим проблемним моментом при перекладі промов є передача
ілокутивної сили кожного висловлювання та його бажаної перлокутивності. Для перекладача промова виступає в першу чергу об’єктом інтерпретації, пошуку глибинної суті,
яку закладає мовець у свої слова, та враження, яке він хоче справити. Як правило, умови
здійснення усного та письмового перекладу промов значно відрізняються між собою,
адже при усному перекладі час на виконання лімітований, темп задається оратором, усний
переклад виключає повторне сприйняття та корекцію розуміння. Письмовий аналіз тексту дає ширше поле для творчого перенесення оригіналу у приймаючу культуру та його
інтерпретації «зсередини», з урахуванням тональності та емоційної палітри. Вважаємо,
що перекладач має досконало знати персоналію, з якою він працює, притаманні їй риси
характеру, управлінську структуру, яку вона представляє, та настрій, який оратор прагне
передати аудиторії, та відповідно відображати ці особливості при перекладі. Із урахуванням усіх цих факторів відбувається вибір типу промови (інформативна, ілюстраційна – у
яких стиль викладення матеріалу досить стриманий та бідний на стилістичні фігури;
або мотиваційні, розважальні промови – у яких акцент робиться саме на тому, щоб знайти контакт з аудиторією, сприяти інтерактивності, зробити оратора привабливим в очах
аудиторії) [1]. І оратор, і перекладач повинні бути свідомі того, який портрет вони прагнуть створити в результаті – чи то репродукцію, чи то фотографію, чи то шарж.
При перекладі промов топ-менеджменту аксіомами є:
• Добір адекватного стилістичного відповідника до сказаного, утримання від власної творчості перекладача, скрупульозність при «фотографуванні» психологічних
рис мовця та «проявленні» їх на кольоровій плівці мови перекладу;
• Обізнаність перекладача у тематиці промови, знання характерних рис мовця,
фактів його біографії;
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•

Врахування паралінгвістичних особливостей – очікувань та рівня підготовки аудиторії, корпоративної культури та ідеї, з якою виступає доповідач;
• Усвідомлення теми виступу та його стратегічних цілей
Так, нового виміру при перекладі промов набуває одна з наскрізних проблем – адекватності перекладу, що полягає в достовірному відтворенні першотвору. Переклад промов це насамперед – симбіоз авторського світогляду, світогляду перекладача та його
адаптивних можливостей, адже лише за умови поєднання цих елементів переклад буде
адекватним. Причому завдання перекладача зводиться не до відшліфовування стилю
оратора, а скоріше до точної передачі емоційного регістру, який останній прагнув передати, тому процес взаємодії «оратор – перекладач» ми назвемо творчою майстернею та
взаємодоповненням.
Промова, яку ми розглядатимемо – промова Девіда Перрі [2], розробника відеоігр,
засновника компанії Shiny Entertainment, яка займалася створенням відеороликів та ігор
для всесвітньо відомих брендів Disney, 7 Up, McDonald’s, Orion Pictures,Warner Bros.
Перрі робить доповідь на TED (Technology Entertainment Design) — відомій щорічній
конференції. Мета промови Перрі як представника поширеного на сьогодні бізнесу відеоігор – сфокусуватися на перспективах розвитку індустрії та окреслити сучасні тенденції
та проблемні аспекти.
Перрі – харизматичний мовець, добре обізнаний у прийомах налагодження контакту
з аудиторією та методах привернення уваги. Його доповідь супроводжується змістовною
яскравою презентацією, яка підкріплює його аргументи, містить у собі відеосюжети, фотографії та ілюстрації до сказаного. Тому мовний портрет, який проектує оратор, не можна аналізувати у відриві від інших складових його виступу (відеороликів, зображень), які
в комплексі формують образ мовця та уявлення про продукт, який він представляє.
Оратор починає свою доповідь з гумором, легковажно та невимушено викладаючи
факти своєї біографії: «I grew up in Northern Ireland…where it’s absolutely freezing cold.
This is me running around in the back garden mid-summer». Я виріс на Півночі Ірландії.
Холод там пекучий. Ось я бігаю у садку влітку. Останню фразу він ілюструє засніженим
пейзажем, що викликає сміх аудиторії. Перекладач використав граматичну трансформацію (поділ речень) [3; 43]. Вдало перекладено словосполучення freezing cold – пекучий
холод. Стратегію гумору Перрі використовує повсякчас, він схильний до самоіронії, розповідаючи: «I couldn’t pick a career. In Ireland the obvious choice is the military, but to be
honest it actually kind of sucks». Я вагався з вибором кар’єри. В Ірландії є один очевидний
вибір – це армія, та, правду кажучи, він досить відстійний. При перекладі першого речення перекладач вдається до антонімічного перекладу, це виправданий вибір. Далі автор
вдається до жаргонізму, те ж саме спостерігаємо при перекладі. Це прийом зближення
з аудиторією та налаштування на хвилю відкритості, впевненості, щирості. Це саме той
випадок, коли вживання просторіччя не шкодить іміджу мовця, а навпаки налаштовує на
правильний емоційний регістр.
«Знайомлячись» з глядачем, Перрі продовжує глузувати над собою, переводячи презентацію у невимушену дружню розмову, створюючи
собі «антирекламу», яка, тим не менш, має зворотній ефект і викликає симпатію: «I was
actually rowing for my school here until this fateful day, and I flipped over right in front of the
entire school. And that was the finishing post right there». Я навіть представляв свою школу
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на змаганнях, до цього фатального дня, коли я перекинувся в човні на очах у всієї школи.
А це була фінішна позначка. Вжито прийом модуляції. Вважаємо, що слово fateful day,
перекладене як фатальний день, не зовсім відображає суть сказаного та трохи різниться
за конотацією, тому пропонуємо варіант злощасний день. Щодо останнього речення, він
демонструє, що не доплив до фінішу 10 см, що викликає співчутливо-веселий сміх.
Далі Девід розповідає, що саме тоді в школі з’явився комп’ютер і що «…students like
myself with nothing to do, would learn how to program it. It was called the Sinclair ZX80, this was
a 1K computer». Тож учні, які байдикували – типу мене – навчались його програмувати.
Він називався Sinclair ZX80, мав 1 кілобайт оперативної пам'яті. У першому випадку
вжито прийом модуляції, в другому – декомпресії. Далі Перрі знов іронізує: «So after
the Sinclair ZX80 came along the very cleverly named Sinclair ZX81». Так от, після Sinclair
ZX80 з’явився хитромудро названий Sinclair ZX81. Хоча слово cleverly не перекладається
як хитромудро, проте іронічний контекст висловлювання та очевидність «хитромудрої»
назви дозволяють вжити такий емоційно забарвлений еквівалент. Перекладач, аби
досягти повної відповідності розмовному стилю, перекладає picture як фотка (There’s a
picture of a guy doing homework with his son/ Там фотка чоловіка, який робить домашнє
завдання з сином)., hardware як залізо (so we could really take control of the hardware/ ми
отримали справжній контроль над залізом). Вважаємо, що такий переклад адекватний,
хоча й суперечить канонам літературної норми, адже він виконує функцію зближення з
аудиторією, сприяє налагодженню контакту між оратором з образом «нашої людини» та
глядацькою аудиторією.
Цікавим є аспект перекладу власних назв ігор, які вживає Перрі. Наприклад, Battlestar
Galactica перекладено як «Винищувач «Галактика», Death Rider як «Вершник Смерті»,
The Terminator та Aladdin як «Термінатор» та «Алладін», Teenage Mutant Hero Turtles
перекладено як «Герої-Черепашки», при цьому мовець пояснює, що у Великобританії
слово «ніндзя» вважається неприйнятним для дітей, і тому замінює його на «героїв». З
цього приводу Перрі також вставляє дотепний жарт: «I personally preferred the Spanish
version, which was “Tortugas Ninja.” That was much better». Особисто я віддаю перевагу
іспанській версії – «Тортугас Нінджя»! Так було значно краще. Хочемо відзначити, що
назва «Герої-Черепашки» не прижилася на українському ґрунті, тому український читач
може не зрозуміти, про яку гру йдеться. Вважаємо, що при перекладі доречно перекладати назву гри саме як «Черепашки Ніндзя», даючи в дужках англійську назву та пояснюючи, чому слово «ніндзя» є неприйнятним для Великобританії. Ще одна непослідовність
при перекладі далі: назву гри «World of Warcraft» перекладач залишає мовою оригіналу,
не перекладаючи, хоча українською мовою поширеною є назва «Світ військового ремесла». Вважаємо, що при перекладі власних назв потрібно дотримуватися принципу
послідовності, в цьому випадку вважаємо за доречне перекласти назву гри українською
мовою із зазначенням у дужках еквіваленту мовою оригіналу, вживаючи прийом
комбінованої реномінації (калькування + дескриптивний переклад). При перекладі
назв ігор обов’язково слід враховувати реалії мови перекладу, а саме поширеність та
частоту вживання тієї чи іншої назви цільовою аудиторією. Наприклад, та ж назва World
of Warcraft часто скорочується до одного слова – Воркрафт, яке транслітерується і
відповідно не перекладається.
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Статистику у своїй промові оратор представляє як данину формату презентації та
зачитує її у досить швидкому темпі: «Now, Chris did ask me to bring some statistics with
me, so I’ve done that». Так... Кріс просив принести з собою статистику. Сказано – зроблено. Успішно вжито прийом клішованості. Навіть при зачитуванні показників Перрі не
відмовляється від розмовної лексики, що надає жвавості та динамізму: «By 2008, we’re
going to kick the butt of the music industry». До 2008 року ми обійдемо музичну індустрію.
Або: «All video games are violent. Of course the newspapers love to beat on this. “В усіх
комп'ютерних іграх є насильство». Звісно, газети люблять до цього чіплятися. Також
Перрі ставить питання та сам на них відповідає, підтримуючи таким чином контакт з
аудиторією: The average age of gamers? Well, obviously it’s for children, right? Well, no,
actually it’s 30 years old. Середній вік геймерів? Ну, ви ж думаєте, це забавки для дітей,
так? Але насправді це 30 років. У цільовому тексті вжито прийом декомпресії.
Перрі використовує за час своєї презентації 2 відеоролики – один сюжет без коментарів із зображенням вдосконаленої комп’ютерної графіки за час існування ігор (тривалістю 1,5 хвилини), другий сюжет-сповідь студента, фаната відеоігор (тривалістю 9
хвилин), отже оратор 10,5 з 21 хвилини (рівно половину) своєї промови виділяє на відеосюжети. Маємо констатувати, що відео є глибоко психологічним та захоплюючим, проте
трохи суперечить ідеї, яку вкладав мовець у свою презентацію – показати, що ігри перетворюються з графічних сюжетів на емоційний заряд. Проте досвід студента-геймера
свідчить зовсім про інше, підкреслюючи жорстокість та беззмістовність відеоігр: «I'm a
video game addict». Я став залежним від відеоігр. Вжито прийом модуляції. «Play enough
video games and eventually you will really believe you can snowboard, fly a plane, drive a
nine-second quarter mile, or kill a man. I know I can». Варто награтись у відеоігри, і з
часом ти справді повіриш, що можеш кататись на сноуборді, керувати літаком, проїхати чверть милі за 9 секунд, або вбити людину. Я знаю, що можу. Цікавим з точки
зору перекладу є такий приклад: «Consider this -- my real life car has about 25,000 miles on
it. In all my driving games, I’ve driven a total of 31, 459 miles». Уявіть – моє реальне авто
проїхало 40 тис. км. Тоді як в усіх іграх разом я проїхав понад 50 тис. км. Задля кращого
розуміння мір відстані українським читачем, перекладач переводить милі в кілометри,
вважаємо що така експлікація є необхідною. На нашу думку, через суперечливість ідей,
викладених мовцем та озвучених у відеоролику, дещо потерпає ідея самої доповіді та
PR-ціль виголошення.
Після такого тривалого відео оратор дещо не вкладається у час, але все ж таки послуговується поширеним прийомом звернення до цінностей сім’ї, демонструючи свою
доньку: «She’s never going to know a world where video games aren’t incredibly emotional
and will probably make her cry». Вона ніколи не побачить світу, де ігри не викликають
шалених емоцій, або і сліз. Вжито прийом граматичної трансформації, модуляції та компресії.
Підсумовуючи вищесказане, можемо констатувати, що Девід Перрі майстерно володіє прийомами діалогової взаємодії з аудиторією та підтримання її уваги. Використовуючи стратегії зближення та архетипу «свій хлопець» - вкрай популярного серед західних промовців – за допомогою розмовної лексики, гумору, риторичних питань, вдалих
ілюстрацій Перрі мотивує корисність та інноваційність індустрії відеоігор, робить свою
доповідь настільки ж захоплюючою та віртуальною, як і власне індустрія, яку він пред420

ставляє [4]. Найпоширеніші перекладацькі прийоми – це модуляція, граматичні трансформації, клішованість, антонімічний переклад. При перекладі додатковою проблемою
для перекладача є орієнтація не лише на словесну сторону доповіді, а й на ілюстраційну,
адже часто сміх аудиторії спричинений словами у невід’ємному сполученні з відеорядом. Мовець практично не використовує паралінгвістичних засобів, проте темп промови
є спокійним, приваблює розкутість, добрий гумор оратора. Вважаємо, що комунікативна
мета при перекладі досягнута.
Отже, проведене дослідження дозволяє нам переконатися в тому, що завдяки використанню PR-стратегій оратор може створити бажаний образ в очах цільової аудиторії,
а перекладач за допомогою перекладацьких трансформацій може досягти адекватного
сприйняття змісту промови цільовою аудиторією. Таким чином, переклад промов є глибоко психологічним процесом симбіозу оратора та перекладача.
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АНГЛОМОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СИМВОЛУ ВОДИ У ТВОРАХ
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
(на матеріалі оповідання “Сон”)
Стаття присвячена розгляду акватичних образів, які у творчості Михайла Коцюбинського набувають рис символічності. Розглянуто особливості функціонування зазначених символів у тексті оригіналу та відтворення їх в англомовних перекладах.
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Ключові слова: вода, символ, образ, перекодування, семантика.
Статья посвящена рассмотрению акватических образов, которые в творчестве
Михаила Коцюбинского приобретают черты символичности. Рассмотрено особенности функционирования указанных символов в тексте оригинала и воссоздания их
в англоязычных переводах.
Ключевые слова: вода, символ, образ, перекодирование, семантика.
The article deals with the analysis of selected aquatic images which attain symbolic features in Mychailo Kotsyubinsky’s prose. It considers the peculiarities of functioning of those
symbols in the source texts and rendering them into English texts.
Key words: water, symbol, image, recoding, semantics.
У кожній культурі існує своя, притаманна лише їй, система символів, яка відіграє
надзвичайно важливу роль у відображенні світогляду нації, її світосприйняття, відображення дійсності. Однак кожен письменник тієї чи іншої нації надає вагомого значення
лише певним символам. Дослідниця символіки у творах української літератури кінця
XIX – початку XX Н.В. Науменко зазначає: “Відкриваючи зв’язки людської душі й світу
природи, вдаючись до витонченого нюансування почуттів і думок, письменники зазначеного періоду стверджували в творчості індивідуальну філософію, чільною константою
якої була символіка” [1: 6].
Теоретичні дослідження символу і символіки здійснювали видатні західно-європейські мислителі К.Г. Юнг, К. Леві-Стросс, Ц. Тодоров, Е.Кассірер, Л.Бенуас, Е. Сепір,
російські вчені О.Ф. Лосєв, Ю.М. Лотман, Н.Д. Арутюнова, В.О. Маслова та українські
дослідники О.О. Потебня, М.П. Кочерган, М.А.Новикова, І.Н.Шама та багато інших.
Проблема функціонування символу, його інтерпретації у прозовому тексті та перекодування в іншомовний текст є недостатньо розробленою у перекладознавстві.
Нез’ясованою залишається і можливість максимального словесного втілення художнього
символу в текст перекладу. Актуальність дослідження символу зумовлена недостатнім
висвітленням аспекту словесного втілення символічного змісту в текстах українських
класичних творів та у творах малої прози зокрема і можливості відтворення цього символічного знака в тексті перекладу. Проблематика, яка висвітлюється у дослідженні, відповідає сучасному етапу розвитку перекладознавства, одним із завдань якого є розкриття
можливостей відтворення символів іноземною мовою, які становлять значну частину як
авторського сприйняття дійсності, так і сприйняття дійсності нацією загалом.
Зазвичай, символ – це багатозмістовий мотивований знак, у плані змісту якого наявні два рівноправних ядра – пряме конкретно-денотативне значення та переносне, абстрактне. Досліджуючи словесний образ-символ в американській поезії, Т.Ю. Горчак
зауважує: “пряме значення характеризується узагальненням позначуваного символом
конкретного поняття; другий рівень змісту символу – це якісно відмінне від денотативного символічне значення, яке може мати архетипний, стереотипний чи суб’єктивноавторський характер” [2: 6].
Висвітлення семіологічного аспекту у перекладознавчих дослідженнях символу дозволяє встановити мовностилістичні механізми формування символічного значення у
текстах малої прози, з’ясувати особливості функціонування символів як складних зна422

ків, а також дослідити можливості перекодування цих символів у англомовний прозовий
текст.
Об’єктом дослідження є символи в текстах української малої прози. Предметом дослідження є відтворення англійською мовою мовностилістичних механізмів і семіотичних принципів формування та особливості перекодування символів у текстах письменників української малої прози кінця ХІХ – І половини ХХ століття в англомовний текст.
Метою дослідження є з’ясування можливостей відтворення іноземною мовою символу води у творчості Михайла Коцюбинського. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: визначити мовностилістичні механізми формування символів у прозових текстах; з’ясувати місце, роль та функції актуалізації зазначеного
символу в текстах письменника; встановити можливість адекватного відтворення цього
символу англійською мовою.
Наукова новизна праці полягає в обґрунтуванні важливості орієнтації на символічні
знаки іншомовного тексту як виразника стилю певного письменника та у відшуканні
найбільш адекватних способів перекладу відповідних символічних знаків.
Дослідження проведено на матеріалі оповідання Михайла Коцюбинського “Сон” та
його перекладі англійською мовою, здійсненому Дж. Гуральським та А. Мистецьким.
Зазвичай, у творчості різних письменників символізації піддаються певні явища матеріальної та духовної культури етносу. Це, в першу чергу, назви найбільш вживаних та
звичних людині реалій: явищ природи, тварин, рослин, птахів, частин людського тіла,
предметів побуту, які відіграють вирішальну роль при відтворенні авторського світосприйняття. Тож, мовні символи пов’язані, у першу чергу, з національними асоціаціями.
Саме тому часте звернення до певних асоціацій стає однією з найважливіших причин
перетворення слова на символ. Дослідник Л.Бенуас вважає, що виникнення символів
бере своє коріння ще з прадавніх часів: “Наше пізнання світу йшло шляхом досліджень,
які наші органи чуттів здійснювали у всесвіті, намагаючись ототожнитися з ним. Ці аналогії, які стародавні традиції відносили до галузі, розташованої між мікрокосмом та макрокосмом, є істинним ключем ідеографічної, образної символічної мови, яка використовує елементи природи для вираження концепцій, які виникли в розумі” [3: 46]. Однак
символи не завжди носять національний характер. Символіка чотирьох першооснов теж
має місце у творчості різних письменників і у творчості Михайла Коцюбинського зокрема, особливо яскраво символізації піддається образ води. Тому теоретичною основою
для дослідження образу води слугуватиме у нашій роботі пенталогія Гастона Башляра,
який застосував естетико-літературні образи чотирьох першооснов для характеристики
літературного твору. У своїй праці “Вода и грезы. Опыт о воображении материи” філософ зазначає: “Усі чотири стихії мають своїх прихильників, або, кажучи точніше, кожна
з них – глибоко та матерільно – вже є ніби системою поетичної вірності. Намагаючись
їх оспівати, поети стають прихильниками якогось облюбованого ними образу…” [4: 22].
Таким образом у Михайла Коцюбинського є вода. У його оповіданнях вода відтворює
психологічний стан героїв, їх настрої та переживання. В оповіданнях вода здатна відчувати, мислити, вона постає динамічним явищем.
В оповіданні “Сон” вода відіграє надзвичайно важливу роль у розкритті авторського
задуму. А.Ф. Лосєв у своїй праці “Проблема символа как реалистическое искусство” роз423

межовує знаки на символи І та ІІ ступеня. Завдяки багатоплановості, варіативності, гносеологічній безмежності “вода” в оповіданні набуває символу ІІ ступеня. Для пояснення
цього поняття слід навести слова А.Ф. Лосєва, який стверджує, що символ ІІ ступеня
втілює “безкінечну перспективу безкінечних проявів та втілень даної художньої спільності в окремих частотностях та одиничностях” [5: 146]. Дійсно, аналізуючи оповідання,
йдеться саме про цей тип символів, адже вода береться в оповіданні не сама по собі, а
постає у двох основних ідейних ракурсах – символ духовної загибелі та символ життя
– і втілюється у численних одиничностях (при описі внутрішнього стану – Антін ходив
по хаті і чув, як хлюпає в ньому і готове розлитись все пережите за ніч; у зображенні
зовнішності жінки – І понесла до мене вінок золотого волосся, важке срібло полинів на
одежі, маки і ще щось: очі – два озерця морської води; змальовуючи пейзажі – Зате як
радісно було, коли ми там одкривали милу блакитну квітку, що приліпилась до скелі,
наче сіла на хвилину спочити. Чи вона жила? Певно, пила щоранку блакитні тумани
моря чи ще один приклад З правого боку збігала вниз з нами течійка кривавих маків, а
зліва, на кожнім закруті стежки, осміхалося море; вода зображена як жива істота – Часом спинялись, щоб дати дорогу жінкам, які підіймались з водою по сходах. В казанах,
наче прикипілих до голови, важко гойдала своє тіло вода та хлюпала в побіленій чаші).
Усі це варіативні прояви служать єдиній меті – розкриттю ідейного задуму твору.
Тож з одного боку вода є символом буденщини, застою, тобто духовної загибелі (в
оповіданні вода втілена в образі калюжі, стоячої води, дощу), а з іншого – вона є символом змін, краси, руху, боротьби за прекрасне тобто символом життя (вода втілена в
образі моря, човна, по якому пливуть головні герої, джерела, річки). Саме завдяки варіативності та багатоплановості водної стихії перед перекладачами постає нелегке завдання
– відтворити у перекладі не лише саме поняття, а й численні втілення та перевтілення
цього природного елементу, який виражений різними частинами мови, має різне конотативне значення, тому усі варіативні прояви зазначеної природної стихії не повинні вислизнути з поля зору пильного ока перекладача.
У розкритті символу духовної загибелі, письменником надається опис реальності,
яка зображена тьмяними фарбами. Вода втілена в образі калюжі та дощу. У цьому оповіданні письменник сатиричними фарбами змальовує провінційне російське містечко,
відображення якого вміщується в одній калюжі у центрі міста:
Він може глянуть в калюжу і побачити город: важкий білий собор в шапці зеленої
бані, цегляний будинок управи і жовті стіни суду. Все се змістилось в одній калюжі
[6: 238]. Порівнявши два переклади, виконані Дж.Гуральським та А.Мистецьким, спостерігаємо більшу точність перекладу останнього: He could just bend over the puddle and
see the whole picture: the clumsy white church hated with a green dome, the brick box of the
council house and the yellow walls of the court house. There was room for it all in that one
puddle [7: 205] (J. Guralsky). He did not need to look at the town; he could look into the puddle
and see the town – the ponderous white church crowned with a green dome, the brick building
of the town hall and the yellow walls of the courthouse. All this was contained in one puddle
[8: 339] (A. Mistetsky). Дане речення оригіналу відзначається точністю та лаконічністю
у зображенні міста, тому А.Мистецький дотримується сухості у відтворенні викладеного в оригіналі та перекладає відповідно йому: побачити город – to look at the town, а
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в Дж.Гуральського – see the whole picture; все се змістилось – аll this was contained, а в
Дж.Гуральського – there was room for it all. Як бачимо переклад Дж.Гуральського відзначається не лише певними лексичними розходженнями із текстом першоджерела, а й
багатослівністю. Однак слід зауважити, що його переклад є більш стилістично забарвленим, у перекладі звучать негативні ноти при зображенні собору та управи: важкий білий
собор перекладено the clumsy white church hated, цегляний будинок управи – the brick box
of the council house. Хоча конотативне значення лексеми box не містить якогось прихованого негативного значення, однак при заміні лексеми будинок цією лексемою значення
поняття оригіналу набуває стилістично зниженого звучання. Навряд чи слід засуджувати
перекладача, який пройнявся негативними емоціями автора щодо зображуваної дійсності, і відтворив це негативне значення у тексті оригіналу, адже така інтерпретація не суперечить загальному характеру зображуваної в оригіналі дійсності.
Автор зображує три фігури “під студента”, які намагаються затягти у калюжу теля.
У такий спосіб письменник завуальовано висловлює своє негативне ставлення до Росії
та її чиновників:
Теля не хоче, підійма хвіст, лупить налякані очі, а коли їм нарешті вдається і чотири
тоненькі ніжки розбивають на бризки собор, управу і суд та грузнуть в болоті, дурний ображаючий сміх наче твердне у сірій мряці і важко спадає в стоячі води калюжі
[6: 238]. Дурний сміх, зображений метафорично, теж пов’язаний із калюжою, у яку він
спадає. Порівняємо переклади цього речення: But the calf would not go, flourishing its tail
and staring with terrified eyes. When they succeeded at last in forcing it into the water so that
its four slender legs struggling in the mud broke up the reflections of the church, council and
court, their idiotic laughter seemed to freeze in the grey mist and plump into the puddle as well
[7: 206] (J. Guralsky). The calf did not want to go there, and lifted its tail, its frightened eyes
bulging. When the men succeeded at last, and four thin legs shattered into splashes the church,
town hall and court-house, and sank into the mud, silly offensive laughter solidified in the gray
drizzle and fell heavily into the stagnant water of the puddle [8: 339] (A. Mistetsky). Знову ж
таки, переклад Дж.Гуральського відзначається більшою неточністю у відтворенні змісту
оригіналу та більшою експресивністю. Перш за все ми спостерігаємо неточності у зображенні сміху, де із зазначеного перекладу вилучено атрибутив ображаючий, а прикметник дурний сміх у перекладі є більш експресивним і перекладений прикметником
idiotic. Заміна дієслова із нейтральною конотацією підійма дієсловом flourishing є досить
недоречною, оскільки за стилістичним навантаженням це діслово суперечить змісту речення. Теля було налякане, тому воно з переляку підняло хвіст, а не пишно розпустило
його. Окрім того, дієслово важко спадає перекладено Дж.Гуральським plump into the
puddle, що теж суперечить змісту оригіналу, оскільки в перекладі він ввалювався у калюжу, а в оригіналі він важко спадав у калюжу. Переклад А.Мистецького є близьким до
тексту оригіналу і характеристику сміху перекладено як fell heavily. Сама стояча вода
також має негативну конотацію, адже лише жива вода наділена позитивним значенням і
є символом життя, руху, змін. Тож цю характеристику води у калюжі потрібно було неодмінно передати задля повного розкриття ідейного задуму оповіданння, а в перекладі
Дж.Гуральського цією характеристикою було знехтувано: спадає в стоячі води калюжі –
переклад Дж.Гуральського plump into the puddle as well, переклад А.Мистецького – fell
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heavily into the stagnant water of the puddle. Як бачимо, переклад А.Митецького є більш
точним.
При відтворенні негативних почуттів головного героя письменник також використовує лексику, пов’язану із нечистою водою:
Щось каламутне осідало на серці. Воно починалося вдома, а кінчалося тут, в безбарвній міській нудоті, як довгий іржавий ланцюг [6: 238]. Англомовні переклади: A
sediment had settled on his heart. It had begun at home and continued like a rusty chain, here
in this colourless boredom of the town [7: 206] (J. Guralsky). Disquietude lay upon his heart.
It had begun at home and ended here, in the dull boredom of the town, like a long, rusty chain
[8: 339] (A. Mistetsky). У жодному із перекладів не було відтворено кольору та властивості води, зображеній у тексті оригіналу. В оригіналі зображено щось невідоме, що осідало
у серці, але воно було таке ж каламутне, нечисне, як і вода. У перекладі Дж.Гуральського
відтворено лише значення, осад – а sediment, замість чогось невідомого як у тексті оригіналу, а колір води (каламутне) було випущено. У перекладі А.Мистецького було відтворено відчуття головного героя – disquietude, що в перекладі означає неспокій, тривога,
хвилювання, але він також не відтворив властивості та кольору води. Стосовно характеристики міста (в безбарвній міській нудоті), то вдалішим є переклад Дж.Гуральського,
який переклав характеристику міста із використанням лексеми із семантичного поля
“фарби” – іn this colourless boredom of the town, оскільки характерною рисою стилю
М.Коцюбинського є часте відтворення багатства фарб засобами словесного мистецтва.
А.Мистецький відтворив лише зміст тексту тьмяний – іn the dull boredom of the town, не
наголошуючи на самій кольороназві.
Ще один приклад речення, в якому зображується буденне життя Антона, яке порівнюється із банальним предметом щоденного вжитку – коритом. Якщо тут письменник порівнює життя Антона із коритом, що пливе, то згодом він вестиме розповідь про подорож
по морським хвилям у човні. Навіть при зображенні буденного життя М.Коцюбинський
дотримується своєї ідеї зображення змісту використанням водної тематики, застосовуючи, в даному реченні, лексему плило – життя плило:
Але все мало кінець – і життя знов плило спокійно в старім кориті… [6: 239]. Порівнявши переклади, відразу легко помітити, що в обох перекладах було змінено образ: But
it was soon over and life trickled on through its old ditch [7: 207] (J. Guralsky). У перекладі
Дж.Гуральського дієслово із семантичного поля “вода” було збережено, однак йому було
надано дещо іншого значення: якщо в оригіналі життя плило, то в перекладі життя
капало, сочилося – life trickled, причому реалія корито була замінена цілком іншою лексемою – канава – old ditch, змінивши, таким чином, образ і позбавивши текст перекладу
національного колориту, який надаває змісту оригіналу значення буденності. У перекладі
А.Мистецького також спостерігаємо певні лексичні заміни: But it all came to an end, and
his life flowed on serenely, in the old rut [8: 340] (A. Mistetsky). Реалія корито теж була
замінена лексемою з іншим конотативним значенням, тож у перекладі маємо: життя
плило спокійно своїм звичним шляхом – his life flowed on serenely, in the old rut. Отже,
в обох перекладах дієслова із семантичного поля “вода” були збережені, однак образ
було втрачено.
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Тож вода, уособлена в образі калюжі та дощу, є символом обивательського спокою,
сірого буденного життя, щоденної одноманітності. Усе це гнітило головного героя, йому
хотілось пережити щось сильне та гарне, мов морська хвиля. Таким чином, коли головний герой оповідає свій сон, вода набуває іншого символічного значення і відображена
з іншого ракурсу. Вода, зображена у вигляді морської стихії, постає як символ змін, краси, постає символом життя, що є протиставленням обивательському животінню, символу
загибелі:
Хотілось щось пережити, сильне і гарне, мов морська буря, подих весни, нову казку
життя. Виспівать недоспівану пісню, що лежала у грудях, згорнувши крила [6: 239].
І знову ж таки для зображення почуттів Антона письменник вдається до використання лексеми із водної стихії. Переклад Дж.Гуральського є наближеним до перекладу без
зміни образів та значень, лише, очевидно, задля уникнення тавтології перекладач замінив у перекладі виспівать недоспівану пісню відповідним за значенням to give voice to
the song, що не змінює змісту оригіналу: He wanted to experience something poignant and
magnificent, something like a storm at sea, like the breath of spring – a new fairy-tale of
life. He wanted to give voice to the song that slept in his breast with folded wings [7: 207]
(J. Guralsky). У перекладі А.Мистецького було втрачено образ птаха із згорнутими крилами, якому уподібнюється пісня, відтворивши лише основне значення, тобто стан бездіяльності lying dormant in his breast: He yearned for some powerful and beautiful experience,
like a storm at sea, the breath of spring, a new tale of life, to sing the unsung song lying
dormant in his breast [8: 340] (A. Mistetsky). Тож переклад А.Мистецького є менш образним і тому менш вдалим стилістично.
Сон дружини головного героя, Марти, є пророчим, коли їй наснилося, що вона доїть
корову, а замість молока біжить чиста вода. Забігаючи наперед, звернімо увагу, що сюжет
сну Марти є буденним, в той час як Антон прагне до чогось прекрасного, світлого, до
кохання, змін, тому його сон наділений надзвичайно яскравими фарбами та образами,
це щось таке, що не вміщується у рамки реальності. Порівняємо описи снів головних
героїв. Сон Марти, яка зображена із сатиричним відтінком:
Жінка спустила з постелі ноги, голі і білі, наче застигле сало, і смачно, трохи хрипло
зі сну, оповідала, що їй снилося, ніби вона доїть корову. Одтяга дійки, а що сикне в дійницю, то насподі не молоко, а чиста вода. Що це воно значить? Чиста вода… [6: 238].
Переклади Дж.Гуральського та А.Мистецького: She dropped her feet to the floor – they were
white and bare like hunks of lard – and told him with animation, though still hoarse with sleep,
that she had dreamt of milking a cow. When she had pulled at the udders, the thin stream hitting
the bottom of the bucket turned out to be not milk but ordinary water. What could that have
meant? Just ordinary water! [7: 205] (J. Guralsky). His wife had sat with her bare legs, white
like stiff lard, hanging down from the bed, and told with relish in a voice slightly hoarse from
sleep that she had dreamed she was milking a cow. She tugged at the teats, but what appeared
in the milkpail was not milk but pure water. What could it mean? Pure water… [8: 339]
(A. Mistetsky). Зображуючи зовнішність Марти, Коцюбинський використовує низькохудожнє порівняння, як от порівняння жіночих ніг із салом. Заміна Дж.Гуральським якості
сала (застигле сало) на його розмір (hunks of lard) не суперечить передачі основного задуму твору, оскільки основна ідея приземленості, буденності, виражена низькохудожнім
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порівнянням, була відтворена. Порівнюючи опис самої манери оповіді сну в тексті оригіналу та перекладах, більш вдалим є переклад А.Мистецького. На позначення сну було
взято прислівник із семантичного поля “їжа” – смачно оповідала – and told with relish in a
voice, порівнюючи насолоду від побаченого сну із насолодою від прийняття смачної їжі,
що іще раз підтверджує думку про буденність, приземленість зацікавлень героїні. Характеристика оповіді сну у перекладі Дж.Гуральського – with animation – є стилістично віддаленою від тієї, що дається в оригіналі. Стосовно якості самої води, М.Коцюбинський
наголошував не стільки на тому, що це була проста вода, як це не доречно інтерпретував
Дж.Гуральський – not milk but ordinary water, а мав на увазі саме чистоту, прозорість
води – не молоко, а чиста вода, що вірно зрозумів А.Мистецький і відповідно переклав
not milk but pure water.
На противагу сну своєї дружини, сон Антона відзначається особливою образністю та
яскравістю. Буденності, обивательському спокоєві М.Коцюбинський протиставляє життя, яке бачив головний герой у сні – дійове, енергійне, повне краси та боротьби. Н.Л. Калениченко дає характеристику цьому контрасту: “Протиставлення красивого, корисного
життя обивательському животінню підсилюється контрастними пейзажами: коли на початку все затягнуто сірою дощовою сіткою, осінньою мрякою, слизькою й каламутною,
як численні калюжі на дорогах, то вві сні з’являється прекрасний острів серед блакитного моря у сяйві яскравого сонячного світла” [9: 218]. Приклад із оповідання:
Море було таке гладеньке і синє, наче туго натягнений екран, на якому показували
небо. Скільки тут блакиті! Ціле море у небі і ціле небо у морі. Од блакитних просторів в
душі в мене було блакитно, тепло, просторо [6: 242]. Опис моря та неба підкреслюється
неодноразовим наголошуванням на насиченості фарб та просторів – море… синє, скільки
тут блакиті, блакитні простори, в душі було блакитно… просторо. Англомовні переклади: The sea was smooth and blue, a taut screen on which the sky was projected. There was
so much azure there! There was the whole of the sea in the sky and the whole of the sky in the
sea. Everything was blue, warm and spacious in my soul as in the spaces [7: 212] (J. Guralsky).
The sea was smooth and blue, like a tautly stretched screen on which the sky is projected. How
much blue there was! A whole sea in the sky and a whole sky in the sea. Because of the blue
spaces my soul became blue, warm, spacious [8: 344] (A. Mistetsky). Відразу хотілося б зауважити недоречність у інтерпретації Дж.Гуральського порівняння безмежності моря та
неба із безмежністю космосу – spacious in my soul as in the spaces. Відразу складається
враження, що перед читачем твір не художнього, а науково-фантастичного жанру. Стосовно відтворення у перекладах захоплення оповідачем красою побаченого – Скільки
тут блакиті! – переклад А.Мистецького є вдалішим та більш стилістично забарвленим,
оскільки, доречно використавши один із стилістичних засобів, а саме інверсію, перекладач відтворив ту емоційність та сильну захопленість, яку намагався передати герой
– How much blue there was! Переклад вигуку, здійснений Дж.Гуральським, значно поступається зазначеному вище перекладові. Підсилювальна частка so much у вигуку There
was so much azure there! не здійснює такого сильного ефекту захопленості, не передає ту
силу почуттів, які переповнювали Антона, як це вдалося відтворити А.Мистецькому.
Тож образ води з кожним разом ускладнюється в оповіданні, проявляючись у різних
іпостасях. Вода набуває рис всебічного поняття – саме так нерідко звичайне слово проходить шлях до символізації.
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Отже, в оповіданні образ води досягає рівня символізації, змінюючись, трансформуючись, набуваючи різних форм вираження: дощу, калюжі, моря, вода втілена в образі
живої істоти, метафорично відтворює внутрішній стан головного героя. Тож реалізації
води в умовах художнього тексту є незліченними, тому таке варіювання значно утруднює
завдання, яке постає перед перекладачами. З обох перекладів більшою образністю характеризується переклад Дж.Гуральського, однак переклад А.Мистецького відзначається
вишим ступенем лексико-семантичної точності. На жаль, перекладацькі втрати є неминучими, що викликане розбіжностями у лексико-семантичній та синтаксичній будові порівнюваних мов. Перекладачі не завжди відтворювали у своїх перекладах лексеми, які
асоціюються з акватичними образами, що має велике значення при розкритті значення
вказаного символу, адже, чим повніше відтворюється зміст символу, тим глибшим є проникнення в образно-емоційний тон оповідання.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті розглядається специфіка перекладу фінансово-економічних одиниць. Автор аналізує основні перекладацькі стратегії при перекладі економічної професійної
термінолексики.
Ключові слова: фінансово-економічна лексика, терміни, абревіатура, стратегії перекладу.
В статье рассматривается специфика перевода финансово-экономических единиц.
Автор анализирует основные переводческие стратегии при переводе экономической
профессиональной терминолексики.
Ключевые слова: фінансово-экономическая лексика, термины, аббревиатура, стратегии перевода.
This study focuses on the specifics and difficulties of the faithful translation of economic
and financial vocabulary. It identifies translation techniques of this kind of lexical units. Various ways and strategies of translating economic vocabulary are analyzed in terms of their
effectiveness. The necessity of expanding the translator’s philological erudition is also highlighted.
Key words: economic and financial lexical units, terms, ways of translation, translation
strategies.
У наш час активно розвивається економічне співробітництво між Україною та закордонними країнами, що ставить нові вимоги до професійної компетенції перекладача.
Більш того, сьогодні фінансово-економічну лексику можна зустріти не лише в економічному, а й у інших видах дискурсу. Отже, для перекладача дуже важливо віднайти правильний відповідник у тій чи іншій комунікативній ситуації. Саме цим і обґрунтовується
актуальність статті.
Метою цього дослідження є виявлення специфіки перекладу фінансово-економічної
лексики з англійської мови на українську. Об’єктом дослідження слугують фінансовоекономічні лексичні одиниці та фразеологічні одиниці. Предметом дослідження є особливості функціонування та перекладу фінансово-економічної лексики.
Статті з бізнесово-комерційної та економічної тематики більш наближені до стандартів ділового стилю [1, с. 222]. Вони характеризуються низьким ступенем емотивності,
використанням відповідної професійної термінології, стереотипним характером образних виразів, котрі, як правило, являють собою мовні метафори або дещо підновлені крилаті фрази та образні кліше, на кшталт амністія капіталів, корозія інвестиційної привабливості тощо.
Типовою для таких публікацій є велика питома вага термінологічних запозичень.
© Будник М.І., 2010
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Оскільки економічна наука виникла і надалі розвивається саме в англомовних країнах,
то і запозичення, головним чином, відбувається саме з англійської мови: тендер, ділер,
пролонгація, дефолт, бренд, бонус. Ця група термінів фінансово-економічної лексики
становить найменщі складнощі для перекладу: тендер / tender, дилер/ dealer, пролонгація/ prolongation, дефолт / default, бренд / brand, бонус / bonus, демпінг / dumping, аудит /
audit, маркетинг / marketing, консалтинг / consulting, лізинг / leasing, холдинг / holding,
ф’ючерс / futures, реверс / reverse, ліквідність капіталу / capital liquidity, офшорна компанія / offshore company.
Наступна група фінансово-економічних термінів також не становлять особливих
труднощів для перекладача, оскільки такі терміни мають чіткі еквіваленти в українській
мові: : overbought - надмірне придбання; oversold – надмірний продаж; overshooting –
надмірне зростання; capital issues / securities – цінні папери; pricing – ціноутворення;
taxation – оподаткування. Стратегії перекладу фінансово-економічної лексики можуть
деякою мірою різнитися залежно від цільової аудиторії, для якої і робиться переклад.
Так, якщо переклад не розрахований на професійних економістів чи фінансистів, перекладач може давати певні пояснення: granter – грантер (продавець опціона); committent –
комітент (юридична або фізична особа, яка доручає комісіонеру здійснити від свого (комісіонера) імені, але за кошт комітента комісійну операцію); bonification - доплата до
ціни товару, фактична якість якого вища від передбаченої угодою чи стандартом.
Перекладаючи фінансово-економічну термінологію, особливу увагу слід звернути на
комбінування терміна-іменника із атрибутивними йому прикметниками [2, с. 4]. У таких
випадках частотними є лексико-семантичні трансформації: hidden tax – непрямий податок, overhead charges – накладні витрати, cross trade – заборонені законом брокерські
угоди, blue chips – найбільш популярні акції найприбутковіших компаній.
Особливу увагу перекладачеві слід приділяти передачі фінансово-економічних абревіатур та складноскорочених слів. Англійській мові властива більша кількість абревіатур
у всіх прошарках лексики та їх більш поширене вживання в порівнянні з українською
мовою [4, c. 550]. Як правило, при перекладі такі абревіатури подаються в повній формі, що вимагає від перекладача певної ерудиції та знання предмету перекладу: РРІ (від
producer price index) – індекс цін виробників; РРР (від purchasing power parity) – паритет
купівельної спроможності; FRA (від Futures Rate Agreement) – базова ф’ючерсна ставка;
DSCR (від discounted service cover ratio) – дисконтований коефіцієнт обслуговування.
Однак, існує також низка абревіатур, що мають відповідники-абревіатури в українській
мові: ВНП (від валовий національний продукт) – GNP (Gross National Product); ВВП
(валовий внутрішній продукт) – GDP (gross domestic product); ПДВ ( податок на додану вартість) – VAT (of value-added tax); WTO (World Trade Organization) – (Світова
організація торгівлі); IMF (International Monetary Fund) – МВФ (Міжнародний валютний фонд). Деякі англомовні абревіатури в галузі фінансів та економіки стали настільки
відомими і поширеними, що при перекладі на українську мову вони транслітеруються: OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – ОПЕК; FOREX (foreign
exchange market) – Форекс.
Англомовній фінансово-економічній термінології властива метафоричність [3, с. 105].
Існує, без перебільшення, цілий арсенал термінів – метафор, які особливо часто
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зустрічаються на шпальтах англомовних періодичних видань, що висвітлюють новини в
сфері бізнесу, економіки та фінансів. Такі метафори при перекладі зазвичай калькуються і супроводжуються додатковими поясненнями перекладача: golden hello / “золотий
привіт” – грошове заохочення, що виплачується фірмою, яка займається операціями з
цінними паперами, прийнятому на роботу спеціалісту, якого “переманили” з іншої фірми; golden handshake / “золоте рукостискання” – велика сума грошей, що виплачується
робітникові, коли він іде з фірми (переважно при виході на пенсію) або керівникові, який
звільняє посаду з причин, що від нього не залежать; golden handcuffs / “золоті наручники” – передбачені контрактом пільги і грошові компенсації, а також штрафні санкції, що
мають на меті утримати працівника в компанії; golden parachute “золотий парашут” –
великі виплати керівникам, які втратили свою посаду внаслідок поглинання їхньої компанії іншою; dead-cat bounce / “стрибок дохлої кішки” – тимчасовий підйом на фондовій
біржі, який не означає перелому тенденції до зниження; porcupine provisions / “підкидання дикобразів” – заходи із захисту компанії від поглинання, які включають часткове поновлення директорату; teddy bear hug / “обійми плюшевого ведмедика” – ситуація, коли
компанія, яку намітили для поглинання, натякає, що вона не проти цього, але бажає отримати за свої акції більш високу ціну; bed and breakfast / “ліжко і сніданок” – операція на
фондовій біржі, яка полягає в тому, що володар акцій продає їх увечері і домовляється з
брокером про купівлю тих самих акцій наступного ранку одразу після відкриття біржі.
Деякі вирази втрачають метафоричність при перекладі: red herring – попередній проспект випуску акцій; wildcat company – компанія, що займається аферами.
Таким чином, переклад фінансово-економічної фахової лексики є досить непростою і
кропіткою працею. Компетентний перекладач повинен мати глибокі знання не лише мов
оригіналу та перекладу і предмету перекладу, а також й знатися на культурі та соціальних традиціях. У процесі перекладу економічної термінолексики неминучими є лексикосемантичні трансформації, зумовлені цілою низкою екстралінгвістичних чинників розвитку терміносистем, зокрема різним сприйняттям соціально-економічних процесів та
понять у різних народів.
Слушним здається подальше дослідження особливостей перекладу фінансовоекономічної лексики.
Література
1.
2.
3.
4.

432

Н.В. Бондарєва. Економічна тема у регіональних культуро-орієнтованих текстах:
особливості функціонування та перекладу // Вісник ХНУ. – № 848. – С. 221-224.
Бондарчук Л.И. Лексико-семантические трансформации англо-украинского перевода специальной лексики по экономике. – Львов, 2006. – 326с.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – Вінниця:
Нова Книга, 2005. – 224с.
Лиса Н. Деякі словотворчі особливості терміносистеми ринку цінних паперів /
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Міжнародний бізнес
та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації”, 22-24 жовтня
2008р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 549-552.

УДК 82.703

Кондрякова А.О.
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КАЗКОВИХ РЕАЛІЙ

У даній статті мова йде про переклад казкових елементів. Ця проблема перекладу
дитячої літератури вивчена вже достатньо глибоко, але все ще залишається актуальною, оскільки виникають нові підходи до перекладу дитячої літератури, виникають
нові поняття, які необхідно детально вивчити. Переклад казкових реалій є частиною
важливої проблеми передачі національного і фантастичного колориту. Фантастичні
елементи часто належать до безеквівалентної лексики, і, таким чином, належать до
найменш вивчених лексичних одиниць.
Ключові слова: фантастичні елементи, дитяча література, безеквівалентна лексична одиниця, транскодування.
В данной статье речь идет о переводе сказочных элементов. Эта проблема перевода
детской литературы изучена уже довольно глубоко, но все еще остается актуальной,
так как возникают новые подходы к переводу детской литературы, появляются новые
понятия, которые необходимо детально изучить. Перевод сказочных реалий является частью важной проблемы передачи национального и фантастического колорита.
Фантастические элементы часто принадлежат к безэквивалентной лексике, и, таким
образом, относятся к наименее изученным лингвистическим единицам.
Ключевые слова: фантастические элементы, детская литература, безэквивалентная лексическая единица, транскодирование.
This article is devoted to translation of fantastic elements. This problem of translating children's literature is studied deeply enough, but it remains topical, as new approaches to translation of texts for children appear, as well as the news concepts, which is necessary to learn and
pay special attention to. Translation of fairy elements is a part of the important problem of
transferring national and fantastic originality. Fantastic realities are very often a part of nonequivalent lexicon therefore belong to the less studied linguistic units.
Key words: fantastic elements, children’s literature, non-equivalent lexical unit, transcoding.
Актуальним на сучасному етапі розвитку лінгвістики є дослідження англомовної дитячої літератури, яка останнім часом все більше і більше користується попитом вітчизняного читача. На сучасному книжковому ринку, з’являється велика кількість творів для
дітей, які без сумнівів, можуть зацікавити не тільки своєю самобутньою формою, але і
гуманістично направленим та повчальним змістом.
Мета даної статті – дослідити дитячу літературу з точки зору перекладу та відзначити певні труднощі, які виникають під час цього процесу. Оскільки дослідження дитячої
англомовної літератури не було у науковому обігу лінгвістів, тобто досліджується вперше – в цьому полягає науковість даної теми. Особливою складністю є переклад реалій,
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що належать до семантичного поля чарівного. Серед них можна виділити: 1) лакуни та
часткові неспівпадіння в національних системах чарівних образів; 2) реалії та реаліїнеологізми, що основані на алюзіях, асоціаціях у цих системах; 3) квазівласні назви,
тобто назви, що несуть певний зміст та вигадані автором для позначення неіснуючих в
реальному житті об’єктів [2, 152]. Кожній з цих підгруп властиві певні перекладацькі
помилки. При передачі реалій з частковим неспівпадінням ці помилка найчастіше виявляються під час актуалізації реалії у тексті перекладу.
На жаль, у нашій країні існує традиція перекладу іншомовної літературної казки,
за якої на перший план цілком свідомо ставиться задача зрозумілості тексту, при цьому
втрачається його специфічна національна забарвленість, тобто відбувається українізація
тексту. В англомовній дитячій літературі національно-специфічне забарвлення грає дуже
важливу роль, тому такий підхід при перекладі є недоречним. Однак, перекладачі все
одно обирають цей шлях. Помилки при передачі казкових реалій з частковим неспівпадінням виникають саме під час намагання підігнати іншу національну традицію під
вітчизняну [3, 42].
Проаналізувавши низку перекладацьких рішень, можна побачити, що через відсутність методик, які дозволяють передавати реалії мови оригіналу на мову перекладу в
жанрі літературної казки, помилки можуть виникати на будь-якому з трьох етапів: аналіз
значення реалії, уточнення намірів автора і передача реалій на мову перекладу. Вони найчастіше пов’язані з невмінням перекладачів зберегти національно-особливий компонент
в структурі чарівних образів, який нерідко виявляється носієм філософсько-етичних переконань автора. Все це вимагає ретельного ознайомлення не тільки з міфологічними
представленнями Західноєвропейських народів, але і знання реалій вітчизняного народного епосу, щоб, з одного боку, знайти в рідній культурі хоча б частковий еквівалент, а
з іншою не допустити невиправданої підміни реалії образом, що існує в мові перекладу
[4, 76].
Під час перекладу казкових реалій існують деякі труднощі: 1) відсутність в перекладацькій мові відповідності (еквівалента, аналога) через відсутність у носіїв цієї мови
об’єкта, який ця реалія позначає; 2) необхідність, передати не тільки предметне значення
(семантику) реалії, а також і її конотацію – її національне і казкове забарвлення [1, 185].
У практиці перекладу зустрічаються такі засоби передачі казкових реалій:
1) Транскодування (транскрипція та транслітерація) є одним з найбільш розповсюджених способів передачі казкових реалій на мову перекладу, що пояснює часте звертання перекладачів до даного прийому. Виходячи з цього, транскодування є дуже продуктивним способом передачі англійських казкових елементів на українську мову, тому
найширше застосовується по відношенню до знайомих казкових елементів, особливо
якщо вони відповідають правилу стилістичної яскравості (Quidditch - квидич; Muggle –
магл; Zombie - зомбі; Goblin - гоблін; Troll – троль; Sphinx – сфінкс, Hermes – Гермес,
Norbert – Норберт, Diffendo – Діффендо, Centaur – кентавр).
2) Переклад (заміни):
а. неологізми: створення нового слова (неологізму), по суті, передасть необхідну
символіку та сутність казкового елементу, проте цей неологізм має бути підібраний перекладачем дуже влучно, він має відповідати законам казки, сприйматися природно. Також
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перекладачеві не слід забувати, що основним читацьким колом чарівних казок є все ж
таки діти (Boggart – ховчик, remembrall – нагадайко, Mirror of Erised – дзеркало Яцрес).
б. калька. Калькування казкової реалії застосовується зазвичай в тих випадках, коли
транскрипція з тих чи інших причин неможлива або небажана (Cursed necklace - закляте
намисто, Goblet of Fire - Кубок вогню, Marauder’s Map - карта мародерів, Magic carpet чарівний килим).
в. півкалька. Переклад з використанням напівкальки зустрічається, в основному, при
передачі власних назв. Як правило, мовні одиниці, що перекладаються даним способом,
складаються з двох чи більше компонентів, один з яких транскрибується чи транслітерується, а інший перекладається за допомогою відповідників. Наприклад, в книжці Дж.
Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» йдеться мова про чарівний порошок floo
powder, за допомогою якого можна переміщатися через каміни. В перекладі був дан варіант порошок флу. Таким чином, компонент «floo» був затранскрибований, а компоненту
«powder» було підібрано прямий відповідник.
г. заміна казкового елемента мови оригіналу казковим елементом мови перекладу.
Слід відмітити, що така заміна веде до різкого виділення елементу на фоні всього тексту.
Зміна колориту при підстановці казкової реалії може акцентувати увагу читача на деталі,
які, можливо, на думку автора, не є ключовими і не несуть в собі важливого смислового
навантаження.
3) Прийом підбору функціонального еквіваленту який викликає в читача перекладу ті
ж самі асоціації, що і у читача оригіналу, є найбільш вдалим, оскільки він враховує необхідність орієнтування тексту на читача (Flying Broom - чарівна мітла, Invisibility Cloak плащ невидимка, Portkey - портал, Werewolf - перевертень, Mermen and Mermaids водяники і русалки, Vampire – упир). Цей метод, не дивлячись на свої істотні недоліки,
застосовується досить часто для передачі казкових елементів. При такому перекладі
втрачається тимчасове і національне забарвлення, але смислове значення повністю зберігається.
4) Випущення казкового елементу можна віднести не до способів перекладу казкових
реалій (в цьому випадку переклад як такий відсутній), а до можливих прийомів роботи
з казковими реаліями при перекладі текстів, що їх мають. Хоча, проаналізувавши переклади текстів, можна побачити, що випущення застосовується перекладачами дитячої
літератури вкрай рідко [1, 187].
Такими є основні засоби перекладу казкових реалій. Вони кожен раз ставлять перекладача перед альтернативою: транскрибувати або перекладати? До чинників, які впливають на вибір перекладача можна віднести такі, як: важливість реалії у контексті, характер казкової реалії, іноземна мова та мова перекладу, читач перекладу.
Не зважаючи на те, що проблема перекладу дитячої літератури досліджена вже досить ґрунтовно, перед науковцями з року в рік постає все більший і більший простір
для дослідження у цій сфері. Певне зацікавлення (одночасно як і турботу) викликає і
той факт, що сучасні автори пишуть дуже швидко, а вітчизняні видавництва у гонитві за
гонорарами часто нехтують якістю перекладу заради швидкості виходу у друк чергового
бестселеру[3, 87].
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 811.161

Цицалюк Н.М.
(Харків, Україна)

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇЇ
ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ
Звернено увагу на новітні теоретико-методологічні основи навчання українській
мові у вишах України та на необхідність комунікативно-практичного ствердження
української мови як державної в усіх сферах суспільства.
Ключові слова: мовна політика, мовна ситуація, теорія мовного навчання, державна мова.
Обращено внимание на новейшие теоретико-методологические основы обучения
украинскому языку в вузах Украины и на необходимость коммуникативно-практического
утверждения украинского языка как государственного во всех сферах общества.
Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, теория языкового обучения, государственный язык.
Is paid attention тo the Ukrainian language in high schools of Ukraine and to the newest
theoretic-methodological basis of training to necessity of the communicatively-practical statement of the Ukrainian language as state society in all spheres
Key words: the language policy, a language situation, the theory of language training
a state language.
В 10 статті Конституції України зафіксовано статус української мови як державної в
усіх сферах суспільного життя на всій території України. У відповідності з цим створено
Раду з питань мовної політики при Президентові України, 1997 року Кабінетом Міністрів України затверджено комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови. Крім цього ряд інших комітетів, організацій, комісій, департаментів
повинні піклуватися про мовну політику, дбати про утвердження української мови як
державної в Україні. На нашу думку саме тому, що основна увага при цьому зосереджена
на ідеологічній та політичній складовій мовного питання, а не на практичній реалізації
цієї мети, виникає чимало перешкод та непорозумінь. Більше того, мовні проблеми активно використовуються боротьбі політичних сил, що поділили Україну на російськомовні та україномовні регіони. Сучасна мовна ситуація в Україні спричинилася попередньою історією розвитку суспільства, культури, освіти в умовах колоніальної залежності
країни. Актуальні проблеми функціонування української мови в сучасній соціокультурній ситуації, коли національна мова українців набула з Конституцією статус державної,
фундаментально та всебічно проаналізовано у фаховому виданні Інституту вищої освіти
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АПН України «Сьогодення українського мовного середовища: збірник наукових праць»
[1]. Серед багатьох теоретичних, ідеологічних, методологічних, дидактичних аспектів
підходу до мовної ситуації в Україні в цьому виданні обґрунтовуються, найбільш ефективні сучасні заходи мовної політики і мовного законодавства.
Серед новітніх принципів мовної політики тут запропоновано ідею екології мови як
комплекс етносоціальних заходів піклування про захист мовних меншин і покривджених
мов. Дуже цікавою є стаття Б.М. Ажнюк та А.В. Ажнюк «Екологія мови як принцип
мовної політики» [1, 7-22]. Автори цієї статті приходять до песимістичного висновку,
що «…. незалежна Україна успадкувала деформовану мовну ситуацію…Оскільки процес витіснення української мови в минулому мав цілеспрямований і системний характер,
українська держава має вжити системних заходів для запобігання подальшому витісненню мови з суспільного вжитку та розширення сфери її застосування» [1; 19]. На нашу
думку, в Україні немає сенсу застосовувати принцип протекціонізму щодо української
мови для запобігання її витісненню, бо вона вже має статус державності, якого лише
необхідно суворо дотримуватись.
Видання «Сьогодення українського мовного середовища: збірник наукових праць»
може стати продуктивним джерелом для багатьох теоретичних досліджень, що стосуються мовної свідомості, соціолінгвістики, мовної політики, функціональних різновидів сучасної української мови, статусу української літературної мови, пропагування її
граматичних, стилістичних, лексичних норм, в ньому йдеться про методи формування
національно-мовного світогляду школярів, студентів та інших громадян країни. Цікавими є матеріали студентського круглого столу видавничо-поліграфічного інституту НТУУ
КПІ, вміщені в збірці. Учасники круглого столу поділилися своїми роздумами про сучасну мовну ситуацію, що існує в Україні [1, 213–223]. В дискусії говорили, що мова не
лише засіб комунікації, але й душа народу, вона грає націєтворчу роль, але українська
мова зникає. Громадяни повинні рятувати українську мову. Йшлося про те, що естетичні якості української мови виховують особистість, що незнання української мови – банальне невігластво. На питання, як покращити становище щодо утвердження української
мови як державної, учасники круглого столу пропонували пропагувати, стимулювати,
роз’яснювати правила вживання граматичних норм через підручники, посібники, курси
та ін. Пропонувалося наполегливо вимагати від чиновників, керівників державних установ, держслужбовців всіх рангів досконало оволодіти українською мовою, боротися із
ганебним стереотипом щодо її меншовартості, який сформувався в період пригноблення
української мови за часів колоніальної залежності України. Сьогодні головною перепоною для утвердження української мови як державної вважають українсько-російський
білінгвізм. У зв’язку з цим дехто пропонує навіть створити мовну інспекцію, що буде
відслідковувати виконання ст. 10 Конституції, боротися з білінгвізмом. Ці та подібні до
них пропозиції можна поділити на такі, що мають в собі ідеологічну або політичну складову та на ті, що стосуються соціокультурних аспектів мови і мовлення. На жаль, вони
деформують питання щодо сутності мови та її функцій. Деякі з них перебільшують значення мови як явища дійсності, стверджуючи, що, ніби українська мова зникає, а це веде
до зникнення нації. Таке твердження є абсолютно антинауковим. Уся історія української
нації та культури спростовує подібні погляди. Весь хід етнічного розвитку українців
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спричинив формування української мови в одну із найрозвиненіших та багатших. Отже,
навпаки, це без нації нема мови. «Мова завжди має загальнонародний характер, а сфери
її вжитку є необмеженими» [2,18]. Не можна вважати науковим той погляд, що мова –
це код нації, а тому саме вона має державотворче значення. При цьому посилаються
при цьому на те, що бездержавність українців притаманна ім через відсутність єдиного
мовного коду нації. На це можна заперечити, що історія формування нації – це складний
політичний і економічний процес, в ході якого існують періоди бездержавного і державного розвитку суспільства. Щодо української історії не можна ігнорувати той факт, що
на території теперішньої України в різні історичні періоди існувало два могутні державні
утворення, які консолідували населення не лише політично, але й мовно та культурно, а
саме, Скіфська імперія і держава Київської Русі, про це докладно пише видатний український історик Омелян Пріцак у величезному фаховому дослідженні «Походження Русі.
Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг)» [3]. Він зазначив, що Київська Русь була імперією, яка об’єднала вже сформовані і розвинуті етноси українців, росіян, білорусів та угро-фінських племен. Коли зважити на тисячолітній процес етнічної
історії українців та росіян, то стає очевидним, що вже у ті часи складався міжплемінний українсько-російський білінґвізм. Таким чином проблема українсько-російського
білінгвізму виникла вже в прадавню історичну епоху. Сьогодні українсько-російський
білінгвізм, замість того, щоб пояснювати його історично, використовується як знаряддя
політичної боротьби та маніпулювання суспільною свідомістю.
Білінгвізм – історичне явище, а тому в кожен період історії має свої особливості і
природу. Щоб зрозуміти його сьогодні, необхідно звернутися до аналізу сучасного мовного стану в Україні. Вчення про мовні стани і мовні ситуації розробив відомий мовознавець Г.В. Степанов, відзначивши, що типи мовних станів виявляються похідними від типів соціумів [4,81]. Отже, мовний стан – величина змінна. В кожний окремий
період змінюється вага окремих компонентів мови. Тому первісно виникає діалектний
стан мови, коли ще не сформувалася літературна мова. З появою національної мови виникає стан літературної мови, коли функціонування діалектів звужується. В той же час
у суспільстві в силу певних обставин можлива поява стану двомовності. Сам, фактор
двомовності має різний вплив і по-різному функціонує в залежності від періоду його
появи. В Україні українсько-російський білінгвізм виникає у період сформованої української мови, яка, окрім територіальних діалектів, у цей період вже мала літературну мову,
функціональні стилі в різних сферах суспільної діяльності. В час приєднання України
до Росії вже було розвинене книгодрукування, вища освіта, російська лексика головним
чином входить в просторіччя.
Отже, оскільки в Україні вже було подолано діалектний стан мови, існувала розвинена книжна літературна мова, сформувався художній, науковий, релігійний стилі мови,
то українська мова не лише не ослабилася, а стилістично вплинула на формування російської літературної та російської богослужебної мови, про що пише Сергій Єфремов
в «Історії українського письменства» [5]. Навіть адміністративна заборона української
мови в Російський імперії ХІЧ-ХХ ст. не спинила її розвиток. Не спинило її розвиток
і обмеження функціонування української мови в радянськіий час. Так діє об’єктивний
закон мови, а саме, мова завжди має загально народний характер, а сфери її функціону439

вання необмежені. В ході цього, як зазначає мовознавець О.І.Смирницький, мова видобувається з мовлення, як метал з руди [6,19]. Власне, саме мовлення реалізує всі функції
мови та стимулює її розвиток.
Мова акумулює усі знання, що проходять через людське мислення, виконуючи пізнавальну або гносеологічну функцію. Взагалі ж в мовознавстві відзначається сім основних
функцій мови: комунікативну, мислеоформлюючу, репрезентативну (інформаційну),
акумулятивну (пізнавальну або ж гносеологічну), емоційну (естетичну), експресивну та
імпресивну [2, 37]. Зважаючи на такий обсяг функцій кожної з мов – української та російської – очевидні переваги для людини, що досконало володіє обома мовами. Річ у тім,
що для українців обидві мови були рівнозначними, бо носії української мови швидко і
досконало оволодівали російською (професійною) і російською (розмовною). Росіяни,
в свою чергу добре розуміли українську мову. Отже, українсько-російський білінгвізм
тільки в офіційно-діловій сфері обов’язково передбачав російську мову як головну в усіх
інших сферах порозуміння здійснювалося довільно у формі білінгвізму. Оскільки сам
цей білінгвізм виникає вже тоді, коли сформувались всі компоненти української мови,
включаючи літературну мову, то в системі українсько-російського білінгвізму асиміляція була не можлива. В цій двомовності пропорції носіїв української мови були такі,
що загроза асиміляції її російською мовою не виникала, бо в межах України існувала
більшість носіїв української мови у порівнянні з носіями російської. Сьогодні, щоб подолати білінгвізм, громадськість України має більш наполегливо вимагати від урядовців
переведення всіх державних структур на державну українську мову, відмовившись у відповідності до законодавства, від білінгвізму. Лише тоді, коли буде встановлено ценз на
досконале володіння державною мовою як необхідної умови для права обіймати кожну
державну посаду, знання української мови стане престижним в очах всіх українських
громадян незалежно від посади та національної приналежності. Тим паче, що володіння
державною мовою не заперечує володіння будь-якою іншою мовою. Таким чином всі
ці ідеологічні і політичні аспекти, що стосуються питання мови стають компетенцією
юридичних урядових структур суспільства.
Філологічна наукова та освітянська громадськість, віддавши ці аспекти мовної політики відповідним компетентним органам, повинна опікуватись комунікативно-практичним
аспектом розповсюдження українського мовлення в усіх сферах суспільного життя.
У збірнику «Сьогодення українського мовного середовища: збірник наукових праць»
[1] ми знаходимо цілий ряд цінних теоретично та методологічно обґрунтованих, програмних матеріалів з цього приводу. Самі назви статей збірника свідчать про їх цінність.
Ось деякі з них: Артикуца Н.В. «Мова права у її функціональних різновидах» [1, 23–32];
Балабанова К.Є. «Відродження української фахової мови» [1, 33–35]; Біденко Л.В.
«Мовленева компетенція студента-нефілолога: причини низького рівня її сформованості»
[1, 36–42]; Корецька А.І. «Соціокультурна функція мови» [1, 81-88] та інші. Враховуючи
важливість зазначених матеріалів, все ж необхідно наголосити, що основна думка в них
спрямована на обґрунтування доцільності викладання в вузах нового курсу «Українська
мова за професійним спрямуванням». На нашу думку, сам цей курс швидше може становити собою спецкурс в кожному навчальному закладі відповідно до його фаху, бо не в
змозі здійснити всі ті завдання, які б дали можливість удосконалитися у мовленні за той
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час, що становить усього 45 навчальних годин. Виходячи з цього, більш доцільно було б
запровадити курс «Культура українського мовлення», про що пише в статті Глушич О.Д.
у статті «Культура українського мовлення у вищому навчальному закладі» [1, 43–46].
Більше того, обмеження лише фаховою мовою, як свого часу обмежувалися мовою ділових паперів не може забезпечити знання української мови і практичне мовлення через вузькість прагматичних цілей. Саме тому стає нагально необхідним для суспільства
впровадження у вищих навчальних закладах повноцінного курсу культури української
літературної мови, бо як зазначає в своїй статті «Літературна мова – культивована форма
національної мови» доктор філологічних наук С.Я. Єрмоленко: «Мовну єдність нації
забезпечує передусім літературна мова. Наявність у народу літературної мови засвідчує
високий рівень розвитку національно культури, в якій літературна мова виконує функцію єднання, консолідації» [1, 57].
Вдосконалюючи процеси оволодіння українським мовленням необхідно диференціювати навчальну літературу для шкіл і інститутів. Дуже актуальні в цьому сенсі думки
доктора педагогічних наук Онкович Г.В. «“Українська мова для дорослих”: концептуальні засади створення начально-методичного комплексу з розвитку мови» [1, 125–131].
Особливо важливими є пропозиції автора про новаторський підхід до видання новітніх
посібників з мови, а саме включення в них матеріалів з країнознання та українознання,
що буде стимулювати інтерес до вивчення мови. Зараз дуже бракує навчальної літератури з української мови на українознавчій основі, тому такі підручники будуть мати значні
переваги перед традиційною навчальною літературою [1, 126]. А доки таких новітніх
підручників і посібників бракує, нам здається дуже актуальною ідея Г.В. Онкович, обґрунтована в її статті «Масовокомунікаційний навчальний текст як основа мовотворчої
діяльності» [7]. В ній ідеться про використання текстів періодичної преси з навчальною
метою. Такі тексти опрацьовуються не лише з комунікативною метою, але й з методичною метою. «Вони добираються відповідно конкретної навчальної задачі, і цей процес
подекуди мало чим різниться від відомих технологій опрацювання з навчальною метою
текстів іншого стильового забарвлення – наукових, художніх, богословських… Звичайно, навчальна мета поглибленого читання одного й того ж тексту майбутнім філологом
чи, скажімо, спеціалістом технічного профілю різна. Для студента, який вивчає мову,
масовокомунікаційне джерело може стати масивом для граматичної чи лексичної роботи, матеріалом для дослідження стилю, вивчення побудови тексту тощо» [7, 73]. Щоб
розв’язати питання досконалого українського мовлення молодих спеціалістів в освіті,
політиці, юриспруденції та інших спеціальних фахових сферах суспільного життя варто
було б дослухатись до пропозиції О.Д. Глушич, доцента українського державного університета фінансів і міжнародної торгівлі: «Доречно було б ввести обов’язкові семінари
з культури української мови для викладачів і співробітників навчальних закладів з подальшим контролем у формі заліку і позначенням у трудовій книжці Прослухав курс…»
[1, 46]. Разом з тим науково-педагогічна когорта філологів мовинна думати над впровадженням нових дійових заходів з підвищення рівня мовної освіти в Україні та підвищення рівня культури українського мовлення.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
У СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
Статтю присвячено питанням орфоепічної культури, визначаються вимовні орієнтири, які сприятимуть вирішенню комунікативних завдань студентами.
Ключові слова: комунікативне середовище, вимовна культура, вимовна норма.
Статья посвящена вопросам произносительной культуры, определяются орфоэпические ориентиры, необходимые для грамотного решения коммуникативных задач
студентами-иностранцами.
Ключевые слова: коммуникативная среда, произносительная культура, произносительная норма.
The article is devoted to the problems of pronunciation culture. Pronunciation basics,
necessary for successful communication of foreign students, are determined.
Key words: communicative surrounding, pronunciation culture, pronunciation norm.
Овладение нормами произношения – важная составляющая культуры общения. Несомненно, в настоящее время повышаются требования к степени подготовки иностранных специалистов-медиков, и в частности, к уровню их произносительной культуры,
основы которой формируются на начальном этапе обучения русскому языку.
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Актуальность выбранной темы в необходимости определить аспекты формирования
произносительной культуры студентов-иностранцев с учётом специфики естественной
коммуникативной среды.
Цель статьи – определить опорные орфоэпические ориентиры, на основе которых
будет происходить формирование произносительной культуры студентов-иностранцев.
Обращение к вопросам орфоэпической культуры неотделимо от понятия орфоэпической нормы. Крупнейший исследователь русской произносительной нормы Р.И.Аванесов
определяет литературное произношение, или произносительную норму, «как совокупность правил устной речи, обеспечивающих единство звукового оформления в соответствии с нормами национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке « [1: 8].
Вопросы орфоэпической нормы тесно связаны с вопросами стилистики. Классическими исследованиями по вопросам фоностилистики являются труды М.В. Панова, Л.В.
Щербы. Артикуляторные и акустические характеристики звуков речи (В.А.Артемов,
С.И.Бернштейн и др.), фонетические системы разных языков в современном их состоянии (А.А.Реформатский, Л.В.Щерба и др.). Вопросами собственно культуры речи
занимались Л.А.Введенская, К.С. Горбачевич, Л.А. Вербицкая, В.И.Беликов и другие
учёные.
Стремясь расширить диапазон коммуникации, студенты-иностранцы активизируют
общение на русском языке вне аудитории. Однако, в естественных коммуникативных
ситуациях они неизбежно сталкиваются с явлением нарушения орфоэпической нормы.
Кроме того, для молодёжной среды общения, в которую они, как правило, вовлекаются,
характерна общая небрежность речи участников коммуникации. В результате небрежной
артикуляции речевая картина получается смазанной в артикуляторном и акустическом
плане [2]. В такой коммуникативной среде обучаемые утрачивают языковые ориентиры,
и, соответственно, ощущают коммуникативный дискомфорт.
Невозможно предупредить все ошибки и затруднения в произношении или представить один произносительный вариант как единственно возможный. В отличие от орфографии, орфоэпия лишена средств диктата своих норм; орфоэпические нормы могут
быть только рекомендательными, но не облигаторными [3:232]. Однако, важно определить теоретические ориентиры, с помощью которых обучаемый сможет грамотно решать коммуникативные задачи.
Главной произносительной опорой (ориентиром), полагаем, является подробное описание фонетических аспектов русского языка. На начальном этапе обучения
студенты-иностранцы осваивают основные правила русского произношения: редуцирование (количественное и качественное) гласных в безударных слогах (в[а]да); наличие непроизносимых согласных (солнце, здравствуйте), оглушение согласных на конце
слова (пло[т] - плоды), сохранение твердого согласного во многих иноязычных словах
перед Е (т[э]мп), произношение согласных на стыке (конечно, достаточно).
Полагаем, что кроме основных орфоэпических правил, изучение основных статистических свойств звуковой системы русского языка представляет интерес не только для
специалистов-лингвистов, но и для «потребителей» языка. Л.В. Бондарко обращает внимание на такие статистические контрасты в системе, как, например, крайне редкое упо443

требление мягких согласных по сравнению с твердыми, и своеобразный вокалический
портрет речи, определяемый правилами употребления гласных в ударных и безударных
слогах (аканье и иканье), сильной редукцией безударных [2].
Представление этих аспектов на уроках с иностранцами, «вплавление» в языковую
материю, «погружение» в специфику языка, четкое представление о фонологической
картине и фонетических средствах – это тот фундамент, без которого невозможно освоение особенностей русского произношения, формирование произносительных механизмов, а затем и определённой произносительной системы.
В полном объеме следует представить понятие словесного ударения, которое в русском языке выполняет функцию объединения слогов в одно фонетическое целое - слово.
Место словесного ударения не закреплено ни за определенным слогом, ни за определенной морфемой, так что это приводит к большой вариативности фонетического облика
слова, поскольку разные его формы акцентные структуры, встречающиеся в русской
речи, очень разнообразны [ 2 ].
Практика преподавания РКИ показывает, что студенты уже в начальный период
обучения проявляют высокую познавательную активность, интересуются правилами произношения, анализируют языковые явления и отмечают несоответствие живой
речи некоторым кодифицированным образцам. Опрос, проведенный в группах студентов, позволяет выделить отклонения от нормы, которые самостоятельно фиксировали
обучаемые: появление фрикативного звука [γ] на месте взрывного [г]; отвердение
согласных перед гласными переднего ряда (под влиянием орфоэпических норм украинского языка); неправильное ударение при образовании грамматических форм слова; наличие компрессированных форм слова и др.
Воспринимая устную речь, обучаемые должны отмечать отклонения от нормы,
вызванные стилистическими, ситуативными и некоторыми другими особенностями
речи. Как правило, в неформальных ситуациях общения они сталкиваются с просторечной речевой культурой. Просторечный тип речевой культуры может неплохо функционировать в повседневной коммуникации в рамках «своего круга», но не может создавать хорошую литературную речь. Так, например, накладывают на всё высказывание отпечаток
просторечия высокочастотные слова, которые подвергаются наибольшей фонетической
деформации: когда [kada], тогда [tada], сколько [skoka].
Наблюдения за явлениями, сопровождающими живую звучащую речь, способствуют появлению дополнительной мотивации у обучаемых, которые ощущают потребность критически переосмыслить свою собственную речь, стремятся следовать
литературным образцам и, следовательно, нуждаются в получении дополнительного
объёма орфоэпической информации. Так, необходимо обратить внимание студентов на
современные произносительные тенденции. Изменению норм предшествует появление
их вариантов, которые реально существуют в языке на определенном этапе его развития,
активно используются его носителями.
В исследованиях С.К. Пожарицкой отмечен, например, такой факт современной
орфоэпической нормы, как сокращение количества слов с неподвижным ударением, приводятся примеры заимствований, которые не проходят промежуточных стадий освоения
[ 3: 237]. Орфоэпические нормы в области заимствованных слов постоянно изменяются.
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Так, произношение заимствований с мягким согласным слишком искажает их общий
звуковой облик, как бы удаляет от исходного слова, поэтому в русском языке появились
сочетания твердых согласных с гласным переднего ряда /е/ [3].
Особенности произношения заимствованной терминологической лексики – важный
орфоэпический аспект для студентов нашего учебного заведения медицинского профиля. Так, необходимо ознакомить студентов с современной орфоэпической тенденцией:
заимствования с Е после согласного можно подразделяются на группу слов, которая сохраняет произношение твёрдого согласного: аденоиды [дэ], диатез [тэ], термостат
[тэ], тенденция [тэ, дэ], артерия [тэ], анестезия [тэ], бактерия[тэ], критерий[тэ]
и группу слов, в которых произносится смягченный согласный перед [э]: детонатор,
детонация, дефиниция, дефектолог, дефектология, дефис, дефицит.
Имея представление о происхождении слова, обучаемые смогут применить ту или
иную произносительную схему или модель. Понимание того, что язык – это подвижная
система, а орфоэпическая норма – наиболее яркое проявление этого, расширяет языковой
кругозор обучаемых, формирует их произносительную культуру. Введение представления о динамике произносительной нормы активизирует мыслительные операции и обеспечивает возможность анализировать слышимые варианты.
Кроме этого, на начальном этапе обучения формируются такие характеристики качества речи, как темп, мелодика, интонация. Вопросы культуры произношения затрагивают также произношения отдельных синтагм, которые в русском языке произносятся
слитно, без пауз между отдельными словами. Не менее значимо выделение логическим
ударением наиболее информативных слов, что также относится к параметрам, определяющим качество произношения.
Таким образом, студенты-иностранцы должны иметь высокий уровень орфоэпической
компетенции, который поможет им в определённых коммуникативных ситуациях самостоятельно:
- соотносить слышимые речевые сегменты с произносительными моделями;
- вычленять факты нарушения произносительной нормы;
- осмысливать источник появления нарушений;
-стилистически дифференцировать произносительные варианты;
-употреблять соответствующий коммуникативным условиям произносительный
вариант.
Преподаватель РКИ должен разработать стратегию формирования основ произносительной культуры в конкретной группе иностранных студентов с учётом следующих
аспектов:
- представление системных произносительных свойств русского языка;
-акцентирование проблемных моментов произношения;
- введение понятия о вариантах произношения;
- их стилистическая или ситуационная маркированность;
-динамика произносительной нормы и современные произносительные тенденции.
Кроме того, с целью формирования произносительной культуры студентов-иностранцев в нашем учебном заведении практикуются различные формы внеаудиторной
работы: посещение театров; прослушивание лекций в музеях и картинных галереях,
просмотры фильмов на русском языке и их обсуждение в аудитории.
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ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ РОДНОГО ЯЗЫКА
У статтi розглянуто систему роботи зі словниками в процесi вивчення рiдної мови,
яка забезпечує збагачення мовлення учнiв, пiдвiщення їх загальної культури.
Ключові слова: збагачення лексичного запасу, словник, синоніми, пароніми, фразеологiзми.
В статье рассмотрена система работы со словарями при изучении родного языка,
обеспечивающая обогащение речи учащихся, повышение их общей культуры.
Ключевые слова: обогащение лексического запаса, словарь, синонимы, паронимы,
фразеологизмы.
The system of work with dictionaries which provides enrichment of pupils’ speech and
improvement of their general culture is considered in this article.
Key words: enrichment of vocabulary, dictionary, synonyms, paronyms, phraseological
units.
Одной из важнейших задач преподавания школьного курса родного языка является
развитие и обогащение устной и письменной форм речи учащихся, предполагающее накопление и осмысленное употребление учениками языковых средств.
При усвоении знаний по всем предметам школьного обучения учащиеся запоминают
большое количество новых слов, научных понятий и терминов. Большой запас слов обеспечивает понимание читаемых книг, свободное общение с разными людьми.
Несмотря на то, что освоение новой лексики происходит на всех уроках, целенаправленно словарной работой занимаются, как правило, на уроках родного языка и литературы с целью увеличения словарного запаса учащихся и совершенствования его качественного усвоения.
© Головина Л.И., 2010
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Из собственного опыта знаем, что плодотворно и интенсивно эту работу невозможно
проводить без использования словарей.
В настоящее время в распоряжении учителей и учащихся достаточно много разнообразных словарей русского языка, как учебных, так и академических.
Материалы словарей могут и должны использоваться на каждом уроке русского языка и литературы, применительно к изучаемым темам, служить дополнительным дидактическим средством обогащения речи и расширения общего кругозора учащихся.
При обращении к академическим словарям учителю необходимо тщательно отбирать для конкретного класса доступный материал и подавать его дозировано, с учётом
употребительности слов в речи. От класса к классу словарные материалы должны увеличиваться за счёт использования их иногда вместо упражнений учебника, особенно
тех, что не содержат новой лексики, не вызывают никаких трудностей для учащихся,
не заставляют их думать, размышлять, сравнивать, делать выводы. Материалы словарей позволяют интенсифицировать усвоение семантики, правописания, произношения,
грамматических форм и употребления в речи, лексики, объединённой тематически, словообразовательными моделями, синонимическими, антонимическими, паронимическими отношениями.
К работе со словарями необходимо приучать детей как можно раньше, т. е. в начальных классах. Как показывают наблюдения за работой учителей, материалы словарей
крайней редко используются на уроках русского языка, хотя словарей для школьников,
в том числе и для начальной школы, издано вполне достаточно. Толковый словарик
«Учусь понимать слова» и словообразовательный словарик «Учусь правильно образовывать слова» открывают большие возможности для работы над словом, его значением,
употреблением в речи, усвоением словообразовательной структуры производной лексики, рассмотрением в составе гнезда родственных ему единиц и т. д. [1;2].
При использовании материалов любого словаря необходимо добиваться правильного
понимания значения слова учащимися. Например, в работе со словообразовательным
гнездом, где не представлена семантика слов, учителю необходимо научить детей объяснять значение производного слова через производящее, мотивирующее. Так, взяв, например, из словообразовательного гнезда с исходным словом белый одну из цепочек, т. е.
ряд последовательно образованных слов от начального до конечного звеньев, учитель
объясняет значение производного слова через предыдущее в цепочке: белый → бели^ть
→ побелить → побелк^а → побелочн^ый. Что такое побелочный? — Относящийся к побелке. Что такое побелка? — Действие по глаголу побелить. Что значит побелить? — Закончить белить. Что значит белить? — Делать белым, красить в белый цвет. Начиная с
конца цепочки, объясняется каждое производное слово через производящее и выделяется словообразующий аффикс (или аффиксы, если их несколько).
В случае, если на уроке используются словари, в которых не представлены значения
слов, необходимо дополнять сведениями из толкового словаря.
Обратимся к словарно-семантической работе с использованием материалов словаря
синонимов и толкового словаря.
Известно, что учащиеся проявляют большую активность в подборе синонимов и антонимов. К сожалению, учителя редко обращаются к словарям и довольствуются приме447

рами синонимов или антонимов, которые в данный момент возникли в памяти учащихся
или учителя. Например, на одном из уроков в 4 классе учитель предложил подобрать
синонимы к слову алый. Дети назвали красный и бордовый, учитель добавил ещё два:
багряный и пурпурный. Работы над оттенками значений не проводилось.
Прилагательное красный является доминантой в ряду данных синонимов, и оттенки цветов должны объясняться через главное слово в синонимическом ряду: алый —
ярко-красный, бордовый — тёмно-красный. Если учащимся предложить прочитать
словарную статью слова алый, то они узнают следующее: «Алый… — светло-красный,
ярко-красный, цвета яркой зари. Запылали алым светом кисти спелые рябин… (Исаковский)» [1]. Учащимся можно предложить вспомнить строки из стихотворения А. Толстого, которые они заучивали для письма по памяти: Кисти ярко-красные вянущих рябин
[2 (4:112)]. Учитель обращает внимание на то, что названия оттенков цветов пишутся
через дефис. В словаре Ожегова (СО) ярко-красный цвет плодов рябины, т. е. рябиновый
во втором значении, даётся как «оранжево-красный, цвета зрелых ягод рябин» [3]. Обращаемся снова к «Толковому словарику», где синоним багровый объясняется как
«красный густого, тёмного оттенка, багряный» [1]. В иллюстрации учащиеся прочтут:
«Багровый дым пожара». Учитель может обратить в этом примере внимание детей на
слово пожар, а, следовательно, на огонь и образовать от последнего имя прилагательное огненный. В СО слово огненный во втором значении дано как «оранжево-красный,
цвета огня. Огненные лепестки мака. Огненные волосы (ярко-рыжие)» [3]. Как видим,
здесь возникают ещё синонимы рыжий и маковый. Из учебника дети прочитают строки
Е. Трутневой: «Нарядилась и рябина в белый праздничный наряд, только гроздья на вершинке ярче прежнего горят» [4 (2:6)].
Для работы над значениями имени прилагательного красный предлагается прочитать словарную статью, в которой представлено два значения: «1. Цвета крови;
алый, пунцовый, кумачовый. И летит мой красный шар прямо к небосводу (Маршак).
2. В стихах, народном творчестве: красивый, прекрасный. Красные девицы… Не красна
изба углами, а красна пирогами (Пословица)» [1:118].
Для расширения семантического запаса можно привлечь материал словарной статьи
из СО, где у слова красный пять значений, из них первое — о цвете: «…цвета крови,
спелых ягод земляники, яркого цвета мака. Красное знамя…» [3]. Исходя из данного толкования, учащиеся образуют и записывают ещё три синонима: кровавый, земляничный,
маковый. Они вспоминают строку З. Александровой: «…степь, от маков красная»
[2 (4:136)].
Прилагательное земляничный в СО в значении цвета толкуется как «розово-красный,
цвета земляники», а розовый — «цвет недозрелой мякоти арбуза, цветков яблони, белый
с красноватым оттенком. Розовая заря. Розовые щёчки (румяные)… Розовые перья фламинго» [3]. Учащимся предлагается вспомнить строки из недавно прочитанного текста
«Фламинго»: «красивое розовое оперение. Крылья красные с чёрной широкой каймой»
[2 (4:136)].
Синоним румяный, т. е. покрытый румянцем. Румянец в СО дан как «розово-красный
цвет лица, щёк». Во втором значении: «Алый, красный. Румяный закат». Третье значение: «О печёном: с поверхностью коричневого оттенка. Румяный пирожок. Румяная корочка» [3].
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Для общекультурного развития детей следует обратить их внимание на то, что все
оттенки красного цвета являются тёплыми. Слово тёплый в СО в 6‑м значении: «…
близкий к цвету огня. Тёплые тона (красный, оранжевый, жёлтый, коричневый)» [3].
Учитель должен предложить учащимся назвать противоположные, холодные цвета: синий, фиолетовый, голубой, серый. Перечень тёплых и холодных цветов можно дать на
плакате, расположив в два столбика.
В «Словаре синонимов и антонимов» учащиеся прочтут следующие синонимы к красному (цвету): алый, рдяный, кровавый, кумачовый, пунцовый, рубиновый, гранатовый,
коралловый [5].
Таким образом, можно усвоить около 20 синонимов к слову красный. Детям можно
представить их на плакате, где каждое слово будет написано тем оттенком цвета, который
оно обозначает. Из СО и словаря Д. Н. Ушакова можно дать учащимся фразеологизмы
с пояснением их значений: красный угол, красный гриб, красное дерево, красный перец,
красный петух, красная цена, красная строка, красной нитью (проходить) и др. [3; 6].
В результате работы над синонимами, антонимами, фразеологизмами у учащихся будет интенсивно увеличиваться объём словаря, расширяться семантический запас,
вырабатываться умение работать со словарём и развиваться внимательное отношение к
родному слову.
По нашим наблюдениям, учащиеся плохо различают слова-паронимы: невежа и
невежда, исток и источник, занятой и занятый, дружеский и дружественный, адресат и адресант и др. При выборе из слов-паронимов одного, подходящего по смыслу,
чтобы вставить его в предложение, ошибок у учащихся среднего звена больше, чем при
выполнении задания, когда даны два предложения для двух слов-паронимов, т. е. учащиеся могут по двум контекстам правильно решить, какой из паронимов лучше подойдёт
по смыслу.
Поскольку паронимы — это в основном производные однокоренные слова,
образованные с помощью разных словообразующих морфем, то в усвоении паронимов большое значение имеет работа по словообразованию. Учащимся полезна работа
с группами паронимов, различающихся словообразующими суффиксами: запасной —
запасный — запасливый, непонятный — непонятливый, обидный — обидчивый, опасный — опасливый, понятный — понятливый, приметный — приметливый, удачный —
удачливый. В паронимах выделяются суффиксы, сопоставляются по значению слова с
суффиксом ‑н‑ и суффиксами ‑чив‑ и ‑лив‑. Далее учащимся можно предлагать слова,
с которыми сочетаются паронимы. Образованные словосочетания следует записать:
запасно′й игрок, запа′сный выход, запа′сливый хозяин; непонятное слово, непонятливый
мальчик; обидное замечание, обидчивая девочка и т. д.
Из учебного словаря паронимов отобраны более употребительные в речи,
рекомендуемые для работы на уроках русского языка в начальных классах [7]. При изучении имён существительных учащимся предлагается работа над значениями и употреблением следующих паронимов-существительных: вдох — вздох, газовик — газовщик,
горло — горловина, гостиная — гостиница, жилец — житель, индеец — индиец, картон — кордон, лампа — лампада, небо — нёбо, опечатки — отпечатки, проступок —
поступок, рост — возраст, ступень — ступня, тема — тематика, эскалатор —
экскаватор.
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При изучении имён прилагательных рекомендованы, кроме вышеназванных, следующие паронимы: бородатый — бородастый, ветреный — ветряной, всякий — всяческий,
годовой — годовалый, двойной — двоякий, единый — единичный — единственный, занятой — занятый, звериный — зверский, земельный — земляной — земной, искусный —
искусственный, каменный — каменистый, классный — классический, коренной — корневой, ледовый — ледяной, мелкий — мелочный, наблюдательный — наблюдательский,
одинокий — одиночный — одинарный, рыбий — рыбный, соседний — соседский, сытый —
сытный, усатый — усастый, хозяйский — хозяйственный, цветастый — цветной,
чу′дный — чудно′й.
При изучении глагола рекомендуется работа со следующими паронимами: вдохнуть —
вздохнуть, верить — веровать, вбежать — взбежать, взойти — войти, закатать —
закатить, надеть — одеть, нарушить — разрушить, опираться — упираться, покрыть —
укрыть.
Приёмы работы с паронимами на разных этапах обучения должны быть основаны
на возможностях и возрастных особенностях учащихся. Учитывая наглядно-образное
мышление и хорошую механическую память младших школьников, в работе с паронимами следует использовать наглядность в виде картинок с подписями: соседний дом, соседский пёс; рыбий хвост, рыбный суп; запасной игрок, запасливый хомяк и др., а также
таблицы и плакаты с парами словосочетаний, которые многократно читаются, составляются предложения с каждым из паронимов.
В среднем звене школы учащиеся могут самостоятельно работать с учебным словарём
паронимов, различать паронимы по значению, анализировать словообразовательную
структуру групп паронимов, объединённых одинаковой значимостью словообразующих морфем. Например: бородатый — бородастый, носатый — носастый, усатый —
усастый. Учащиеся производят словообразовательный анализ слов, объясняют значения
паронимов с суффиксами –ат‑ и –аст‑: бородатый — имеющий бороду, бородастый —
имеющий большую бороду и т. д.
Полезно выполнение следующих заданий по словарю паронимов: выписать паронимыприлагательные с суффиксами –н‑ и –ист‑. Например: каменный — каменистый, горный —
гористый, лесной — лесистый и др. Слова сопоставляются по значению, с каждым из
паронимов составляются предложения. Также можно дать задание выписать паронимыглаголы, образованные с помощью разных приставок, составить с ними словосочетания.
Например: надеть пальто, одеть ребёнка; вдохнуть воздух, вздохнуть с облегчением;
оплатить проезд, уплатить за квартиру и т. д.
В учебном словаре даны некоторые задания к работе с паронимами, все они кажутся
посильными для выполнения учащимися 7 — 9 классов [7: 183 — 190].
Словарь паронимов Ю. А. Бельчикова и М. С. Панюшевой ценен тем, что в нём после толкования значений и примеров употребления паронимов в речи следует «зона»
словарной статьи, в которой сопоставлены сочетательные возможности паронимов [8].
В заключительной части словарной статьи авторы словаря обращают внимание на ошибочное употребление сопоставляемых паронимов в речи. Задания по исправлению ошибок в употреблении паронимов учащиеся должны выполнять под руководством учителя,
записывать примеры правильного использования паронимов.
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Разнообразная работа с паронимами способствует обогащению словарно-семантического запаса учащихся, развитию речи и мышления.
С большим интересом ученики воспринимают сведения о происхождении и употреблении фразеологизмов. Анализ сочинений учащихся показывает, что в них очень редко
встречаются фразеологизмы, а между тем русский язык чрезвычайно богат устойчивыми
сочетаниями слов. Много издано словарей фразеологизмов, крылатых слов и выражений, афоризмов и др. Материалы таких словарей должны быть на уроках не только в
среднем и старшем звеньях школы, но и в начальных классах.
Как показывают беседы с учителями, учащимися, опрос студентов-практикантов, в
основном на уроках русского языка используются орфографические словари, реже толковые, крайне редко фразеологические и другие. А между тем фразеологизмы делают
речь образной, интересной, эмоциональной.
Дети должны знакомиться с устойчивыми сочетаниями слова в начальных классах,
где будут усвоены употребительные и частотные в речи, детской литературе фразеологизмы. На начальном этапе обучения можно использовать фразеологический словарик
школьника О. Д. Ушаковой, в котором доступно для учащихся 3-4 классов объяснено
происхождение и современное употребление 143 фразеологизмов [9]. Учащиеся узнают,
что многие устойчивые сочетания вошли в литературный язык из мифов, фольклора, из
литературных произведений.
Читая «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, учитель пояснит, что значит выражение «Что ты, баба, белены объелась» или остаться у разбитого корыта в переносном смысле. Учащиеся с интересом прочтут отрывки из мифов древних греков, римлян
и других народов, откуда пришли в наш язык фразеологизмы: дамоклов меч, двуликий
Янус, олимпийское спокойствие, как из рога изобилия, ящик Пандоры и др. Главное в
работе с фразеологизмами состоит в том, что дети должны не только познакомиться с
их происхождением, значением, но и правильно употреблять в своей речи. Для этого
учитель должен подсказать детям речевую ситуацию, в которой уместен тот или иной
фразеологизм, дать учащимся образцы его употребления, провести анализ предложений,
содержащих устойчивые сочетания.
Итак, нами рассмотрены лишь некоторые аспекты работы по обогащению словарносемантического запаса учащихся с использованием материалов словарей. Конечно,
основной целью работы с различными словарями является приобщение учеников к ним,
знакомство с огромным языковым богатством нашего «великого и могучего», чтобы воспитать у детей потребность обращения к словарям и тем самым желание познавать русскую и мировую культуру, чтобы сделать речь богатой, образной, красивой.
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ПСИХОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Стаття розглядає питання вдосконалення навичок сприйняття навчального матеріалу самостійно, що може зацікавити не лише студентів, а й науковців, перед якими
постає проблема охоплення великого обсягу матеріалу у запланований термін.
Ключові слова: вдосконалення навичок ознайомлення з об’ємом інформації, причиннонаслідкові зв’язки, мовна практика.
Статья рассматривает вопросы совершенствования навыков восприятия учебного материала самостоятельно студентами вузов в связи с необходимостью освоения
большого потока информации образовательного характера.
Ключевые слова: усовершенствование навыков ознакомления, причинно-следственные связи, язіковая практика.
The article considers psychological and methodological conditions which could enhance
formation of skills in mastering foreign languages by the students.
Key words: formation of skills in getting extra information, language practice, motivation
in language learning.
Метою дослідження даної статті є пошук ефективних шляхів самоосвіти, самоаналізу
та самодопомоги у розв'язанні навчальних проблем, які виникають протягом навчального року.
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Важливою умовою для успішного навчання є розподіл часу і для цього потрібно вміти
планувати власну роботу. Без чіткого розподілу навчальної діяльності студент ризикує:
йому може не вистачати необхідної кількості часу для підготовки до іспитів. В такий
час наступає криза, і такі студенти вчаться від однієї кризи до іншої. Така організація
навчання знижує можливості. Відповідно , розвиток його уповільнюється і йому взагалі
не вистачає часу.
Окремо слід зауважити на важливість вдосконалення навичок читання , яке важливе
не лише під час навчання в університеті , адже читання – найкращий шлях до розширення світогляду, самостійного мислення, виваженого прийняття життєвих рішень ,тощо.
Навчання в університеті потребує ознайомлення з великим об'ємом інформації.
Весь обсяг матеріалів читання можна розподілити на: підручники з усіх предметів;
додаткові матеріали: першоджерела, критичні та аналітичні матеріали; довідкові видання: енциклопедії, словники, довідники, каталоги, різноманітні бази даних ,тощо; переклади книжок, записи лекцій, лабораторні записи, дослідницькі нотатки.
Проаналізувавши необхідну кількість матеріалів для читання, можна вважати, що
успіх в навчанні залежіть саме від навичок читання, до чого належить швидкість читання та розуміння головної ідеї. Для вдосконалення навичок читання рекомендуємо розширювати словниковий запас. Адже знання і розуміння слів відіграє важливу роль у розумінні тексту,особливо при вивченні іноземних мов. Встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, розуміння тексту і головної ідеї – результат уважно прочитаної книги.
Досить розповсюдженою проблемою є невміння зосереджувати увагу. Увага людини в єдину мить часу може бути спрямована у різних напрямках. Коли відволікання збільшується, стає важко зосередитися і сконцентруватися над завданням. Таке іноді
трапляється на лекціях, у бібліотеці, і, навіть на іспитах. Іноді зосередженість втрачається внаслідок відсутності зацікавленості, або через інші чинники:втома, відчуття спраги, голоду;через інші подразники: гучний звук,холод, спека і таке інше. Для уникнення
відволікання,необхідно читати, використовуючи всі техніки активізації читання: слідкувати за думкою автора,працювати разом з автором; розподіляти завдання на кілька частин і робити невеличку перерву між ними для релаксації та осмислення прочитаного.
Студіювання іноземної мови. Досить цікавим і надзвичайно важливим для студента
є техніки, що сприяють кращому засвоєнню іноземної мови. Вивчаючи іноземну мову,
студенти у більшості випадків роблять лише переклади зі словником. А за деякий час ,
взагалі втрачають ці навички. А на сьогоднішній день, вимога знання будь-якої іноземної
мови є в багатьох випадках вирішальною при влаштуванні на роботу. При вивченні іноземної мови велика увага надається правильній вимові слів і речень цілком. Знання слів і
граматики переважно запам’ятовується, а отже – як змусити пам’ять працювати? Радимо
повторювати. Повторювати нові слова і правила кілька разів доти, доки вони не стануть
зрозумілими і запам’ятаються. Велике значення має бажання вчити мову та мотивація.
Пам’ять залежить від визначення та відбору того, що слід запам’ятовувати, впорядкування матеріалу до форми, яку буде простіше запам’ятовувати.
Пропонуємо чотири кроки у виконанні домашнього завдання з іноземної мови: прочитати завдання; вивчити нові слова; вивчити граматичні правила; виконати вправи на
закріплення та повторення. Радимо спочатку прочитати слово вголос, потім, не дивля453

чись на слово, повторити його кілька разів, потім прочитати переклад і записати слово
кілька разів. Вперше записувати слово варто на окремій картці ,яка зберігається для подальшого повторення. Так слід вивчати кожне слово або термін. Після вивчення теми,
карток буде стільки, скільки вивчених слів і термінів.
Особливу увагу варто звернути на правильність вимови звуків,відповідно до вимови
країни-носія мови. Після написання всіх слів на картках, повернутися до першої кратки
і на зворотному боці написати речення з цим словом. Приклад з вживанням цього слова надасть можливість його згадати, не думаючи про аналог з рідної мови. Це є дуже
важливим,адже йде вивчення іноземної мови і краще, коли воно здійснюється саме іноземною мовою. Це сприяє швидкому розвитку вмінь писати іншою мовою та вдосконаленню мовних навичок. Певний результат спостерігається тоді,коли слово і речення,з
яким воно вживається,можна буде згадати без картки. Саме читання, проговорювання
та написання є ключами до збагачення словникового запасу,вивчати нові слова потрібно
постійно,виконуючи кожне завдання,хоча це і складно. Кількість нових слів і термінів
постійно збільшуватиметься і вивчити всі слова в кінці семестру буде ще складніше.
Вивчення граматики є важливою умовою для оволодіння іноземною мовою. Деякі
викладачі намагаються спочатку навчити студента говорити, а потім , навчають граматиці, це є не зовсім правильно - граматику мови потрібно вивчати поряд з розмовною
практикою, паралельне вивчення граматики сприяє більш швидкому оволодінню мовою.
Граматичні завдання представлені в кожному уроці підручника. Правило пояснюються, наводиться приклад. Одним із завдань є- пов’язати це правило з мовою. Головне,
зрозуміти граматичний принцип,запам’ятати його значення та застосування на практиці.
Спочатку варто перевірити розуміння необхідності застосування правила. Адже це зустрічатиметься у всіх видах мовної практики: читання літератури, спілкуванні, перегляді
відеофайлів, діловому листуванні та перекладі документації.
Для деяких студентів краще записувати складні граматичні правила,але це краще робити своїми словами для перевірки правильності розуміння та кращого запам’ятовування.
Практичні вправи, задані на занятті, сприяють не лише вдосконаленню навичок і запам’ятовуванню слів, а й збільшенню словникового запасу. Тому, поряд з вивченням нового правила, буде корисним наведення власного прикладу його використання. Виконання вправ на повторення сприяє запам’ятовуванню і закріпленню матеріалу.
Останньою частиною домашньої роботи є повторення слів, записаних на картках.
Подивившись на слово, спробуйте згадати речення,написане на зворотному боці картки.
І так з кожним словом. Це надасть можливість визначити які слова засвоїлись і які ще
треба вивчити. На картках, які вже запам’яталися, можна зробити позначку і відкласти
в бік,але періодично переглядати. Непозначені картки слід переглядати до тих пір,поки
слова не запам’ятаються і, позначаючи,відкладати їх в сторону.
Крім навичок володіння спілкування та знанням граматики потрібно володіти навичками перекладу. Основою з вимог до перекладу є передача змісту оригінального тексту
та дотримання літературних характеристик оригіналу. Переклад вимагає передачу змісту оригіналу,але не окремих слів. Великою помилкою є дослівний переклад, саме тому,
що кожне слово може мати кілька значень, а вибір необхідного залежить від розуміння
ідеї тексту.
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Такі заняття надають можливість правильної вимови ( наголосу) , вчать спілкуватися
без акценту. При самостійному вивченні можна використовувати аудіо файли. Корисним є відвідування іншомовних клубів,де живе спілкування сприяє кращій адаптації
до мовного середовища. Письмовий тест вважається менш складним для студентів, які
щоденно виконували практичні завдання з граматики і перекладу. Речення, які перекладалися або схожі на них можуть бути включені в тестові завдання. Коли тестові роботи
повертаються,варто зробити роботу над помилками і по-новому вивчити ті моменти,де є
недоліки. Вивчати слід правильну версію і не проводити аналог з помилково вживаним.
Отже, вивчення іноземної мови,як і інших предметів, потребує щоденної наполегливої
праці. Корисними будуть раціональні шляхи роботи з навчальними та цифровими джерелами. Чітка структуризація матеріалу дозволяє визначити найбільш цікаву частину і
опрацювати її окремо від решти.
Викладачам необхідно використовувати різноманітні шляхи для збереження уваги
на предметі:наводити цікаві приклади, пропонувати тести на перевірку здібностей та
навичок, підсумовувати сказане та встановлювати зв'язок між опрацьованим матеріалом
,спираючись на знання,отримані раніше.
Але й студентам університетів слід приділяти більше часу для самостійної роботи, з
огляду на великий об'єм інформації.
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USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN A CLASSROOM

Статтю присвячено питання використання комп’ютера на заняттях зі студентами. Аналізується також питання засвоєння інтернет-технологій як допоміжних при
засвоєнні матеріалу.
Ключові слова: комп’ютер, методи викладання, комп’ютерні технології, процес викладання, інтернет ресурси.
Статья посвящена проблеме использования компьютера на занятиях со студентами. Анализируется также вопрос освоения интернет-технологий как вспомогательных
при закреплении материала.
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Ключевые слова: компьютер, методы преподавания, компьютерные технологии,
процесс преподавания, интернет ресурсы.
Using computers in the classroom often present a challenge from the point of view of the
teaching method used, organization and the skills taught. Especially it is difficult to work with
mixed ability classes when individual students require graded materials so such have to be
flexible enough to use with different level students. Computer is a unique tool with the help of
which various teaching goals can be realized. The main advantage of the computer technologies is the Internet resources usage in a teaching process.
Key words: computer, teaching methods, computer technologies, Internet resources, teaching process.
Today the computer becomes the major source of changes in teaching foreign languages.
Language as a communicative means develops constantly, changes its language structure,
grammar, pronunciation, spelling. Hence, there’s a constant need, firstly to correct teaching
materials; secondly, to develop teaching materials according to changes of the grammatical
and lexical phenomena; thirdly, to change and develop existing systems of teaching foreign
languages.
Teaching process is a difficult and constantly developing system. Computers help to facilitate access to the information and to reduce time of studying the language.
In each higher educational institution, teaching foreign languages depends on the future
trade of the student, where depth of studying and level of mastering of a foreign language is
the problem of the teacher.
So it is necessary to answer the following questions:
1. What place occupies the computer in a foreign language teaching?
2. What methodical functions the computer can carry out during the teaching period?
Let’s begin with the first question, “what place occupies the computer?” Now there is a set
of opinions on the use of the computer for teaching purposes. Some people consider that the
computer should replace the teacher, others — that the computer is not capable of submitting a
material the way it is done by the teacher. In our opinion, the computer should serve as auxiliary means, as any other means of training or the textbook. It is necessary to point out that the
computer possesses a number of advantages such as: access to the Internet and different video
audio materials, text information, possibility of ones own voice recording and the further selfcorrection of a pronunciation.
We have to remember that computer is a unique tool with the help of which various teaching goals can be realized. So let’s allocate the basic methodical functions realized by means of
the computer:
• Informative — the basic advantage of the computer is the possibility of storage and processing of great volumes of the information, therefore the personal computer is widely
used in the course of teaching languages as information system;
• Training — application of the computer for training for the purpose of skills’ formation.
Some advantages of the personal computer: unlimited quantity of time, full impartiality,
objectivity and boundless patience;
• Testing — application of the personal computer for current and total control of results
456

of educational activity offers following advantages: the differentiated and individual
approaches in the conditions of carrying out of face-to-face evaluation; strong feedback;
the maximum objectivity of assessment; quick monitoring procedure;
• Communicative — dialogue in foreign chats is possible;
• Organizational-stimulating — now the computer is associated with the novelty and in
itself is stimulating factor; these advantages promoted a wide circulation of supervising
programs and inclusion of modules of control in the majority of computer programs of
teaching which provide automatic performance of following operations: 1) acceptance
and recognition of the answer of the student; 2) the analysis and definition of correctness of the answer; 3) storing of results and — or the message on it to the student.
As the tool of activity taught the computer is applied in educational process, first of all to
receive information and for technical support. Besides the studying, the personal computer can
be used as the tool for the student’s professional activity.
For teachers, personal computers help not only simplify the search of the necessary data
while creating new teaching materials but also allow the extensive use of reference materials
for teaching (texts, drawings, schedules), as well as the analysis of existing teaching materials
and textbooks.
Here, in comparison with class work we can note such advantages of using personal computers for independent study of a teaching material with a teacher as:
a) unlimited work time defined by requirements of the student;
b) independent student use (time choice, pauses in work and rate of mastering of the material);
c) lesser influence from subjective factors (absence of bias from other students, assessment
of the answer on the basis of accurate criteria without comparison with the results of other
students).
Computer can be used as the expert at the final stage of work for updating and expert estimation of the carried out task.
The most advanced technologies of teaching foreign languages are based on the use of
the Internet possibilities, which involve all parties of the educational process (teachers and
students) and activity choice.
As the information system, the Internet offers the users a lot of the information and resources. The base set of services can include: electronic mail (e-mail), teleconferences (including video), possibility of the publication of once own information (creation of homepages and
sites), using live journals and blogspots. Using access to information resources such as: help
catalogues (Yahoo, InfoSeek, Wikipedia...), search engines (Google, ... ), conversation in a
network (including Internet telephone systems like Skype), multy-user communication systems
(e.g. Voice Thread), 3D virtual world Second life.
Despite the fact that Computer is only an auxiliary means of teaching it helps to master
communicative and intercultural competence, gives access to the Internet resources and allows
its users to achieve the optimum results which can be very important for mixed ability classes
when individual students require graded materials.
457

LITERATURE
Tomas Tasker, Using computer for teaching and learning, — English Language Fellow
Program 2010.
УДК 82.161.2. - Стус

Приходченко К.І.
(Донецьк, Україна)

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА
У статті аналізуються питання ролі творчості видатного українського поета Василя Стуса у процесі формування творчого освітньо-виховного середовища.
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В статье анализируются вопросы роли творчества известного украинского поэта
Василия Стуса в процессе формирования творческой образовательно-воспитательной
среды.
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нововведения.
Сьогодні В. Стус повертається до нас своїм поетичним словом. Він гучно заявляє від
імені поетів-шістдесятників. Їх імена є окрасою нашої літератури і в епоху сьогодення.
Актуалізує проблему той факт, що В.Стус є нашим земляком, вихідцем з Донбасу, і боровся за свободу і щасливе життя співвітчизників. Ліричний суб'єкт Василя Стуса цілком
розкритий у Всесвіт, як наголошують дослідники його творчості [1-17], і тому, як сама
природа, подолав небуття, адже природне не вмирає, а тільки завмирає тимчасово, щоб
знову відродитися.
Під час знайомства з творчістю Василя Стуса дуже важливо, щоб навчаючими було
усвідомлено, що поет сміливо увійшов у літературу, очоливши пізніше когорту поетів
60-х років XX століття. Його перша ґрунтовна добірка творів вийшла з передмовою Андрія Малишка. Лірика поета була сильна й самобутня. У ній, може, найяскравіше розкрилася його творча індивідуальність. В.Стус поклав своє життя за піднесення соборності
людської душі до незбагненних висот - через Голгофу. Слово його було сильне, непримиренне. Може, саме тому воно доходило до читача не з рідної України, а з-за кордону.
Саме там було видано основні збірки поета: «Зимові дерева», «Палімпсести», «Веселий
цвинтар», «Свіча в свічаді». Він ішов за покликом серця і совісті, за євангельським велінням «не бійся, але говори і не мовчи». І поет говорив, говорив про страждання, про радощі, про все те, що охоплювало його у буденному світі. І дуже часто, щоб передати якісь
почуття, Василеві Стусу не вистачало слів із повсякденного колообігу, і він творив їх. Бо
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саме в такий спосіб міг, на його переконання, краще виразити свої думки. Розглянемо
деякі авторські новоутворення, які слугували розвитку сучасної української мови вцілому, яскравому розкриттю його авторської індивідуальності зокрема. Учні дізнаються, що
індивідуально-авторські новоутвори В.Стуса можна розділити за способом творення на:
1) слова, утворені злиттям основ: дивнозір, самовтрачений, самозникання, синькрига, багатогорлий, буйнограйний, хвилеводдя, чорноводдя, ноче-дні, іспередліт,
всечулий. тамсвіт тощо;
2) з прибиранням із загальновживаних слів або додаванням до них окремих морфем:
тремт - те саме, що тремтіння; одяка - те саме, що подяка; окрилля - те саме, що
крила; полегко - те саме, що легко;
3) заміною основ новоутвореннями, що є синонімічними - щодо тих, які прибрані:
многота - те саме, що багато; оденки - те саме, що спільна робота заміжніх жінок
протягом зимового дня (прядіння, вишивання тощо); надвищ - те саме, що височінь; навзвори - те саме, що голосно, лунко; надтороси - те саме, що над торосами;
надвивищення - те саме, що вивищення; довжити - те саме, що продовжувати;
диточий - те саме, що дитячий; зрунтований - тронутий з місця; зорний - те саме,
що зоряний; скрайній - те саме, що крайній; мева - те саме, що мавка; незабудь незабудка; ненаситий - те саме, що ненаситний; перетика - те саме , що перетинок;
намислити - те саме, що надумати; трип - те саме, що хід, порядок.
4) утворення іменникових форм від прикметників і дієслів: колихкий -такий, що колишеться, легіт - те саме, що легкий, приємний вітерець, зпідупалий - той, що
підупав, оступився.
Робляться у зошитах записи прикладів індивідуально-авторських новоутворень, які
є свідченням того, яким чутливим був письменник до слова, як він багато працював над
його точністю, влучністю. За висловом В.Стуса, без чистоти душі і ясності серця віршів
не буде, добрих віршів. Поет - це людина, насамперед. А людина - це добродій [18]. Тому
й читати Стусівські вірші треба душею і серцем, вдивлятися і вслухатися в кожне слово.
І тоді вірші розкажуть про самого поета. Так, рядки вірша «Сховатися од долі - не судилось» є своєрідною ілюстрацією до окремих віх біографії Василя Стуса.
- Сховатися од долі - не судилось
7.01.1938р. - день народження;
Ударив грім – і зразу шкереберть пішло життя;
4.09.1964р. – з ламалася доля;
А чи підуть крізь сто твоїх смертей тобі услід 1979р. - повернення із заслання, і знову
в бій.
Складається з навчаючими таблиця-опора: Світогляд поета: сприймання світу оголеними нервами;
Життєві принципи: «Людина - це насамперед добродій», «Бути людиною – дертись
по вертикальній стіні», «Ще - ціную здатність чесно померти»; Ідеал життя: «Один з найкращих друзів - Сковорода»; Крик душі:
«Ярій, душе. Ярій, а не ридай,
У білій стужі серце України,
А ти шукай - червону тінь калини,
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На темних водах тінь її шукай» [19]. Насичені поезії і художніми прийомами, які підсилюють їх емотивне звучання. Це і епітети, метафори, порівняння, гіперболи, метонімії
тощо. Дається завдання: записавши наведені приклади, вказати, що це за троп. Приклади
завдань:
1. Думою тугу розвіюю
2. За обріями спогаду
3. Пропікає душу Україна
- сумно-весела, весело-сумна
4. Хай яблука останнього достою
В мої, червонобокі виснуть сни
5. Нехай Дніпра уроча течія
бодай у сні у маячні струмує
І я гукну, і край мене почує
6. Невже твоє життя тебе не кличе?
7. Він, як зоря, проміниться з туману
8. О земле втрачена, явися
бодай у зболеному сні,
і лазурово простелися,
і душу порятуй мені [20].
Розвиває аналітичне мислення і такий вид роботи, як знаходження неологізмів, оказіоналізмів, індивідуально-авторських новоутворень з обґрунтуванням свого вибору. Пропонуються картки, на яких записані уривки з поетичних творів В.Стуса:
- Іваночку! Ти чуєш, доброокий?
її-бо, не знаю, що я зле зробив.
- Прости мені, недільний мій Хрещатик,
Що, сівши сидьма, ці котли топлю
в оглухлій кочегарці.
-І нь блукає потоймир.
Щовбами сновигає пожар.
- Ще обрадіє із печалі
Твій обоюдожалий край.
- Ота зоря - вістунка твого шляху,
Хреста і долі, ніби вічна мати,
вивищена до неба [18].
Зацікавлює вивчаючих творчість поета і робота з творами-перекладами В.Стуса. Робота починається бесідою, що учні знають про його перекладацьку діяльність. Організовується вона за методом інтерактивної технології - джиг-со («снігова куля»). Звертається
увага навчаючих на те, що чимале місце в Стусівській творчості займають переклади
творів Рільке. В.Стус був його послідовником і учнем. Бо саме Рільке називали поетом460

месником, найбільш духовним поетом серед усіх поетів XX століття, який обрав собі
дорогу політичної боротьби, на якій він загинув, але залишився непереможеним.
Дуже шанував поет творчість Пастернака, Гете, Свідзінського, Унгаретті, Толстого,
Стефаника, Пруста, Камю, Фолкнера. З молодих сучасників найбільше цінував Голобородька, Вінграновського, Л.Кисельова. Велику увагу приділяв літературно-критичній
діяльності. Досліджував творчість Т.Тичини, написавши роботи «Феномен доби».
Поглибив такий ліричний жанр, як палімпсест. Палімпсестами називалися пергаменти, з яких стерто первинний запис і зроблено новий, але крізь нього іноді можна
розпізнати старий. Працюючи із збіркою В.Стуса, що має таку назву -«Палімпсести»,
виписуємо авторські новоутвори з коментарем:
• «Шопта» - щепоть, пучка;
• «Обоюдожалий» - добрий серцю;
• «Брості» - грона;
• «Часопростір» - неозорий;
• «Вертоград» - лад (символи);
• «Лепота» - красота;
• «Безгоміння» - тиша;
• «Квадратний отвір вахти» - віконце, через яке спілкуються з в'язнем;
• «Позапростір» - свобода.
Проводиться: 1) лінгво-естетичний аналіз поезій; 2) компаративний аналіз картини А.Антонюка «Даждьбог» і знаходження аналогії поняття «сюрреалізм» у творчості
В.Стуса (від фр. Surrebite – надреальний, надприродний); 3) практична групова робота:
спостереження над першими рядками віршів поета, які дають ключ до змістового й
емоційного розуміння твору. Використовується методика «відкритого кінця», яка вказує,
що розпочата робота може тривати і в позаурочній роботі; 4) вгадування назви поезії, з
яких взято рядки:
1. І не розмерз. І не відтерпнув. Ні.
2. Це шлях - до себе.
3. Усе, мов сон, пробігло - й знебуло.
4. Один лиш час і має совість.
5. Ти, хоре, слово. Тяжко хорети.
6. Тільки собою білий святиться світ.
7. І зголілі модрини кричали.
8. Тонко олень писався в імлі.
9. І зайшлися кінці і начала.
10. На оцій чуженецькій землі...
5) практична індивідуальна робота:
А-Б. Виписати приклади оксюморону (свідомого поєднання різко протилежних понять) та парафраз (переказу своїми словами чужих думок, текстів);
В. Прокоментувати один вільний вірш;
Г. Навести приклади гротеску (виду художньої образності, для якого характерними
є: фантастична основа, поєднання різко контрастних якостей, заперечення усталених ліричних і художніх норм);
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Д. Укласти невеличкий словничок авторських неологізмів;
Е. Записати архаїзми, які можна назвати Стусівськими;
Є. Навести приклади незвичайних метафор;
Ж. Прокоментуйте сказане В.Стусом. Умотивуйте використання розділових знаків:
Відмріялися мрії,
Віддумалися думи
Всі радощі - вщухли,
Всі барви погасли.
Голодна як проруб,
Тропа вертикальна
Не відвертись нею
Ні кроком ні оком
Ні рухом ні духом
Ні тілом зболілим
Ні горем скривіли
Од крику - владико,
Піднось мене вгору,
Бо хочу померти!
6) колективна робота:
а) запис у зошити словника новаторської поетики В.Стуса: неологізми (додаток до
знайдених самостійно): ставітри, відучора, знебуло, обоюджалий, опонічні, мідяногорла,
зголіла, серцеокий, головіття, заосінній, подаленілі, розпелюстити, стодалі, відтерпнув,
перестрашене, недовідомі, смут, синь-крига, у світ-завірюсі, хитай-вода, вороноконій,
сторчоголовий, ридай-ріка;
б) відшукування трикратної синонімії:
* запорошило, замело, засніжило;
* лях, бусурмен, бузувір;
* безгук, безмір, широчінь;
* пусто, голо, чорно.
в) прокоментувати вислови: солодка журба; веселий хрест; Україна сумно-весела,
весело-сумна; обрадіє із печалі;
г) характеристика герменевтики (мистецтва і теорії тлумачення текстів, первинний
зміст яких незрозумілий внаслідок їх стародавності або неповності) Стусової поезії.
Наступний вид роботи, який пропонується, це самостійна робота за планом-опорою:
1. Традиції світової поезії у творчості митця.
2. Екзистенціальні ідеї й елементи сюрреалізму.
3. Засоби поетичного самовираження у віршах В.Стуса.
4. Новаторські прийоми у творенні образів.
5. Дружба В.Стуса з І.Світличним.
Закріплення проходить через вирішення проблемних питань:
1. Розкажіть про витоки та джерела творчої наснаги В.Стуса.
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2. Які збірки поета видано за кордоном? З якої причини?
3. Назвіть збірку, знищену кадебістами.
4. Як називається збірка Василя Стуса, яка була видана в Україні після смерті поета?
5. Створіть розповідь на одну із тем: «Чому навчає нас Василь Стус?», «Мої роздуми
над поезією Василя Стуса».
По закінченні роботи записуються висновки: філософські вірші В.Стуса треба читати душею і серцем, вдивлятися і вслухуватися в кожне слово. І тоді вірші розкажуть про
самого поета, Василя Стуса. Мотиви самотності виразно проступають в багатьох поезіях: «Навколо тиша - а десь і щастя, і воля, і чистота». А ще спогади. Вони ятрять душу,
виривають серце наболілого тіла. Спогади ліричного героя переносять його в Україну,
де й «осінні яблука останнього достою», і «Дніпра уроча течія», «то ж дай мені дійти
і не зотліти, дійти - і не зотліти - дай мені», «колодязь, тин і два вікна сумні, що тають
у вечірньому вогні», «і в кожній миті - ніби дві жарини - журливі очі вставлено», «це
ти, о пресвята моя зигзице-мати». Все лягає на серце важким тягарем людської пам'яті.
Але на рідній землі все сприймається інакше, а тут, на чужині, навіть пам'ять давить на
серце. Рідний край далеко - але і туди долітає поетове слово. То ж вшануймо пам'ять про
Василя Стуса:
«Нехай до нього прийде Україна
І зніме хустку, і пов'яже хрест,
Десниця Божа і Господній перст
Укажуть місце, де його калина» [19].
Як підсумок, пропонуються тестові завдання. 1 рівень
1. Збірка «Зимові дерева» була написана:
а) в 1970р.;
б) в 1966р.;
в) в 1972р.
2. Збірка «Свіча в свічаді» надрукована:
а) в 1973р.;
б) в 1976р.;
в) в 1977р.
3. Збірку «Під тягарем хреста» видано:
а) 1979р.; б) 1981р.; в) 1978р.
4. Збірка «Вікна в позапростір» вийшла друком:
а) 1980р.; б)1982р.; в) 1985р.
5. Збірка «Дорога болю» надрукована:
а) в Києві;
б) в Донецьку;
в) за кордоном.
6. Перші вірші В.Стуса побачили світ у:
а) у 1962р.;
б) 1967р.;
в ) 1959р.
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7. До «Палімпсестів» В.Стуса писав передмову:
а) Ю.Шевельов;
б) І.Драч;
в) М.Жулинський.
8. Премію ім. В.Стуса було започатковано:
а) в 1986р.;
б) в 1989р.:
в) в 1988р.
9. Українську асоціацію невдоволеної творчої інтелігенції (УАНТІ) засновано у
Львові:
а) в 1989р.:
б) в 1987р.;
в) в 1990р.
10. Василь Стус вимушений був деякий час підписувати твори псевдонімом:
а) П.Безбородько;
б) В.Петрик;
в) І.Біленко.
11. Стус навчався в аспірантурі:
а ) в 1963-1965 роках:
б) в 1964-1967 роках;
в) в 1962-1965 роках.
12. За членство в Українській Гельсінській групі В.Стуса було заарештовано:
а) в 1984 році;
б) в 1980 році;
в) в 1987 році.
13. В.Стус повертається із заслання в Київ:
а) у 1985 році;
б) у 1983 році;
в) у 1979 році.
14. Василя Стуса визнано лауреатом Міжнародного поетичного фестивалю в Роттердамі:
а) у 1982 році;
б) у 1985 році;
в) у 1979 році.
15. Друкувався В.Стус в часописах:
а) «Донбас»;
б) «Прапор»;
в) «Дніпро».
16. Після відходу Стуса в небуття було видано збірку:
а) «Птах душі»:
б) «Під тягарем хреста»;
в) «Свіча в свічаді».
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17. На кіностудії «Галичина-фільм» знято фільм про В.Стуса. Його назва:
а) «Дорогою болю»;
б) «Просвітлої дороги свічка чорна»;
в) «Довгим шляхом до рідного краю».
18. Де і коли побачила світ збірка «Зимові дерева» В.Стуса:
а) в Києві у 1982 році;
б) в Брюсселі у 1970 році;
в) у Донецьку в 1976 році.
19. Василь Стус написав ґрунтовну розвідку про поезію П.Тичини. Вона має назву:
а) «Феномен доби»;
б) «Неперевершений майстер слова»;
в) «Славетний співець України».
20. Твори В.Стуса в 4-х томах видано у Львові:
а ) у 1994 році;
б) у 1999 році;
в) у 2001 році.
21. Народився В.Стус 7 січня 1938 року:
а) в с.Новоукраїнка Дніпропетровської області;
б) в с.Рахнівка Вінницької області;
в) в с.Веселе Донецької області.
22. Василь Стус був виключений з аспірантури:
а) в 1965 році;
б) в 1969 році;
в) в 1963 році.
23. Стус вперше був арештований:
а) в 1969 році;
б) в 1972 році;
в) в 1974 році.
24. Другий арешт В.Стуса був:
а) у 1977 році;
б) у 1979 році;
в) у 1980 році.
25. За яку збірку В.Стусу посмертно було присуджено Державну премію:
а) «Дорога болю»;
б) «Зимові дерева»;
в) «Осінь золотокоса».
26. В якому році В.Стусу було ухвалено присудити (посмертно) Державну премію:
а) у 1989 році;
б) у 1994 році;
в) у 1991 році.
27. В.Стус був удостоєний Міжнародної премії, яка називалася:
а) «Золоте перо»;
б) «Поету-інтернаціоналісту»;
в) «Вільний голос».
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28. В.Стус виступає у різних жанрах, але найчастіше:
а) в жанрі медитації;
б) філософських роздумів;
в) інтимної лірики.
29. Поета посмертно було реабілітовано:
а) в 1997 році;
б) в 2001 році.;
в) в 1988 році.
Тестові завдання репродуктивно-творчого рівня:
Середній рівень:
Знайдіть один правильний варіант відповіді. Порівняйте життя і творчість В.Стуса і
його улюбленого поета Т.Шевченка:
а) дитинство, батьки;
б) умови життя, друзі, початкова освіта;
в) місце заслання і підстави для арешту;
г) любов до рідної землі, мрія про відродження великої української нації.
Достатній рівень:
Підкресліть варіант відповіді, який, на нашу думку, є правильним. В яких рядках вірша «Як добре те, що смерті не боюся...» відчувається прояв сили волі поета:
а) Я не питаю, чи тяжкий мій хрест...;
б) В передчутті недовідомих верств;
в) Як син, тобі до землі уклонююсь...
Високий рівень:
Напишіть творчу роботу на одну із тем:
1. Україна в творчості В.Стуса.
2. «Він мав неймовірно гострий профіль, який нашого часу. А такі профілі мають
сильний вплив на добу, хоч вона не завжди про це підозрює» «І.Драч».
Таким чином, знайомлячись з творами Василя Стуса, бачиш в них відкритість істині, правді, космічність душі поета дозволяє відчути читачеві сенс життя і свого особистого, і загальнолюдського. Його екзистенційний суб'єкт розцінює власне життя як
даність, «як жертву щирості». Уславив він українську літературу і своїми перекладами.
В творах-перекладах за первинною комунікацією йде мета-комунікація, в процесі якої
створюється мета-текст. Як зауважує науковець А.Попович, первинний текст стає саме
тим протекстом, на основі якого створюється інший текст. Вивчаючи твори В.Стуса, навчаючі заглиблюються в його мовну палітру, бачать необмежену кількість новоутворень,
багатство художніх засобів, тематичний розмай, заглиблюючись в такий спосіб в освітнє
середовище, що носить творчий характер.
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В статье поднимаются проблемы овладения иностранными языками в контексте
формирования студента ВУЗа как личности, готовой к межкультурному общению.
Ключевые слова: межкультурное общение, социокультурная компетенция.
The article is about the problems to get students ready for intercultural communication
while learning foreign languages at the higher educational establishments.
Key words: intercultural communication, social competence.
Зміна соціокультурного контексту вивчення іноземних мов в європейських країнах
і країнах СНД та рекомендації Ради Європи з мовної освіти визначили нове соціальне
замовлення суспільства в галузі освіти, зокрема стосовно оволодіння іноземними мовами, яке передбачає не лише навчання іншомовного спілкування, але й формування особистості на рубежі культур, готової до міжкультурного спілкування і здатної ефективно
вирішувати інтеркультурні непорозуміння і конфлікти.
Це означає, що студенти мають усвідомлювати спільні і відмінні риси рідної та іншомовної культур для успішної участі в діалозі культур.
Проблема формування соціокультурної компетенції набула особливої актуальності
у 90-х роках минулого століття, коли були детально досліджені її складові: країнознавча, лінгвокраїнознавча та соціолінгвістична компетенції, в яких відображені компоненти
міжкультурного спілкування: змістовний – країнознавча, культурознавча та міжкультурна інформація (країнознавча компетенція), мовний – лексика з національно-культурною
семантикою, мовленнєвий етикет, техніко-комунікативні кліше (лінгвокраїнознавча компетенція), комунікативний – норми, сценарії, ритуали спілкування, техніка міжкультурного спілкування (соціолінгвістична компетенція).
Саме комунікативному компоненту, який передбачає розуміння і використання соціальних правил поведінки та дотримання правил етикету спілкування, присвячена велика кількість досліджень як у лінгвістиці, так і в методиці навчання іноземних мов. У
методичній літературі визначено поняття стандартів комунікативної поведінки, описано
їхні компоненти, розроблено методику та сформульовано рекомендації щодо навчання
стандартів комунікативної поведінки, притаманних британській культурі, визначено й
описано найбільш розповсюджені стандарти комунікативної поведінки у Великій Британії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії.
Питання формування соціокультурної компетенції як основи формування умінь навчання в діалозі культур розглядається в роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Н.Ф.Бориско, Н.Б.Ішханян дослідили структуру і зміст соціокультурної компетенції.
О.І.Тарнапольський описував можливі види комунікативної поведінки. Е.М.Верещагін,
В.Г.Костомаров визначили рівні фонових і країнознавчих знань в іншомовних ситуаціях
спілкування, які необхідні для формування соціокультурної компетенції. Однак питання
формування соціокультурної компетенції як компоненту професійної компетентності викладача іноземної мови залишається і надалі актуальною.
В літературі професійного навчання останніх років порушується питання про необхідність формування професійної компетентності викладача за допомогою різних інноваційних технологій: стратегій комунікативної поведінки в професійно-значущих ситуаціях міжкультурного спілкування, соціального проектування, англомовній художній
літературі та ін.
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Велика кількість публікацій присвячена невербальному компоненту: досліджено паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні англійською мовою у діяльності викладача.
Поза увагою вчених не залишилися і табу, що зустрічаються в різних культурах: визначено й описано їхні види, запропоновано методику їх навчання студентів.
Отже, проведений аналіз наукової літератури, нормативних документів, підручників,
а також спостереження за навчальним процесом у ВНЗ і власний досвід викладання іноземних мов, дозволив виявити низку протиріч:
– між новими програмними вимогами щодо навчання міжкультурного спілкування
та формування міжкультурної комунікативної компетенції у студентів і малоефективним
способом організації процесу навчання у ВНЗ;
– між потребою суспільства у підготовці висококваліфікованих фахівців, що володіють двома і більше іноземними мовами, і відсутністю сучасних навчально-методичних
матеріалів з іноземної мови;
– між потребою вищої освіти у теоретичному обґрунтуванні та науково-методичному
забезпеченні ефективного процесу підготовки спеціалістів, здатних брати участь у міжкультурному спілкуванні, і відсутністю досліджень, присвячених навчанню студентів
стандартів комунікативної поведінки.
Основною метою навчання іноземній мові в ВНЗ є формування комунікативної компетенції студентів. Поняття «комунікативна компетенція» багатозначне, воно складається з ряду взаємозв’язаних компетенцій: мовної, мовленнєвої, соціокультурної і стратегічної. Нас цікавить соціокультурна компетенція, яка являє собою уміння врахувати
культурні особливості, правила вербальної і невербальної поведінки в типових ситуаціях
спілкування. Важливість формування такої компетенції запропонована новою мовною
політикою в Європі і в Україні в тому числі, суть якої зводиться до необхідності виховання людини, яка зможе брати участь в діалозі культур, а також має достатню для цього
іншомовну підготовку.
Спостереження за навчально-виховним процесом і наш власний досвід роботи свідчать про те, що викладач іноземної мови володіє достатньою компетентністю у формуванні мовної і мовленнєвої компетенції студентів, оскільки це не є чимось новим. Але
формування соціокультурної компетенції має певні труднощі як у викладача, так і у студентів. (Див. таб.)
Усе це свідчить про те, що, з одного боку, необхідна подальша робота по відбору
матеріалів, які сприяють соціокультурному навчанню студентів, а з іншого, про необхідність приділяти більше уваги розвитку соціокультурної професійно-орієнтованої компетентності викладача іноземної мови. Це, в свою чергу, вимагає розробки інноваційних
технологій, які б “озброїли” викладача, зняли вище згадані труднощі і дозволили б йому
ефективно формувати соціокультурну компетенцію студента ВНЗ.
Однією з таких інноваційних технологій є соціокультурні пошукові задачі, які націлюють студента на самостійний пошук необхідної соціокультурної інформації, її інтерпретацію. Вони сприяють активізації мовленнєвої діяльності студента, удосконаленню
мовленнєвих операцій, таких, як порівняння, синтез, аналіз абстрагування, узагальнення, систематизації під час зіставлення різних культур у різних видах інтелектуальної діяльності.
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Таблиця
Труднощі, які виникають при формуванні соціокультурної компетенції
Викладач

Студент

1) недостатня обізнаність з методичних
особливостей соціокультурного підходу
в навчанні;
2) недостатня поінформованість в питаннях соціокультурних особливостей
країн, мова яких вивчається;
3) психологічні труднощі, обумовлені
необхідністю перегляду своєї ролі в
контексті соціокультурного підходу (викладач – мовний партнер, «полегшувач»
і організатор самостійної пошукової
роботи студента);
4) обмаль навчально-методичного матеріалу, який містить соціокультурні
свідчення;
5) невеликий набір методичних прийомів і технологій щодо виконання
соціокультурних завдань, вправ, які
спрямовані на оволодіння вербальними
і невербальними формами спілкування,
на осмислення і інтерпретацію соціокультурної інформації;
6) невміння організовувати різні форми
роботи для засвоєння соціокультурної
інформації: соціокультурні рольові ігри,
психодрами, дебати, дискусії і т.д.;
7) невміння стимулювати студентів до
пошукової діяльності для отримання
необхідної соціокультурної інформації.

1) неординарність побудови заняття, де
провідна роль часто належить не викладачу, а саме студенту;
2) необхідність досягнення не лише
комунікативних, але й особистісноформуючих завдань;
3) невміння адекватно вибирати соціокультурні ситуації, моделі вербальної
або невербальної поведінки;
4) невміння самостійно знаходити необхідну соціокультурну інформацію з доступних джерел;
5) складні коментування і інтерпретації
невідомих і незрозумілих соціокультурних явищ.

Для студентів пошуково-соціокультурні завдання можуть будуватися навколо статей,
соціокультурних текстів, соціокультурного коментаря, оголошення, реклами, квитків на
різні види транспорту, театральної вистави, карикатури, літературної ілюстрації, символів та знаків.
Творчі пошукові соціокультурні завдання відбуваються у спільній, колективній творчості студентів, яка потребує від них пошуку вирішення проблеми, побудови проекту,
різноманітних рольових ігор, психодрами, ін.
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Все це буде стимулювати у студента інтерес до культури країн, мову яких вони вивчають, бажання більше пізнати про життя інших народів, побачити спільне і відмінне в
рідній та іноземній культурі.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ МОВ В СУЧАСНОМУ
ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті розглядаються питання розвитку національних культур населення сучасної України на прикладі мовного положення мешканців сіл Болградського району Одеської області, що сприяє закріпленню знань національного компоненту, формуванню національної свідомості.
Ключові слова: етнос, національні меншини, національні мови, міжнаціональне спілкування.
В статье рассматриваются вопросы развития национальных культур населения
современной Украины на примере языкового положения жителей сел Болградского района Одесской области, что способствует закреплению знаний национального компонента, формированию национального сознания.
Ключевые слова: этнос, национальные меньшинства, национальные язики, межнациональное общение.
The article deals with the questions of national cultures of the Ukrainian modern population
on the example of the language situation of Bulgrad district Odessa region country people. It
helps to perfect knowledge of national component and formation of national consciousness.
Key words: ethnos, national minorities, national languages, international communication.
Тенденції розвитку національних культур населення сучасної України виявляються у
формуванні та збереженні низки етноспецифічних особливостей, які залежать від місця
проживання кожного етносу, їх соціальної та демографічної структури.
Зацікавленість до історії етнічних народів України, збереження і розвиток їх культури зумовлені теоретичною та практичною потребою узагальнення інтелектуального і
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духовного досвіду її представників, який є складовою цілісного процесу державотворчої
діяльності українського народу.
У 10 та 11 статтях Основного закону України, які стосуються прав національних
меншин щодо рідної мови, гарантується «вільний розвиток використання та захисту російської, інших мов національних меншин», закріплюється сприяння «консолідації та
розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів
національних меншин України» [1].
Загальновідомо, що мова будь-якого народу − першоелемент його культури, його суті,
його життєдіяльності. Поки живе мова доки живе й народ як етнос, як носій цієї мови.
Для задоволення освітніх потреб національних меншин Міністерством освіти спільно з Міністерством у справах національностей, міграції та культів було розроблено і затверджено Державну програму відродження й розвитку освіти національних меншин в
Україні на період 1994-2000 рр. [2].
З метою подальшого відродження та розвитку національних культур Кабінетом Міністрів у 1995р. схвалено Концепцію розвитку культур
національних меншин. Державна програма відродження і розвитку освіти національних меншин в Україні сприяла тому, що в країні вже діє понад З тисячі загальноосвітніх
закладів з різними мовами навчання [3].
Для навчально-методичного забезпечення освіти національних меншин видаються
навчальні посібники нового покоління. Так, за період втілення в життя названої Державної програми навчальні заклади з навчанням мовами національних меншин отримали
близько 400 назв оригінальних і перекладних підручників.
Такі заходи безперечно сприяють закріпленню знань національного компоненту,
формуванню національної свідомості. Але важливо, щоб навчання рідною мовою етносів, виховання на національних традиціях не вели до ізоляціонізму від інших народів
та їхніх культур, а тим більше до протиставлення. Тут потрібна особливо висока відповідальність тих, хто навчає, пише підручники, видає літературу, формує політику в засобах масової інформації. У багатонаціональному суспільстві треба надзвичайно уважно
ставитись до проблем етносів, міжетнічних відносин.
Через весь навчально-виховний процес червоною ниткою повинна проходити думка
про те, що досягнення кожного етносу в розвитку своєї мови, культури, народної педагогіки, є внеском у загальнолюдську духовну скарбницю нашої країни. На сучасному
етапі розвитку демократичної України слід виховувати повагу до культури, звичаїв, традицій інших народів. Цьому найкраще сприяла б широка пропаганда кращих досягнень
духовності кожного народу, у взаємозв'язках, співробітництві, дружбі між етнічними
спільнотами як в діахронії, так і в синхронії. Необхідно, щоб національні спільноти не
замикалися в собі, зосереджуючись на розвитку лише свого етнічного, а йшли на міжетнічні культурні, духовні контакти. Це сприятиме взаємозбагаченню народів, запобігатиме культурному ізоляціонізму, національному нігілізму, подоланню негативних стереотипів.
На вирішення цих питань спрямовані рішення українського уряду. Однак, більшість
представників етносів нашої держави переймаються тим, що у часи політичних катакліз472

мів, економічної кризи, соціальних негараздів мова, як головний чинник етнічної приналежності, заслуговує на більш вагомішу увагу. Питаннями збереження національних
мов, на жаль, ще не достатньо займаються державні установи. На сучасному рівні ці
питання вирішуються батьками, культурно-просвітницькими центрами, національнокультурними товариствами, об'єднаннями, асоціаціями тощо. В їх роботі є ще багато недоліків, прорахунків, які не завжди залежать від них.
Для прикладу візьмемо сучасне мовне положення мешканців сіл Болградського району Одеської області, де, як правило, переважає болгарське населення (його кількість коливається між 70% і 60% від загальної кількості населення) [4]. Офіційна мова в державних установах - українська, хоч неофіційно - російська. Мова спілкування в болгарських
селах - діалект, у змішаних - болгарська, гагаузька, албанська (функціонують тільки в
усній формі).
Використання двох мов обумовлено екстралінгвістичними причинами: болгарам, які
переселились на чужу землю (у даному випадку у Росію, на землі України) і зберегли
рідний говір на рівні усної комунікації, необхідно знати і мову країни, де вони живуть,
більше того використовувати її, як засіб спілкування з мешканцями інших сіл району і як
мову міжнаціонального спілкування.
У районі використовуються дві макропосередницькі мови: російська і болгарська.
Кожна мова має своє функціональне навантаження − російська − офіційна і діалектна
болгарська − розмовна.
Отже, при розробці концепції викладання мов тому чи іншому етносу, що компактно проживає в Україні, було враховано ряд принципових питань. Основні з яких, це
розширення сфери функціонування та створення літературної мови етносу на підставі
діалектів, про мову викладення, зокрема в початковій школі, про співвідношення різних
мов у програмі середньої школи − програма має включати вивчення не лише трьох мов
(рідної, української, іноземної).
Розроблена, з урахуванням сучасного рівня розвитку лінгвістики та методики, концепція викладення мов етносу, що компактно проживає в Україні, стане дійовим чинником виховання освіченої, духовно багатої та соціально активної особистості і сприятиме
гармонізації національно-мовних відносин в Україні, збереженню етнічних мов в умовах
сучасного полікультурного суспільства, а це значить і культури кожного народу зокрема.
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