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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 111.2

Кобзар О.І.
(Полтава, Україна)

МІФОПОЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОСТІ РІХАРДА ВАГНЕРА
У статті розглядається міфопоетика творчості Р.Вагнера як парадигма творчого
мислення та спосіб реалізації естетичних прагнень. Орієнтиром художньої образності
митця став міф, який автор у дусі часу класифікував як «народну поезію» прадавніх
часів.
Ключові слова: міф, міфологія, міфопоетика, міфотворення.
В статье рассматривается мифопоэтика творчества Р. Вагнера как парадигма
творческого мышления и способ реализации эстетических устремлений. Ориентиром
художественной образности драматурга-композитора стал миф, который автор
в духе времени классифицировал как «народную поэзию» древних времен.
Ключевые слова: миф, мифология, мифопоэтика, мифотворчество.
The mythopoetic of R.Wagners works as a paradigm of creative thinking and way of
aesthetic aspirations is examined in this article. Guiding artistic imagery of his poetry was the
myth that the author classified as “folk poetry” of ancient times.
Key words: myth, mythology, mythopoetics, transformation, myth-creating.
Звернення до національного епосу та міфології було спричинене націоналістичним
характером німецьких буржуазних рухів XІX ст., керованих імперською ідеєю. Прагнення збагнути внутрішній світ індивідуума, визначити його місце в суспільстві, особливо у
переломні моменти, усвідомити моральні та етичні цінності епохи через глобальні міфологічні категорії сприяло значному розвитку інтерпретації міфу в німецькій літературі.
Творчий пошук драматурга, який постійно повертав його до міфології як поетичного
та сутнісного витоку людства, знайшов своє найповніше втілення у музичній тетралогії
«Кільце нібелунга» (1848-1874). У цій монументальній драмі Р.Вагнер намагався художньо дослідити основи буття з його «постійними величинами», глибинну сутність людини
та її можливостей, духовних і моральних устремлінь. В умовах роздробленості мистецтва і митців Р.Вагнер прагнув створити художній твір, який об’єднав би його різні жанри, як то музику, театральну постановку, літературу, образотворче мистецтво і пластику.
Автор сконцентрував у музичній драмі творчу силу та здобутки народу, поставивши її як
святкове дійство, на кшталт античного, у якому б суспільство могло відчути себе спільністю, об’єднаною загальними цінностями і традицією. Характерна особливість музичних драм Вагнера полягає у тому, що зображення і тлумачення драматичного розвитку
подій здійснюється переважно музикою, оскільки сучасний оркестр, як неодноразово
© Кобзар О.І., 2010
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підкреслював композитор, відповідає грецькому хору, який роз’яснював дію трагедії.
Хоча першим захопленням Р.Вагнера була драма, до якої він з дитинства відчував якесь
особливе, містичне почуття, а театр вважав місцем небувалих і грандіозних одкровень,
музика стала для нього не лише мистецтвом, а таємничим чарівним «вищим буттям»,
«символом незвіданих глибин та заповітних осягнень» [1 (1: 28)].
Митець працював над «Кільцем нібелунга» понад чверть століття, починаючи з прозового есе «Міф про нібелунгів. Проект драми» (1848) (перша назва – «Сказання про
нібелунгів. Міф») до повного завершення музичної драми у листопаді 1874 року, коли
він написав на останній сторінці партитури тетралогії: «Більше я нічого не скажу» (ich
sage nichts weiter) [1 (V: 28)]. Масивний твір зображає велику історію загибелі богів,
що, як автор стверджує в есе, досягнувши своєї головної мети: створення вільної людини, знищили самі себе, коли їх безпосередній вплив мусив поступитися перед свободою людської свідомості. Ця ідея формулюється Р.Вагнером у дусі теології Л.Фейєрбаха:
боги загинули у людській свідомості, коли ті відкрили механізм, за допомогою якого їх
власна могутність проектувалася у божественні образи. У боротьбі за владу богів люди
впізнавали свої власні прагнення та інтриги, коли боги, як і вони самі, порушували глибоку правду життя: примирення влади й любові, заплутавшись у ворожих життєвих силах. Якщо боги не могли поєднати владу й любов, значить і люди ще не в змозі зібрати
свої сили існування; у долі богів люди бачили причини власних невдач та падінь. Вони
перестали вірити богам, які демонстрували людські сили й устремління, зберігаючи при
цьому своє фантастичне втілення. Тому міф про загибель богів, за словами Р.Сафранські,
розповідає символічну історію подолання людського самовідчуження [2: 266].
Дія «Кільця Нібелунга» видається простою, як і логіка, завдяки якій вона розвивається. Вона виразно відповідає схемі, запропонованій Ф.Шеллінгом за декілька років
до Вагнерового проекту, що демонструє структурну особливість міфологічного процесу
взагалі. Ф.Шеллінг стверджував, що «світ богів заснований на прокльоні, що передається
у спадок від роду до роду», обвинувачуючи перш за все Зевса, гомолога Вотана [3: 356].
Використовуючи ті самі джерела, що і Р.Вагнер («Символіка і міфологія» Г.Кройцера,
драми Есхіла «Прометей закутий», «Едіп»), філософ вбачає у міфологічних діях «помилку людства» (Menschheits-Irrthum), що є неминучою. Відбуваючись у свідомості, вона не
може бути справою свободи, а чимось, встановленим сліпою необхідністю. Так само думав і Р.Вагнер з його улюбленим висловом про те, що міф є «зображення мимовільного»
(Darstellung des Unwillkürlichen) (лист до Рьокеля від 25 січня 1854 р.). Мимовільне, за
словами Ф.Шеллінга, зріднює міфічне з природними процесами, оскільки в міфологічній уяві «діють ті самі світопороджуючі потенції, що і в природі», їх «взаємозв’язок не
є штучним, а натуральним [3: 284]. Так само, як Ф.Шеллінг акцентує первісну провину Зевса та фатумний характер міфології, у Р.Вагнера Едда провіщає Вотану: «Якийсь
темний день затьмить богів, у першу чергу їх родоначальника Вотана» [1 (V: 262)]. Тема
«присмерку богів» стала провідною у мюнхенських та берлінських лекціях Ф.Шеллінга
про філософію міфології та одкровення. Хоча основними джерелами Вагнерового «Кільця нібелунга» були «Пісні старої Едди» (1815) братів Я. та В.Грімм, «Німецька героїчна
сага» (1829) В.Грімм, «Героїчна книга» (1843-46) Зімрока та «Німецька міфологія» (1833)
Я.Грімм, автор у чисельних деталях слідує Шеллінговому концепту. За Ф.Шеллінгом мі6

фологія є системою політеїзму (світом богів), що слідує за прадавнім монотеїзмом, в
якому світотворчі принципи (потенції) взаємо існували ще як недиференційоване єдине.
То були часи Хаосу та архаїчної природи, їх розпад – реальне входження у життєву напруженість – породив низку образів, в яких початковий надлишок «реального» принципу був послідовно витіснений зростаючим і в кінці кінців переважаючим «ідеальним».
Указані стадії розвитку пройшло все людство, тобто «теогонічний процес» розподілив
свої моменти і ролі серед різних народів, що дозволяє Р.Вагнеру говорити про «великі
взаємозв’язки усіх справжніх міфів» [1 (IV: 267)].
Залучання природних феноменів, як то світло й темрява, день і ніч до художнього
світу Вагнерової драми не було натуралізмом, а використанням природної символіки,
яка за допомогою усталеної метафорики розкривала дійсність. У зображенні явищ природи (елементи води, землі, повітря і вогню) домінує космічно-міфічний характер, вони
переходять в «Кільці Нібелунга» у міфічно-персональні образи. Починаючи з прелюдії, як музичного оформлення «присмерку богів», природні елементи присутні у драмі до останніх акордів, коли їх гармонічна взаємодія припиняє конфлікти між любов’ю
та ненавистю, владою та безсиллям. У прозовому тексті «Викрадення золота Рейну»
Р.Вагнер акцентував «зображення любові в усіх живих істотах, у воді, повітрі й землі»
[1 (IV: 347)]. Використання у драмі природних елементів і понять означає повернення до
міфічно-архаїчних принципів і сил. Однак поетика «Кільця нібелунга» досягає власного
міфічного масштабу, проходячи від германських доісторичних часів до європейського
модерну. В листі від 1856 року Р.Вагнер писав про те, що його тетралогія містить «сутність самого світу, в усіх його імовірних фазах». Тобто світ зображується в «Кільці нібелунга» як космос, в якому природа й історія осмислюються міфічно.
Міфічну складову музичної тетралогії утворює давньогерманська й давньоскандинавська міфологія, до якої додаються християнські компоненти, що характерно для
комплексної міфічно-історичної європейської традиції. Автор підходив до матеріалу,
який використовував у тетралогії, без будь-якого пієтету, трансформуючи відомі міфологічні сюжети й мотиви згідно власного задуму, змішуючи північні й південні германські
епічні мотиви й образи, додаючи елементи античної та східної культурної спадщини, зокрема буддизму. Загальна трансформація епічних переказів у драматичні структури відбувається за моделлю грецької трагедії. Перш за все привертає увагу відновлення архаїчної субстанції міфу, що виявляється у заявленому від початку елементарно-космічному
масштабі драми. Архаїчний вимір міфу, що виявляється у діях богів як міф про початок і
кінець світу, передається музикою, оскільки, на переконання автора, лише музична драма може відобразити елементарно-космічну гру міфічних природних та світових сил.
Повертаючись до теогонічної сфери, популярної з часів Гесіода, Р.Вагнер зображає дочок
Рейну як елементарні природні сили, а не як особи.
Нова єдність, в якій розчинився світ богів міфологічних часів, як вища духовна
сила, представлена у музичній драмі Р.Вагнера первісною природою, що, за висловом
М.Франка, дає право говорити про «парадоксальний» проект натуралізованої міфології»:
«Після загибелі себе гномів, велетнів, богів і людей, котрі скомпрометували себе, залишається лише вона [натуралізована міфологія. – О.К.], більше не у тому завищеному релігійному чи духовному смислі, а у Фейєрбаховому натуралізованому смислі – як відгук
7

бажання нормативного оцінювання» [4: 87]. Указана міфологія втілюється у «Кільці нібелунга» в багатозначному образі доньок Рейну, у дусі світового елементу – вогню (Логе)
та золота Рейну, в образах вічної жіночості – Фраї, Ерди. При чому, Золото Рейну, світовий Ясень і Ерда, за визначенням О.Лосєва, є різними іпостасями первісно-єдиної та надбуттєвої Безодні, з якої усе походить, що, відрізняючись різними аспектами і відтінками,
являють собою по суті одне і те ж саме [5: 171]. Так, первісний недоторканий стан світу
(Urstand), який потім буде порушено беззаконними діями богів і героїв, Р.Вагнер представляє як єдність всесильного вогню, який все освітлює і пожирає, та всенаповнюючої
субстанції буття – Води. З цієї єдності виникає Золото Рейну як всесвітньо-божественна
безликість, що супроводжується лейтмотивом безформної природи. Аналогічну послідовність первісно-єдиного та органічного Хаосу презентує міф про світовий Ясень. Він
також являє собою архаїчну міць та безликість, але в аспекті первісної природи та сили,
оскільки він супроводжується мотивом списа. Образ Ерди, як образ космічної нероздільної всезагальності, отримує риси світової свідомості та мудрості світу (urwissend).
Ерда – яка поринула у сон та видіння мудрості долі, що створює світ богів та людей, віщує їм таємниці, спонукаючи до героїзму, а значить, до життя. До цього ж ряду образів
належить і Логе, хитрий, підступний палій та «верховний пожежник», що перебуває у
імпліцитних родинних стосунках з доньками Рейну як персоніфікованими духами елементів води і золота. Представляючи їх інтереси перед Вотаном, він красномовно оспівує
незрівнянну цінність любові. Спочатку соромлячись перебувати разом з богами, Логе у
кінці передає свій заворожуючий вогняний блиск золоту Рейна, стає тим, хто приносить
світло, або дослівно «Люцифером». Разом з водяними русалками він спричинює кінець
світу, унаочнюючи слова Бакуніна про «світову пожежу», у той час, як доньки Рейну,
викликаючи прибуття води, потужно допомагають хвилям погасити пожежу. Однак природа, чиїми символами виступають названі образи, не має у драмі міфічного значення,
вона розуміється Р.Вагнером (як і Ф.Шеллінгом) у земному смислі.
Критику приватної власності Р.Вагнер обґрунтовує волею природи. Ніхто не може
«присуджувати собі дійсне природне право на те чи інше володіння», оскільки природа,
що з архаїчних часів мала «комуністичний» характер, відкрила свої скарби усім людям
однаковою мірою, маючи на меті «щастя, володіння і насолоду всіх, тоді як самовільне
придбання одинака є пограбуванням усіх» [1 (IІ: 146)]. По-своєму трактуючи прадавній
міф про нібелунгів, автор акцентує увагу на трансформаціях, що відбулися в актуальній
міфорецепції: «Якщо у прадавньому уявленні скарб (нібелунгів) видавався величчю землі (Herrlichkeit der Erde), що усім відкрита денним світлом, то пізніше ми розглядаємо
його у згущеній формі як трофей, що дає владу герою (die machtgebende Beute), який здобув його у старого страшного противника як нагороду за найсміливіший найдивовижніший вчинок» [1 (IІ: 153)]. Дана природою усім людям однакова влада, виокремлюючись
у «реальне володіння» (realen Besitz), стає інструментом «панування» (Herrschaft) одного над іншим. При чому характерно, що власність, яка дає владу, ніколи не добудеться
новим володарем спокійним договірним шляхом, а шляхом насильницького захоплення,
зради і вбивства. Тому вже перший вчинок ставить указану власність поза законом, а
його власник потрапляє під прокляття: (Андварі до Локі) «Прокляття тому, хто володітиме кільцем Андваранаута, моїм золотим кільцем! Він повинен загинути, будь він
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людиною чи богом»; Фафнер Зігурду: «Пронизливе золото, багряний скарб, кільця тебе
вб’ють» [1 (V: .254)].
Фатальне кільце нібелунга, за задумом Р.Вагнера, повинне «завершити жахливу картину таємничого світового панування грошей». Його апокаліптична дія не залишається
вічною, повертаючись до доньок Рейну, воно, за словами Брунгільди, очищається вогнем від прокляття і зла: «Вогонь, який спалить мене, очистить кільце від прокляття».
Прокляття любові, насильницьке перетворення природи у річ, порушення договору, захоплення влади, знищення конкурентів, смерть останнього володаря, зворотне перетворення у природну форму – все це, за Р.Вагнером, стадії фатального шляху використання
золота. Вони слідують «сталим законам» не лише в природно-філософському значенні,
як стверджували романтики, а й символічним уявленням про кулю чи колесо фортуни,
що відвертаючись, позбавляє людину щастя і багатства [1 (VІ: 253)].
За композиційною побудовою драма Р.Вагнера в основних своїх моментах повторює
міф з його символікою чисел. Так, наприклад, сцена з норнами у пролозі «Загибелі богів», яку сам автор розглядав як резюме усієї своєї міфологічної філософії, має троїсту
архітектоніку (три – число цілісності, довершеності). Пролог складається з трьох частин,
що відображають трагічну історію світу й богів. Перша частина змальовує історію світу
в аспекті знання і влади, друга – трансцендентальну першооснову, властиву людям та
богам, третя – розвиток світу в контексті влади та любові. Кожна частина складається
з трьох партій, які виконує кожна з трьох норн (перша – про богів, друга – про людей,
третя – про їх загальну трагічну долю), та завершення, яке співають три норни разом.
Таким чином, музична драма Р.Вагнера є багатоплановою за своїм значенням і джерелами. Найглибший план складає форма грецької трагедії як формотворчий принцип
музичної драми. Опрацьовані автором матеріали різних джерел германських міфів були
трансформовані згідно грецької парадигми, що надало йому можливість моделювати та
створювати нові форми. «Повернення античного підґрунтя» відбувалося, за влучним висловом Ф.Ніцше, «на вершині нових тенденцій», коли найсучасніші мистецькі форми
вбирали в себе архаїчні міфічні структури з метою досягнення їх досконалості. Суттєву
частину інтертексту музичної драми склали переосмисленні традиційні міфічні ремінісценції та міфопоетичні метафори космогонічних мотивів народження всесвіту, хаосу,
світла й темряви як прояву божественного (всезагального) й людського індивідуального
(одиничного) начал.
Відображаючи своє розуміння світу у найбільш повній і зрозумілій формі, Р.Вагнер
у «Кільці нібелунга» творив власну міфологію, що поєднала в собі язичництво і християнство з їх різноманітними символи й алегорії, котрі в уяві митця склали нову цілісність.
Композитор-драматург створив власний міф свого часу, який прокламував нове суспільство, засноване не на приватній власності. Скарб нібелунгів у Вагнерові поетиці виступає символом власності, яка не може бути поєднаною з коханням, оскільки воно має її
подолати. Любов рятує світ від прокляття власності. Міф Р.Вагнера відображає світову
історію від утворення суспільства до занепаду держави як історичної необхідності. У
загальному вигляді авторський міф має наступний зміст. Завдяки договорам, отриманим
обманним шляхом, Вотан завойовує владу над світом. Ці договори приносять світу нещастя, оскільки знищують природні зв’язки. Існує лише один природний і вічний за9

кон – первісний закон природи, чиї дочки є норнами, які плетуть долю. Однак фатум
перетворено у політичну необхідність, нитка норн рветься, коли природні зв’язки світу
замінюються самовільними договорами, сповненими лжесвідчень та провини. У постійному полюванні за силою і власністю, що забезпечують владу над світом, немає місця
любові. Безгрішний й вільний чоловік, котрий повинен врятувати світ для завинившого
Бога, гине від прокляття, яке тяжіє над власністю та положеннями, що замінили первісний закон. Та його загибель осяює люблячу жінку, котра здійснює вчинок, який рятує
світ. Боги, котрі увели світ у пута, гинуть, провина загладжується, власність знищується,
врятований світ стає світом любові.
Мета Р.Вагнера – створити новий міф, в якому з появою вільної людини боги підуть
у забуття. Його мистецтво саме повинне стати релігією, центром якої буде обожнення
людини. Ці плани митець реалізував у тетралогії «Кільце нібелунга», яку науковці називають «Вагнеровим міфом про загибель бога, смертного бога, Левіафана», акцентуючи
його схожість з Фейєрбаховим міфом про вдалу революцію людства.
Р.Вагнер підтримував поширений погляд на «Кільце нібелунга» як на алегорію ХІХ
ст., акцентуючи центральний символ драми як «жахливу картину» світового панування
грошей. Природний міф, потужно втілений в образі Ерди, вступає в антагонічні відносини з сучасним автору прозаїчним світом – світом індустрії. Вагнеровому міфу характерне
поєднання альтернатив: архаїки та модерну, Есхіла й Сан Сімона, золота Рейну як складової божественної первісної природи й викуваного з нього кільця як шифру сучасного
грошового виробництва. Тетралогія алегорично демонструє шлях скарбу від природного
блага до платіжного засобу, «від золота до грошей» (von Gold zum Geld). Привабливість
і прокляття золота є прадавніми міфічними і поетичними мотивами, які Р.Вагнер почерпнув з давньогерманської «Едди». У його драмі міфічні мотиви трансформуються у
шифр сучасної жадоби грошей, яка в часи раннього капіталізму стала темою провідних
літературних творів доби (наприклад, романи О.Бальзака, які Р.Вагнер високо цінив).
Заслуга митця, за словами німецького літературознавця Бруно фон Візе, полягає в
тому, що він поєднав мистецтво з фактами сучасного буття, представляючи його як елементарну, чуттєво осягнену дійсність всередині сучасної цивілізації. Він намагався поєднати створення довершеного мистецького твору сучасності з політичними завданнями
революції й німецької державності [6: 550].
Таким чином, Р.Вагнер у тетралогії «Кільце Нібелунга» протиставив хибній, інтелектуально сконструйованій «монументальності» сучасного мистецтва музичну драма, яка
правдиво відобразила життя у його первісній природі. Орієнтиром його образності став
міф, який автор у дусі часу класифікував як «народну поезію» прадавніх часів. Образи
його тетралогії поєднали у собі історію, міфологію та антропологію, оскільки митець
відкрив «по-юному прекрасну людину» у «найглибшій старовині», а саме «на основі
старого давньогерманського міфу».
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Лозовой А.Ю., Названова И.А.
(Таганрог, Россия)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ЗНАЧЕНИЯ
В «ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» Э. ГУССЕРЛЯ

Стаття присвячена розгляду феноменологiчноi теорii значень, яку запропонував
Е.Гуссерль в «Логiчних випробовуваннях». Здійснюється аналiз розрiзнень знаку як прикмети, знаку як вираження феноменологiчних i iнтенцiальних виражень, розрiзнень мiж
фiзичним явищем вираження актом змiсту i актом, який надає змiсту.
Ключовi слова: знак, значення, вираження, iнтенція значення, здiйснення значення.
Статья посвящена рассмотрению феноменологической теории значения, предложенной Э. Гуссерлем в «Логических исследованиях». Проводится анализ различий знака как признака, знака как выражения феноменологических и интенциальных различий
выражений, различий между физическим явлением выражения путем придания смысла
и актом, придающим смысл.
Ключевые слова: знак, значение, выражение, интенция значения, осуществление
значения.
The article deals with phenomenological theory of meaning developed by E. Husserl in
“Logical researches”. Differences between sign as feature and sign as expression, between
phenomenological and intentional differences of expressions.
Key words: sign, meaning, expression, meaning intention, meaning realization
«Логические исследования» Эдмунда Гуссерля – отправная точка феноменологического движения, работа, повлиявшая на философские поиски на протяжении всего
XX века. Целью создания этой работы вовсе не является анализ языка. Однако необходимость начинать рассмотрение логики с рассмотрения языка – «технического учения,
© Лозовой А.Ю., Названова И.А., 2010

11

с точки зрения логики», обозначена Э. Гуссерлем в первых же параграфах [1:13]. Не
вызывает сомнения общепризнанный постулат: все мы познаем и осознаем мир лишь
настолько, насколько нам это позволяет сделать язык. Кроме того, очевидно и то, что
исследование значения утверждений – базового компонента любой логики – невозможно
без языка.
В самом начале своего труда Э. Гуссерль разграничивает знак как признак, указание,
оповещение и знак как выражение, обладающее смислом или значением. Причем, заметим, что у философа категории значение и смысл равнозначны.
Итак, знаками-признаками будут флаги – знаки нации и клеймо – знак раба. Сюда же
следует отнести метки (Merkmale) – некие свойства, присущие объектам и позволяющие
распознавать объекты. Но понятие признака для Гуссерля гораздо шире понятия метки.
Главное отличие между ними в том, что знак как признак обладает оповещающим свойством, то есть какие-либо предметы или положения дел, о существовании которых некто
обладает действительным знанием, оповещают его о других предметах или о другом
положении дел. Говоря об оповещении, Э. Гуссерль вводит понятие мотивации, то есть
убежденность в бытии одних переживается индивидом как мотивация убежденности в
бытии других.
Кроме того, ученый указывает на необходимость отличать указание, присущее знаку как оповещению, а также доказательство истинного вывода и обоснование. Именно
такое отличие позволяет различать знак как признак и знак как выражение, обладающее
значением. Так, в случае оповещения (Anzeige) знаком-признаком или указанием отсутствует проясненность в ситуации оповещения. Доказательство же имеет место только
там, где следствие может быть усмотрено с очевидностью. Отсутствие/ наличие очевидности и проясненности – главный критерий, отличающий знак как выражение от знакапризнака.
Далее Гуссерль рассматривает выражения как знаки, обладающие значением, отделяя речь или любую ее часть от мимики, жестов и других проявлений, в «которых находит «выражение» душевное состояние личности» [2:42]. Последние являются только
лишь оповещениями и не имеют какого-либо собственного значения. Например, улыбка
может оповещать и о доброжелательности, и о вежливости, об удовлетворенности самим
собой, о чувстве превосходства, слова же могут оповещать о совершенно ином.
Гуссерль высказывает общепринятое мнение о различении в выражении его физической стороны, то есть чувственно воспринимаемых знаков, букв, звуковой оболочки и т.п., и совокупности психических переживаний, ассоциативно привязанных к
выражению, которые обычно считают смыслом. Однако, по мнению исследователя, такое понимание неверно, в первую очередь, из-за проведения тождества между переживанием и смыслом. Так, на примере имени, проводится различие между тем, о чем оно
извещает (то есть о психических переживаниях), и тем, что оно означает, между тем, что
оно означает (то есть смыслом, номинативным представлением), и тем, что оно именует
(предметом представления). В качестве иллюстрации вышесказанного можно привести
следующее: в ситуации предупреждения об угрожающей опасности вы можете произнести (выкрикнуть) имя человека, которому угрожает данная опасность. Здесь можно
легко выделить все три различения. Окликая по имени человека, вы выказываете и сразу
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подтверждаете свое намерение (интенцию) окликнуть, при этом само имя, разумеется,
обладает номинативным представлением, означает кого-то, за ним стоит конкретный человек и, наконец, окликая, вы хотите сообщить об опасности, что в конкретной речевой
ситуации и будет предметом представления.
Затем в работе рассматривается выражение в коммуникативной функции и выражение
в одиночестве душевной жизни.
В первом случае выражение анализируется в изначально присущей ему функции –
коммуникативной. Здесь при анализе наиболее очевидны, во-первых, соприкосновение
двух интенций: интенция говорящего, желающего сообщить что-либо слушающему и
интенция слушающего понять интенцию говорящего, во-вторых, одновременное функционирование выражений, обладающих значением еще и как признаков, служащих слушающему знаками мыслей говорящего.
Выражению в одиночестве душевной жизни, что надо, по нашему мнению, понимать
как выражение в актах сознания, присуще то же самое значение, что и в коммуникации. Но выражение здесь утрачивает извещающую функцию, за отсутствием адресата
оповещение бесполезно и ненужно. При анализе отношения выражения и значения в
одиночестве душевной жизни Гуссерль делит наполненное смыслом выражение на две
части: слово и смысл. Слово в данном случае утрачивает свою значимость, смысл же до
некоторой степени «замещает» собой слово, то есть акцент переносится с выражения на
смысл.
Затем ученый проводит феноменологические различия между физическим явлением
выражения, актом придания смысла и актом, осуществляющим смысл. С дескриптивной
точки зрения конкретный феномен наделенного смислом выражения разделен исследователем на физический феномен, в котором выражение конституируется, то есть на
физическую оболочку выражения, и на акты, которые придают ему значение, а иногда
и созерцательную полноту и именно в них конституируется отношение к показанной в
выражении предметности. Предметное в выражении может либо действительно присутствовать благодаря сопровождающему созерцанию, либо может быть воспроизведено при
помощи воображения. Там где это происходит, реализуется отношение к предметному в
выражении. Но отношение выражения к предметному может быть и нереализованным.
Там выражение функционирует осмысленно, оно больше, чем просто звучание слова, но
в нем нет созерцаемого предмета или, в случае с именем, подразумеваемого предмета.
Это называется пустой интенцией значения.
В соответствии с последним различением Гуссерль в акте придания смысла выделяет
еще и акт осуществления смысла. Соответственно вводятся термины интенция значения и осуществление значения (Bedeutungserfullung). Осуществление значения и его заполнение происходит в созерцании. Так выражение мост «Золотые ворота» обладает
физической оболочкой, в нем присутствует интенция значения, заложенная говорящим,
но для воспринимающего предметность в выражении может отсутствовать, он никогда
до этого не видел этого моста. Для него заполнением значения данного выражения будет
созерцание изображения моста «Золотые ворота».
Далее в работе приводится серия различений другого типа: интенции значения противопоставляется само значение как идеальное единство. То есть из интенции значения
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и осуществления значения как психических актов «извлекаются» сами значения и противопоставляются им.
Следующее различие Гуссерля — между значением и предметностью. Понятия предмет и значение никогда не совпадают. «Различные выражения могут иметь одно и то же
значение, но различные предметы, и обратно <…> они могут иметь различные значения,
но один и тот же предмет». В качестве примеров Гуссерль выбирает, во-первых, имена
и процесс именования (называния) и, во-вторых, математические объекты: «Два имени могут означать различное, но называть то же самое. Так, например, победитель при
Иене — побежденный при Ватерлоо, равносторонний треугольник — равноугольный
треугольник. Выраженные в этих парах значения, очевидно, различны, хотя они подразумевают один и тот же предмет» [3:55].
По мнению ряда учених, данные утверждения во многом не бесспорны [4]. Так в первой паре оба значения относятся не к одному и тому же предмету, но к предмету, который
имеет одно и то же имя, ряд тех же самых свойств, но и массу различий, возрастных,
социальных, политических. Наполеон в 1806 г. в зените славы и могущества, и Наполеон
в 1815 г., беглец с острова Эльба — это не один и тот же предмет.
Во втором примере имеет место субстантивация на основе тождества. Разумеется,
у треугольника с равными сторонами равны и углы, но говорить, что это один и тот же
треугольник вне контекста не совсем верно. Если спросить, что же это за треугольник,
то ответ будет: либо равносторонний треугольник, либо равноугольный треугольник, в
зависимости от того, какая задача решается. Не возможно одновременно сказать равносторонний треугольник и равноугольный треугольник, можно выделить только один из
этих признаков.
В качестве примеров, иллюстрирующих обратное отношение, когда два одинаковых
значения относятся к разной предметности, философ заявляет: «Выражение конь, в каком бы контексте оно не появлялось, имеет одно и то же значение. Если мы говорим один
раз «Буцефал — это конь», а другой раз «эта кляча — конь», то в переходе от одного
высказывания к другому произошло, очевидно, изменение в смыслопридающем представлении. «Содержание» этого высказывания, значение выражения конь осталось, правда, неизменным, однако предметная отнесенность изменилась» [5]. Верность данного
утверждения также не очевидна.
Конь здесь является самотождественным значением и превращается у Гуссерля в
платоновскую идею, и по контрасту с вечной и неизменной идеей можно теперь обращать внимание на различие всех имеющих место коней. Кроме того, в реальном опыте
не строят фразы типа Буцефал — это конь или кляча — это конь, а только поясняют
имена: Буцефал — это конь Александра Македонского и т.д. Можно, конечно, сказать: и
Буцефал — конь, и эта кляча — конь, но этим как раз подчеркивается различие значений
выражения «конь» [6].
В заключение можно сказать, что мы рассмотрели основные, но не все различия,
приведенные Эдмундом Гуссерлем в I Исследовании. Все различия можно условно поделить на две группы. К первой группе относятся различия в опыте: различия знака как
выражения и знака как признака и указания, различие коммуникации и одиночества душевной жизни, различие интенции значения и осуществления значения. Во второй группе методом различения является тождество.
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ФРАКТАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОВИ
У статті представлено аналіз особливостей структурної організації словотвірної
ендосистеми англійської мови як фрактального об'єкту. Результати дослідження
фрактальної природи однієї з конституентних макросистем мовної суперсистеми можуть бути екстрапольовані на інші її ендосистеми.
Ключові слова: фрактал, самоорганізація, словотвірне гніздо, словотвірний ряд,
алігатура, меристема.
В статье представлен анализ особенностей структурной организации словообразовательной эндосистемы английского языка как фрактального объекта. Результаты
исследования фрактальной природы одной из конституентных макросистем языковой
суперсистемы могут быть экстраполированы на другие её эндосистемы.
Ключевые слова: фрактал, самоорганизация, словообразовательное гнездо, словообразовательный ряд, аллигатура, меристема.
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The article represents the analysis of structural organization peculiarities of the English
word-fornation endosystem regarded as a fractal object. The results of the study can be
extrapolated on other endosystens of the language supersystem.
Key words: fractal, self-organization, word-formation family, word-formation series,
alligature, meristem.
Новим підходом до осмислення когерентності мовної суперсистеми може стати залучення до вивчення її структурної організації принципів фрактальної геометрії. Засновником теорії фракталів по праву вважається франко-американський математик
Б.Мандельброт, який виявив що процеси, які породжують різноманітні природні структури, відбуваються за принципами фрактальної самоподібності. Теорія фракталів розглядається науковцями як складова синергетичної наукової парадигми, що досліджує
топологічні розмірності складних відкритих нерівноважних систем.
Підкреслюючи значущість фрактальності в цілому і фрактальної геометрії зокрема,
науковці наголошують на тому, що ”фрактальність являє собою фундаментальну сутність аналогічну таким фундаментальним сутностям, як простір, час, стохастичність”,
через це “залучення фрактальної геометрії з урахуванням її роздрібненої (фрактальної)
розмірності дозволяє осмислити більш “тонкі” топологічні властивості об’єктів, що пізнаються” [3: 27-28].
Фракталами, або фрактальними об’єктами називають “об’єкти, що мають властивість самоподібності, або масштабної інваріантності, тобто окремі фрагменти структури
яких строго повторюються через певні просторові проміжки” [7: 240]. Процеси, що відбивають фрактальну самоподібність, ґрунтуються на принципі зворотнього зв’язку, коли
”результат однієї ітерації стає початковим значенням наступної” [3: 28]. Під ітерацією
слід розуміти акт породження ”похідної” мікросистеми структурно подібної до “твірної”
і макросистеми в цілому.
На відміну від традиційних евклідівських геометричних форм (точки, лінії, площини) форми фракталів як особливих геометричних множин характеризуються мультімасштабністю, самоподібністю на мікро- і макрорівнях, автопоетичністю. Фрактальність є характерною ознакою складних (ієрархічно побудованих) систем, яка дозволяє їм
еволюціонувати шляхом “самодобудовування”, породження мікрорівневих одиниць, подібних існуючим. Спостереження за різними об’єктами неживої та живої природи дало
підстами для твердженя про фрактальну природу буття.
Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю вирішення нової загальнонаукової проблеми – встановлення релевантності принципів фрактальної геометрії до
вивчення особливостей організації, функціонування та розвитку мовної суперсистеми.
Обравши у якості об’єкту дослідження одну з ендосистем мови, а саме – словотвірну, у
нашій статті ми маємо за мету встановити принципи її структурної організації як фрактального явища. Для досягнення цієї мети ми маємо шляхом екстраполяції принципів
фрактальності на будову та функціонування словотвірної ендосистеми виявити механізми її розвитку на мікро- і макрорівнях.
Вибір словотвірної ендосистеми об’єктом вивчення зумовлений цілим рядом причин,
серед яких важливість її вербокреативних функції для розвитку й збагачення лексичної
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ендосистеми та суперсистеми в цілому, динамічність процесів, що дозволяє виявити механізми її самоорганізації у межах синхронного зрізу мови тощо. Розглядаючи словотвірні мікросистеми, ми маємо переконатися, що, не зважаючи на свою автономність, вони
тісно взаємодіють між собою, утворюючі мультімасштабну макросистему фрактального
характеру, яка в свою чергу входить до складу суперфракталу мови.
Керуючись тезою про те, що фракталами є структури самоподібні на різних рівнях їх
організації, можна стверджувати, що фрактальність є проявом ізоморфізма форм і структур системних об’єктів. Результат систематизації похідних лексем за ознакою тотожності
словотворчого форманта і механізмом вербокреації на словотвірні ряди і типи, а за тотожністю твірного кореня для всіх послідовних дериваційних кроків на словотвірні ланцюжки і гнізда, свідчить про ізоморфізм будови цих комплексних одиниць, а це, у свою
чергу, дає підстави для висунення гіпотези про їх фрактальну розмірність.
Так саме на лексичному рівні слова формують семантичні поля, мікросистеми полісемантичних одиниць, омонімів, синонімів, антонімів тощо. Кожна з цих мікросистем
має свій тип структурної організації, який визначається характером зв’язків між системоутворюючими лексичними конституентами. Мікросистеми семантичних полів, наприклад, організуються за регулярними й системними відношениями між лексичними
одиницями, які, з одного боку протиставлені один одному за формальними й окремими
змістовними характеристиками, а з іншого, – об’єднані певною спільною (інтегральною)
семантичною ознакою.
Як зазначав Д.І. Трубецьков, ”фракталами є структури, що складаються з частин, які
певним чином подібні цілому” [8: 140]. На нашу думку, ієрархічні відносини між одиницями словотвору, які являють собою ”фізичне втілення їх організації” [6: 115], з погляду фрактальної геометрії виявляються процесами, ”що відбивають певну фрактальну
самоподібність, що ґрунтується, у першу чергу, на принципі зворотнього зв’язку, коли
результат однієї ітерації є початковим значенням наступної” [3: 28]. Отже, з точки зору
фрактальної геометрії уся система словотвору може бути представлена як величезний
”макрофрактал”, структурно подібний до “мікрофракталів” – комплексних мікросистем
словотвору (словотвірних моделей, словотвірних рядів, словотвірних ланцюжків, словотвірних гнізд і алігатур). Мікрофрактали словотвірних моделей, словотвірних рядів словотвірних гнізд тощо являють собою відносно автономні стереоскопічні мікросистеми,
ізоморфні за принципами своєї будови.
Мікросистеми словотвору розрізняються між собою різним ступенем складності,
динамікою функціонування і розвитку. Так, словотвірні моделі, як схематичні образи
певних словотвірних кроків, є найпростішими фракталами, що перебувають в ”однорідному стані рівноваги” [3: 29], і атрактором для них слугують нові структурно однотипні
деривати, які створюються за заданим зразком.
Більш складними за ступенем організації мікрофракталами є словотвірні ряди, які
характеризуються ”тотожністю останнього дериваційного кроку похідних слів, тотожністю категоріального значення словотворчого форманта і спільним словотвірним значенням” [9: 7]. Складність кожного словотвірного ряду виміряється кількістю словотвірних структур, що його складають. Оскільки кількість похідних лексем, що входять до
словотвірних рядів може бути різною, тому вони диференціюються між собою склад17

ністю структури. Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що чим “старішим” є
словотворчий формант, який об’єдную створені за його участю деривати, тим довшим є
його словотвірний ряд.
Характеризуючи структури словотвірних рядів Г.В. Алікаєва зазначає, що вони “належать до класу багатозв’язкових, вони не відповідають визначенню ієрархії, у них неможливо виділити будь-який центр (аналогічний вершині словотвірного гнізда), кожний
елемент безпосередньо приєднується з будь-яким іншим через афікс” [1: 58]. Елементи
словотвірного ряду (деривати, створені з участю певного форманта) не пов’язані відносинами похідності. Між ними існує певна залежність, що виражається у спільності
дериваційно-категоріальній приналежності – за словотвірним і граматичним значенням
словотворчого форманта. Фрактали словотвірних рядів за своєю будовою нагадують зрілу квітку кульбаби, у центрі якої розташований словотворчий формант (у вигляді головки), до якого приєднана численні деривати (плодолисточки).
Щодо словотвірних гнізд, то вони можуть різнитися не лише кількістю похідних лексем, які формують ці мікросистеми, але й “малюнком” векторів похідності дериватів,
ступенем складності ієрархічних відносин між похідними одиницями. Якщо продовжити проведення ”ботанічної” аналогії, то будову словотвірних гнізд можна порівняти з
суцвіттям бузка, яке має єдину пуп’янкову основу (ядро словотвірного гнізда) і величезну кількість гілочок з квітами (дерваційні гілки, що об’єднують ієрархічно впорядковані
за вербокреативними кроками класи похідних лексем).
Отже, типологія мікросистем словотвору корелює з типологією фракталів. Так, словотвірні кроки і словотвірні ланцюжки можна розглядати як відносно прості лінійні
фрактали, для яких характерною є обмежена порівняно зі складними фракталами динамічність, незначні біфуркації і ”періодичний” атрактор. Так, словотвірна пара pathetic
→ pathetically, або словотвірний ланцюжок cynic → cynical → cynically за формальними
ознаками належать до простих фракталів, оскільки вектори деривації у них мають лінійний характер, спектр дериваційних кроків у точках біфуркації є незначним, оскільки
його обмежує детермінована комбінативність твірної основи зі словотворчими афіксами,
атрактор, з огляду на лінійність дериваційних кроків, є передбачуваним.
Проте відкритість цих словотвірних мікросистем зумовлює їх потенційну здатність
до переродження у більш складні структури – словотвірні гнізда, які співвідносяться зі
складними нерівноважними нелінійними фракталами. Будь-яка лексема, що входить до
складу словотвірного ланцюжка, може стати основою для формування нового деривата,
приєднання якого спричинює руйнацію нескладної лінійної структури ланцюжка і перетворює його на словотвірне гніздо.
На відміну від словотвірного ланцюжка словотвірне гніздо характеризується ієрархічністю структурної організації, більшим ступенем відкритості і нерівноважності, різноманітністю атракторів, на які може вийти система внаслідок мікрорівневих ентропій
(тобто утворень нових дериватів).
Словотвірні гнізда являють собою фрактали іншого типу. Для них є характерним
перехід від упорядкованого ходу процесів у, так званий, ”фрактальний хаос” [3: 29],
виходом з якого є фрактальний атрактор – відносно усталена структура у відкритому
нелінійному середовищі, на яку “виходять процеси еволюції у цих середовищах у ре18

зультаті затухання проміжних, перехідних процесів” [7: 237]. Саме фрактальний атрактор, на думку Б.А. Богатих, об’єднує множину елементів, що формують єдиний патерн
діяльності” [3: 34]. Кожний елемент такої мікросистеми, з одного боку, прагне до збереження вже існуючих системних зв’язків, що формують структуру словотвірного гнізда,
а з іншого, – має потенційну здатність до створення нових дериватів (які спричинюють
девіації і флуктації у межах “гнізда-фрактала”), що можуть призвести до руйнації усталеної структури і ”переродження” усього мікрофрактала. Саме таким шляхом фрактали
еволюціонують, з одного боку, зберігаючи свою усталеність, а з іншого,– змінюючись
на рівні конститутивних елементів. Такий стан мікросистеми у синергетиці називають
гомеостазом.
Слід зазначити, що характерною особливістю фракталів є автопоетичність – здатність саморозвиватися і самодобудовуватися. Завдяки своїй автопоетичності мікросистеми словотвору не зливаються з іншими лінгвальними підсистемами і середовищем,
залишаючись операційно закритими – орієнтованими на себе, але відкритими для обміну. Кожний елемент такої мікросистеми, як ми вже зазначали, має потенційну здатність
породжувати нові одиниці, таким чином добудовуючи і розвиваючи її.
Крім того, кожний елемент мікросистеми може, в певних умовах, відокремившись
від мікросистеми, сформувати нову. У біології таке явище породження нових подібних
систем з сегментів (меристем) вже існуючих вивчалося давно, а останнім часом у зв’язку
з розвитком генної інженерії набуло особливої актуальності. На наш погляд, подібно до
живих тканин, які після відділення від донорського об’єкта і створення певних умов
здатні відновитися у новому, подібному до вихідного об’єкті, словотвірні мікросистеми
також можуть шляхом відокремлення своїх ”меристем” слугувати джерелом для створення подібних до себе мікросистем.
На наш погляд, прикладами таких ”меристем” словотвору можуть слугувати нові
словотворчі елементи – афіксоїди, які формуються шляхом афіксалізації компонентів
композитів або фрагментів телескопізмів. Беручи участь у створенні нових дериватів,
вони формують, таким чином, нові словотвірні ряди і одночасно ”добудовують” існуючі
словотвірні гнізда.
Наведений приклад свідчить про те, що об’єкти з фрактальним типом організації
здатні розвиватися не лише шляхом ускладнення своїх структур, але й у результаті відокремлення меристем, які можуть стати основою для формування нових, подібних до
існуючих мікросистем. Не можна не погодитися з Ю.О. Даніловим, який вважав, що при
фрактальному підході хаос перестає бути синонімом безладу і знаходить тонку структуру [4]. Макрофрактали розвиваються шляхом ускладнення існуючих і “породження”
нових, структурно подібних мікрофракталів.
Як вже зазначалося, фракталами вважають структури, що складаються з частин, які
певним чином подібні цілому. Мікросистеми (мікрофрактали) кожного типу, хоча і являють собою відносно автономні утворення, існують не ізольовано, а у тісній взаємодії
між собою. На питання проте, якими є принципи організації “цілого” (у нашому випадку макросистеми словотвору), у чому полягає інваріантність його структури та структур мікрофракталів, з яких воно складається (мікросистем словотвору), на наш погляд,
дає Г.В. Алікаєва, слушно зауважуючи, що ”єдність словотвірної системи створюється
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взаємодією гнізд та рядів, вони начебто пронизують одне одне. Ряди складають кістяк,
каркас, на який нанизано гнізда” [1: 62]. Сполучними ланками словотвірних гнізд і рядів при цьому виступають деривати, які одночасно входять як до складу перших, так і
до складу других. Наприклад, неологізм megamall (величезний торгівельний центр) одночасно входить до складу словотвірного ряду лексем, створених за участю префікса
mega-, і словотвірного гнізда, ядром якого є твірна основа mall, а похідне слово endism
(віра в те, що затяжний період широкомасштабних негараздів нарешті завершується) є
конституентом словотвірного гнізда з вершиною end та словотвірного ряду, створеного
за участю суфікса -ism.
Проблему структурації макрофракталу словотвору, на наш погляд, також висвітлює
теорія алігатур [2: 35-40]. Згідно з цією теорією словотвірні гнізда здатні об’єднуватися
в алігатури через створення композитів, до складу яких входять деривати різних гнізд, а
ряди формують алігатури шляхом створення афіксально-префіксальних дериватів, таким
чином однопорядкові мікрофрактали взаємодіють між собою, утворюючи комплексні
фрактальні структури.
Отже, мікросистеми словотвору, що за термінами фрактальної геометрії визначаються нами як мікрофрактали, формують фрактальну цілісність словотвору шляхом, з
одного боку, формування ієрархічних і поліконтактних алігатур однопорядкових словотвірних мікросистем. А з іншого, – шляхом взаємодії рядів та гнізд між собою. ”Частини
всі в цілому чередою, зливаючись живуть одна одною” – саме так, цитуючи Й. В. Гёте,
можна охарактеризувати макрофрактальну сутність словотвору.
Таким чином, словотвір як синергетична макросистема являє собою складний стереоскопічний об’єкт фрактальної природи, розвиток якої здійснюється шляхом ускладнення існуючих і породження нових, типологічно подібних мікрофракталів.
Результати проведеного нами дослідження свідчать про перспективність подальших
розвідок у напрямку встановлення фрактальної природи інших мовних ендосистем.
Вони мають доповнити наші знання про будову, функціонування та розвиток мовної суперсистеми як синергетичного об’єкту.
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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯВИЩА ВСТАВЛЕНОСТІ
У статті обґрунтовується думка про можливість застосування когнітивного підходу до класифікації вставлених конструкцій.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, вставлена конструкція, модальність.
В статье рассматривается вопрос о возможности применения когнитивного подхода для класcификации вставных конструкций.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, вставная конструкция, модальность.
The article deals with parenthetical constructions and possible usage of cognitive approach
in their classification.
Key words: cognitive approach, parenthetical construction, modality.
Особливістю наявних у сучасному мовознавстві класифікацій вставлених одиниць є
те, що вони висвітлюють формальні і семантичні відношення вставлених елементів до
структури речень, у яких вони фіксуються. Іншими словами, в межах функціональносемантичного підходу в полі розгляду дослідників перебувають наслідки появи в
структурі речень вставлених конструкцій. У межах такого погляду на досліджувані
одиниці питання про причини їх появи в текстах виникають лише спорадично. Зокрема,
цей аспект виявляється в дослідженнях відношень уточнення. Питання про сукупність
причин, що спонукають мовця звертатися до вставлених одиниць, в цілому залишилися
поза увагою дослідників, тому вони й не стали основою таксономічних побудов.
Однією зі спроб заповнити цю прогалину є дослідження О. Г. Поспєлової [1], в якому
було поставлено завдання дослідити вставлені компоненти, розглядаючи граматику речення і синтаксис тексту та стилістику. Дослідниця переконливо обґрунтовує думку про
можливість розгляду вставлених конструкцій як засобу тактики мовця по відношенню до
цілого тексту. Проведення аналізу вставлених компонентів, що базується на співвіднесені основного контексту та вставленого елемента, показує різні плани повідомлення, що
не співпадають між собою [2]. Дослідниця виділяє два типи вставлених одиниць за характером розподілу точок зору автора та персонажа: 1) вставлені конструкції, організовані точкою зору автора; 2) вставлені конструкції, організовані точкою зору персонажа.
Іншим напрямом цього дослідження стало виявлення семантико-синтаксичних типів
вставлених компонентів на основі співвіднесення вставлених одиниць з типологією комунікативних реєстрів і варіантів суб’єктної перспективи висловлювання. Теоретичною
© Скриник Л.М., 2010
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базою такого аспекту дослідження семантики і синтаксичних функцій вставленості стала концепція комунікативної граматики, ідеї якої відносно категорій модальності, часу
та особи було застосовано на рівні тексту і втілено в поняття комунікативного реєстру
мовлення і модель суб’єктної перспективи висловлювання [2].
Причина відсутності достатньої уваги до спонукальних мотивів появи вставлених
конструкцій зумовлена декількома причинами. По-перше, переважна більшість лінгвістів
розглядали речення у відриві від тексту або, ширше, дискурсу, де воно побутує. Інакше
кажучи, об’єктом дослідження був розгляд речення лише як мовної одиниці. По-друге,
описи базувалися на традиційних уявленнях про синтаксичні категорії, зокрема про категорію модальності, яка сформувалася також у результаті опису речення як суто мовної
одиниці. По-третє, усі існуючі класифікації вставлених одиниць спираються лише на
писемні тексти. Усне мовлення, де вони теж наявні, не стало джерелом лінгвістичного
опису вставленості.
Постановка завдання дослідити вихідні стимули появи вставлених конструкцій в
тексті вимагає зміни лінгвістичної парадигми опису. На нашу думку, такою парадигмою
є когнітивна лінгвістика, яка здатна описати процеси породження текстів у співвіднесеності з ментально-чуттєвою діяльністю мовця.
Як було показано нами у статті “Синтаксис і семантика вставлених конструкцій” [3:
40], особливістю всіх вставлених одиниць є те, що вони перебувають у структурі речення
в абсолютно рематичній позиції. Такі компоненти несуть принципово нову інформацію,
порівняно з інформацією, представленою в реченні: Ця камера називалася «штрафною».
А називалася вона так тому, що до неї вкидано всіх політичних в’язнів за дрібні провини
(як-от порушення режиму, користання забороненими речами або й просто упертість у
взаєминах із слідчими та з тюремною адміністрацією) (І. Багряний); Страчено дівчину
було жахливим середньовічним способом, і ще довго потім ходила по наших краях легенда, що один із гестапівських катів, садист з нахилами дослід ницькими (він нібито
досліджував максимальні можливості людського організму), звелів розітнути радистці
грудну клітку, видерти серце й за хронометром вивіряв, скільки здатне битися вийняте
з грудей людське серце (О. Гончар). У першому реченні подається інформація про умови перебування ув’язнених у тюрмі, вставлена конструкція ж розкриває зміст поняття
“дрібни провини ”, у другому описуються дії гестапівця, а у вставленій одиниці говориться про припущення, яке пояснювало ці дії.
Ця ж теза справедлива і відносно вставлених одиниць, які фіксуються поза межами
речення: Ці прогулянки повторювалися через кожних три дні. (Отже, три дні треба,
щоб прогулялася вся тюрма! Можна навіть обчислити приблизно, скільки ця тюрма має
людей, якщо три дні поділити на п’ять хвилин та помножити на тридцятеро людей
(більше, як тридцятеро, в халабуду не влізе). Це буде біля 10 тисяч! (І. Багряний); Рибка
була якась така, що люди відмовлялися: той у нічну йде, той на «халтуру» зібрався.
(«Халтура» — це підробіток такий, приватна, наднормова робота, з якої роботяга десь
опівночі повернеться, вичавлений, аж спотикається) (О. Гончар).У базових реченнях
фіксуються описи певних подій, вставки ж демонструють новий модальний ракурс: у
першій міститься висновок щодо описуваного в реченні, у другій розкривається зміст
поняття «халтура».
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Усім наведеним прикладам властива рематична позиція вставлених одиниць, що
пов’язано з передачею нової інформації, відмінної за своїм спрямуванням від інформаційного напрямку розгортання речення чи тексту. Визначення поняття “новизна інформації” на першому етапі дослідження, змушує нас в найзагальнішому плані говорити про
те, що новизна пов’язана зі зміною фокусу в передачі дійсності. Спираючись на наявний
термінологічний апарат, можна говорити про те, що тема вставлених конструкцій і тема
речення або тема контексту різні. Тому класифікація вставлених компонентів передбачає
опис всього різноманіття змін тематичної спрямованості інформації вставлених елементів і має спиратися на інтерпретацію двох компонентів: речення чи тексту, з одного боку,
і вставлених одиниць, з іншого.
В усному мовленні зміна тематичного спрямування зазвичай досить чітко пов’язується
зі зміною модальності вставленої одиниці. Під модальністю ми розуміємо запропоноване В. М. Бріциним розуміння цієї категорії, як категорії, що описує відношення повідомлюваного до дійсності і до ментально-чуттєвої діяльності мовця [4; 5].
В зафіксованих нами проявах вставленості в усному мовленні, найчастіше фіксується перехід від модальності чуттєвого сприйняття до модальності знання: Наш тато вже
тричі за тиждень був на дачі ( ти знаєш, він собі може це дозволити), а зараз знову
кудись зібрався.
Рідше спостерігається зворотній процес, коли повідомлення про певні знання мовця
перебиваються інформацією про те, що він чув або бачив: Тамара вже на пенсії, почуває
себе добре, працює репетитором (вона учора заходила до мене).
До часто фіксованих проявів змін модальності в усному мовленні належать і такі
типи, як: бачив, чув - пам’ятаю; бачив, чув – передбачаю; бачив, чув – вірю тощо.
Іноді в усному мовленні зміна теми пов’язується зі зміною суб’єкта характеристики,
при цьому може спостерігатися співпадання модальності речення, тексту та вставленої
конструкції: Та всі вони однакові (про це мені Петро казав), тільки ціну правлять різну.
У реченні суб’єктом характеристики є продавці товару (вони ― продавці), а у вставці
інша особа ― Петро.
Застосування когнітивного підходу до інтерпретації писемних текстів складніше. Це
пов’язано з тим, що в писемних текстах на відміну від усних нерідко відбувається елімінація мовця. Як зазначає В. М. Бріцин “тут спостерігається своєрідне усунення автора як
творця тексту, а тому текст виступає як пряме і безпосереднє відбиття дійсності” [4].
Тим не менше підхід, продуктивний для опису розмовного мовлення, демонструє
свою інтерпретаційну спроможність і стосовно писемних текстів. Його реалізація передбачає поглиблення аналізу семантики речення і вставленої одиниці.
Покажемо це на прикладі аналізу художніх текстів, що представляють жанр роману.
Особливість цього жанру полягає в тому, що його модальна пресуппозиція не передбачає, що оповідач (автор) роману був учасником описуваних подій. Отже, тут відсутня модальність чуттєвого сприйняття. Письменник зазвичай будує текст на основі своїх знань
і уявлень або лише тільки уявлень про описуване. Однак, хоча в основі роману лежать
знання і уявлення письменника, текст передбачає можливість його тлумачення з боку читача, одержувача інформації. Це зумовлює припустимість застосування замість простої
інтерпретації, яку ми даємо усним текстам (наприклад: він (мовець) чує, бачить, знає
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тощо), введення модальної характеристики, побудованої на основі сприйняття тексту ―
це могло бути таким, що його можна бачити, чути, знати тощо.
Аналіз вставлених конструкцій у художніх текстах засвідчує досить багату палітру
причин, що зумовлюють звернення до вживання вставлених конструкцій.
Одним з типових проявів семантичного дисонансу речення і вставки є те, що в реченні вживаються предикати дії, а у вставленій конструкції автор висловлює думку, яку
формують різноманітні предикати, що не лежать на часовій осі. Поділ предикатів за їхніми семантичними ознаками базується на класифікації, запропонованій Т. В. Булигіною в
праці “К построению типологии предикатов в русаком языке”[6: 7-85]. Наприклад: Дано
знак, ударили в тулумбаси, скликаючи раду козацьку (відомо, що на раду навіть у Січі
козаки йшли без зброї, докладаючись лише на силу розуму) (О. Гончар). У наведеному
прикладі подається інформація про певні події (дано знак, уарили в тулумбаси), які чітко
прив’язані до часової осі і можуть бути модально охарактеризовані як такі, що є об’єктом
зорового чи слухового сприйняття. Що ж стосується вставленої конструкції, то її модальна інтерпретація окреслена вставним словом відомо, за допомогою якого зміст вставленої одиниці переноситься у сферу знань, а крім того вжитий у вставленій конструкції
предикат не прив’язується до часової осі: йшли без зброї означає постійну, традиційну
дію козаків під час підготовки до ради. Отже, в даному прикладі спостерігається зміна
модальності споглядання на модальність знання про деякі постійні властивості суб’єкта
описуваної ситуації. Схематично позначимо цей дисонанс такою формулою — модальність споглядання — модальність знання, предикат дії — предикат класу дій.
Наведемо ще декілька прикладів, де зміна модальних планів речення та вставки
пов’язана із зміною семантичного типу предикатів: Саме під'їздили до Бедестану — головного стамбульського базару, ... Ремісники крають і шиють одяг, роблять мішки, плетуть кошики, їдять кебаби й солодощі, варять плов і шурпу, ріжуть баранів, смажать
м'ясо (Бедестан з'їдає за день самих тільки верблюдів до півтисячі, а баранів без лік),
жують, плямкають, відригують, спорожняються, моляться, кричать і плачуть, клянуть і присягаються (П. Загребельний); Максим подивився на неї якусь мить мовчки,
слухаючи тембр її голосу — приємний, лагідний і... знайомий. Так-так, знайомий, бо материнський! (У кожній жінці зберігається щось величне, найкраще в світі: Мати! Це
він давно вже помітив) (І. Багряний). В обох прикладах інформація основного речення
та вставки має два плани повідомлення. У головних реченнях автор передає інформацію,
що пов’язана з діями осіб (ремісники крають і шиють одяг …; Максим дивиться, слухає…), яки відбуваються у певному визначеному часі та можуть спостерігатися з боку
інших. Вставлені ж конструкції передають відмінну інформацію, що надає позачасові
характеристики Бедестану та жінки (Бедестан з'їдає за день…; кожна жінка – мати).
Така характеристика спирається на загальні знання автора, що є результатом його особистого чи універсального досвіду та передаються предикатами, що не співвіднесені в
часовому плані зі змістом речення. Таким чином, у наведених прикладах відбувається
така модальна зміна: модальність споглядання — модальність знання, предикати дії —
предикати класу дій (характеристики).
У деяких випадках відбувається така комбінація модальних планів речення і вставленої конструкції, коли речення має модальність запитання, а вставлена конструкція спи25

рається на модальність знання: Невже й справді йде покоління отаких сухарів безчуттєвих, раціоналістів без емоційних? (Чув десь Лобода й про таке) (О. Гончар).
Зустрічаються і протилежні приклади, в яких, навпаки, речення має модальність знання, а вставлена конструкція − модальність запитання: Днями цілими непорушне сидячи в
зеленому прихистку на березі великої слов'янської ріки, каламутної і норовистої, «він несподівано для себе (може, то від султанської самотності?) згадав те, чого не пам'ятав,
не хотів пам'ятати, викинув із душі вже на ранок після тої ночі з маленькою розсміяною
чужинкою (П. Загребельний).
Велика кількість прикладів використання вставлених конструкцій детермінована
зміною часового плану повідомлення.
Така зміна також певним чином може бути охарактеризована як модальна, оскільки,
як зазначав академік В. В. Виноградов. «... модальні відтінки властиві ‹ ... › і часовим
формам » [7: 62-63]. До найчастотніших змін часових планів належать такі:
1) речення передає певні дії, що передували моменту мовлення, а вставлена конструкція передає дії, які передують ситуації, що описує речення: Замість музиканта
прийшла дружина його, Наталка, неабияк напахчена одеколоном, а про Костю вигадала,
видно, на ходу: баян несправний (хоч при запросинах про несправність не було ні слова)
(О. Гончар).
2) речення передає дії, що передували моменту мовлення, а вставлена конструкція
повідомляє про ситуацію, що відбулася після них через певний час: За місяць він помер,
отруєний за наказом сина на шляху із Стамбула до Едірне, у містечку Чорлу (через вісім
років на тому самому місці помре Селім) (П. Загребельний). Крім часового розриву у
наведеному прикладі спостерігається зміна суб’єктів, описуваних ситуацій. У головному
реченні йдеться мова про султана Баязида, а у вставленій конструкції про Селіма. Отже,
схематично причини появи у наведеному прикладі вставленої конструкції будуть такі:
а) зміна часового плану – T1 ≈ T2 ( де T1 − попередній часовий план, T2 − наступний
часовий план, а між ними ≈ темпоральний розрив); б) зміна суб’єкта − S (речення) ≠ S
(вставки).
Нерідко зміна модального плану речення і вставленої конструкції в художній
літературі пов’язана зі зміною фігури оповідача, що виявляється в наведенні у вставці
думок або почуттів не автора оповідання, а персонажів, про яких йдеться в художньому
творі. Це явище належить до невласне прямої мови. Наприклад: Стривожена смертю
двох султанських синів, могла очікувати (бо все в руках аллаха!), що з дня на день чорна
смерть забере і останнього з живих Сулейманових синів — Мустафу, тому мала негайно подбати про те, щоб трон Османів не зостався без наступника (П. Загребельний). У
вставці бо все в руках аллаха! наводяться думки персонажа. Зазначену зміну схематично
можна відобразити таким чином: A (автор речення) ≠ Ā (автор вставленої конструкції).
Іноді вставки відбивають пряму мову персонажа, про якого розповідає автор: Розумів,
що йому так зразу сваритися з слідчим не випадає, і тому намагався бути коректним
і в той же час не подавати вигляду, що він його боїться, лиш ставиться вибачливо
(«Чорт з тобою, нехай будуть руки на колінах!») (І. Багряний). У базовому реченні автор
оцінює дії головного персонажу Андрія по відношенню до слідчого, а у вставці наводиться оцінка діям слідчого з боку Андрія. Схематично такі випадки можна позначити
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так: S (суб’єкт оцінювання головного речення) ≠ Š (суб’єкт оцінювання вставки).
Інколи пряма мова у вставці може супроводжуватися словами автора: — Звичайно,
така розмова не для вулиці, — зітхнув Шнурре, — але вже так склалося... Я міг би зайти
до вас, міг би запросити вас до себе («Так, так, — думав Отава, — ти все можеш, тобі
все дозволено, ти сам собі пан, сам собі свиня, а от хто я тепер, і що, і навіщо?»), але...
Нам треба для цього обрати нейтральну територію («Так ніби існує нині де-небудь нейтральна територія!» — думав Отава), щоб жодна з сторін не мала морального опертя
і підтримки («Ти певний, що я зламаний остаточно, що мені ждати підтримки нізвідки,
що обставини притисли мене, знищили мене», — подумав Отава), тому я пропоную завтра вранці зустрітися просто в соборі, в цій вашій Софії, яку ви так добре знаєте, яку
ви любите, в якій... (П. Загребельний). У наведених прикладах слова автора допомагають
зрозуміти, що суб’єкти мовлення вставки та основного речення різні.
Іноді причина появи вставки пов’язана з необхідністю введення іншого, крім автора, суб’єкта мовлення: На сюжетний кістяк класової боротьби Миколайчук нанизав
стільки фантазії, народного гумору і філософії, що твір став не доказом лояльності (як
вважає кінознавець Лариса Брюховецька), а набув яскравого національного забарвлення. Самі творці картини окреслили її жанр як народно–романтичну небилицю (Україна
молода 06, 01, 2010, № 002). У наведеному прикладі в головному реченні автор
висловлює свою думку з приводу оцінювання першої режисерської роботи Івана Миколайчука на повість Василя Земляка «Лебедина зграя», що передається результативним
предикатом набув яскравого національного забарвлення. У вставці подається солідарна
думка іншого персонажу, що досягається за допомогою введення експліцитного показника вважає, що дозволяє трансформувати контекст таким чином: кінознавець Лариса
Брюховецька також вважає, що твір став доказом лояльності.
Поширеною мотивацією введення вставлених конструкцій стає подання додаткової
інформації, яка надає оцінку вірогідності повідомлюваного (упевненість/невпевненість,
припущення, передбачення, сумнів, можливість, достовірність).
У реченнях може розповідатися про загальновідомі факти, а у вставках — про ставлення до описаного з точки зору істинності: Й хоча всім відомо, що угорці прийшли на
свою теперішню землю з угро-фінського етнічного материка в Приураллі через добрих
чотири століття після смерті Аттіли, але думка про Угорщину як країну гунів од багатократного повторення так укорінилася, що лишається й досі якоюсь аксіомою (ніким,
щоправда, не доведеною) (І. Білик); Ось той уривок про богів: “Скіфською мовою Гестія
зветься Табіті, Зевс (і, як на мене, то цілком правильно), — Папей”.) (І. Білик). У наведених прикладах відбуваються зміни у модальному плані. У першому — модальність
споглядання змінюється на модальність оцінки, а у другому — модальність споглядання
на модальність знання.
Модальність припущення часто передається введенням вставного слова мабуть,
здається: — Слухайте, — сказав той, що папірця пред’являв (мабуть, співробітник головного управління, а не службовець тюремної канцелярії), грубо, але в той же час тоном умовляння: — Не клейте дурня й підписуйте (І. Багряний); Русичі не знали такого
мистецтва. Різьблена ложка, гаптована сорочка, ковшик, прикрашений квітами, випаленими жигалом, посуд з спокійним візерунком, миска з зображенням рибини або птаха,
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червоний щит (може, й назвали їх греки руськими за ті щити, бо ж по-грецьки червоний — русій), кольчуга з блискітками (П. Загребельний).У першому реченні автор описує
дії персонажа, а у вставці висловлює свої здогадки на визначення статусу працівнику.
У другому реченні описуються предмети мистецтва, а у вставці пояснюються причини
походження назви руськи.
Часто застосування вставлених конструкцій у текстах пов’язано з необхідністю
відобразити внутрішній світ персонажів на фоні опису їх “зовнішніх” проявів: - Піди ти,
мій голубе сизий, та сповісти нас що вони з ним чинитимуть! Хоч звісточку нам передай,
чи ще він є на світі! Добре,— каже Петро (жаль йому було сердешної бабусі),— піду,—
каже,— немов принесу вам потішну звістку (П. Куліш); Поміж людьми сям-там стоять бочки з пивами, ширітваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі
припаси. Усе то настачили, усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани за те,
що каже: «Не знатимете під моею булавою жодного козака або козацької старшини
над собою паном: усі будемо рівні». (Добре він порівняв Україну!) (П. Куліш); У першому
прикладі розповідається про прохання бабусі до Петра, а вставка передає співчуття Петра до бабусі, що досягається введенням предикату жаль. У другому описується реакція
міщан на обіцянку Івана Мартиновича, а у вставці автор висловлює своє задоволення
відносно його дій, показником чого стає предикат добре.
Аналіз використання речення зі вставленими конструкціями в мові роману показує,
що причиною появи вставлених одиниць є їхні помітні відмінності порівняно з модальним планом речення або тексту. Різновиди цих змін, незважаючи на їхню різноманітність,
носять обмежений характер, що дозволяє покласти когнітивний підхід в основу принципово нової, побудованої на когнітивних засадах, класифікації вставлених одиниць.
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У статті розглядається сутність поняття “когнітивно-семантичне дослідження” майбутнього юриста, визначаються методи розуміння і з’ясування у контексті
герменевтичного підходу до перекладу текстів культури і шляхи їх реалізації у вищому
навчальному закладі.
Ключові слова: когнітивно-семантичне дослідження, метод розуміння, метод
з’ясування, герменевтичний підхід до перекладу текстів.
В статье рассматривается сущность понятия “когнитивно-семантическое исследование” будущого юриста, определяются методы понимания и выяснения в контексте
герменевтического похода к переводу текстов культуры и пути их реализации в высшем
учебном заведении.
Ключевые слова: когнитивно-семантическое исследование, метод понимания, метод выяснения, герменевтический подход к переводу текстов.
In this article author concerns the sense of “cognitive and semantic investigation”,
determines methods of cognition and elucidation in the context of hermeneutic approach to the
interpretation texts of culture and their realization in the higher educational establishment.
Key words: cognitive and semantic investigation, methods of cognition and elucidation,
hermeneutic approach to the texts interpretation.
Постановка проблеми. Педагогічний процес формування культури мислення майбутнього юриста у вищих навчальних закладах є істотно інтегрованим. Він поєднує
включення фундаментальних наук: філософських, соціологічних, психологічних, лінгвістичних, педагогічних, мистецтвознавчих. Це потребує осмислення змісту кожного
тексту культури на основі багатовимірної моделі свідомості особистості у контексті її
професійної діяльності. У зв’язку з викладеним доцільно виокремити категорію розуміння, яку пропонується розглядати з точки зору герменевтичного підходу. Зазначеним
проблемам приділяли увагу у своїх роботах Х.-Г. Гадамер, А. Вежбицька, П. Козловски,
В. Волкова, Т. Рейзенкінд, В. Онищенко та ін..
Аналіз актуальних досліджень. В процесі інтерпретації професійних і художніх
текстів виникають протиріччя між потребою упровадження методів розуміння в процес перекладацької діяльності фахівця та відсутністю закономірностей їх застосування;
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потребою осмислення сутності єдності раціонального та емоційного і прагматизмом в
процесі тлумачення текстів культури.
Виокремлені протиріччя свідчать про актуальність обраної тематики дослідження.
Мета дослідження – визначити та проаналізувати методи перекладання професійних
і художніх текстів, які розвивають когнітивно-семантичні вміння у науково-дослідній діяльності майбутнього юриста.
Виклад основного матеріалу. Метод перекладу наукових, ділових, художніх текстів
у професійній підготовці майбутнього юриста передбачає спосіб діяльності, в процесі
якого здійснюється корекція між смислами тексту оригіналу та смислами, що сформовані у свідомості перекладача й орієнтовані на вирішення комунікативної ситуації в процесі спілкування.
Смисловою одиницею в лінгвістиці є сема (від грец. – знак, ознака). Семантика (або
семасіологія) – розділ мовознавства, що вивчає значення слів та виразів і зміну цих значень [8, с.606].
У процесі перекладу фахівцем (у нашому випадку юристом) різноманітних текстів
модель перекладання ґрунтується на етапах аналізу оригіналу, семантиці мови-оригіналу,
коли враховуються об’єктивні показники тексту, з’ясовується домінантна функція тексту,
визначаються умови збереження форми і змісту перекладу. Але ж переклад водночас
покликаний забезпечити ситуацію впровадження принципу подвійної рефлексії, що
передбачає взаємодію формальних компонентів у процесі перекладацької діяльності зі
складовими герменевтичного підходу. Останній ґрунтується на закономірностях параметричної вісі Дж. Гілфорда: організується взаємодія множин смислів, у процесі якої
спрацьовують механізми відчуження, комбінування, варіювання окремими фрагментами
наукового, професійного, художнього мислення.
Внаслідок цього формуються нові уявлення, які базуються на осмисленні форми і
змісту тексту перекладу, власної рефлексії та рефлексії фахівців. Мова йдеться про когнітивне дослідження тексту, яке представляє сукупність різних процесів, а саме: психічних
(ментальних, мисленнєвих) процесів сприйняття світу; звичайного спостереження оточення; процесів мислення, мовлення тощо, які служать обробці й переробці інформації,
що надходить до людини. Когнітивне дослідження передбачає прояв розумових, інтелектуальних здібностей людини і включає усвідомлення самого себе, оцінку самого себе й
оточення, побудову особливої картини – всього того, що складає основу для раціональної
й свідомої поведінки людини (за К.С.Кубряковою) [1, с. 53]. У зв’язку з викладеним можна розглядати сутність поняття “когнітивно-семантичне дослідження” як мисленнєвий
процес, який супроводжує обробку інформації текстів оригіналу та перекладу і створює
особливі структури свідомості, встановлює смислову й когнітивну значущість мовного
виразу, його інформативність.
Оскільки ми розглядаємо сутність методів перекладання з однієї мови на іншу, то
виникає необхідність застосовувати методи аналізу тексту оригіналу в умовах поєднання елементів герменевтичного підходу, що передбачає включення питань розуміння й
інтерпретації тексту оригіналу і питання розуміння та інтерпретації тексту перекладу
реципієнтом.
Отже, переклад текстів ґрунтується на герменевтичному підході, складовими якого
являються методи розуміння та зясування.
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Слід зазначити, що вказані методи спрацьовують не тільки в перекладацькій діяльності. Вони є універсальними методами людського мислення. Йдучи за Кантом, людина
сприймає світ через чуття, які дають матеріал для пізнання, тобто, через чуття реальність нам надається. Розсудок продукує форми пізнання, тобто, розсудком реальність
мислиться. Синтез даних чуття та апріорних форм розсудку сам по собі не дає знань, але
збуджує нашу розумову активність. Навички здійснення подібних синтезів Кант називає
розумовим досвідом. Результат такого досвіду – предметний зміст нашого пізнання, побудований категоріями розсудку. Саме розум оперує ідеями, які і визначають спосіб упорядкування категорій розсудку[5].
Розуміння – це результат цілеспрямованих стратегій поведінки індивіда. При цьому у
процесі спілкування поширюються картини світу комунікантів через інформаційний рух
індивідуальної рефлексії.
Під методом розуміння доцільно уявляти спосіб діяльності, який орієнтує не на наслідування сформованих готових смислів, а на створення нових у процесі тлумачення
емоційно-образного змісту текстів культури, власних суджень щодо продуктів творчої
діяльності [7, с.382]. Метод розуміння передбачає формування нових смислів особистості, у нашому випадку – в ході інтерпретації майбутнім юристом іншомовних професійних і художніх текстів на основі їх взаємодії, коли інтерпретація розглядається в якості
рефлексії над розумінням. При цьому ми розглядали рефлексію як друге після відчуттів
джерело досвіду, механізм, скерований не тільки на самопізнання, але й на вдосконалення духовної структури особистості на основі єдності внутрішнього світу й сенсу буття
(йдеться про формування особистості на основі онтологічної конструкції бачення світу)
[6, с. 9-18].
Методи з’ясування є способом діяльності, яка передбачає наявність об’єктивних
знань, що забезпечують пристосування діалектики, її основних показників в умовах передачі готових знань і організацію продуктивної діяльності [там само, c. 16].
Стає можливим виокремити принципову відмінність між методами пояснення і
з’ясувальними методами. Сутність цього процесу полягає у наявності чи відсутності
універсальних компонентів культури мислення. Мова йдеться про різні теорії пізнання:
1) пізнання характеризуються осмисленням закономірностей буття мистецтва, історичних процесів у їх узагальненості явищ, в унікальності творчих цінностей. Наприклад,
з’ясувальні методи передбачають усвідомлення сутності типу характеру, жанру та стилю
твору, але не сприяють виокремленню особливостей неповторного унікального досвіду
особистості.
Якщо з’ясувальні методи забезпечують субєктно-обєктні відношення, то за допомогою методу розуміння відносини від монологічних у процесі спілкування переходять до
діалогу.
Узагальнення об’єктивних факторів, враховуючи закономірності власного “Я” на
основі визначення його сутності і мобільності у взаємодії з іншими суб’єкт-суб’єктними
відносинами сприяють відчуженню і формуванню нового образу, в результаті чого взаємодіють множини істин. Таким чином, багатовимірність свідомості визначається не
лише узагальненнями, але й багатовимірністю на основі спілкування [2]. Це приводить
нас до аксіологічного аспекту гуманітарних знань, який полягає в тому, що осягненню
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ціннісних орієнтацій в процес спілкування сприяє метод розуміння. Останнє дозволяє
зробити висновок про те, що розуміння складає сутність гуманітарних знань.
Зазначимо, що вперше про метод розуміння як засіб методологічної реконструкції
духовного світу людини згадано в працях Августина [9, c.76].
Враховуючи той чинник, що методи розуміння зумовлені формуванням ціннісних
відношень до текстів культури, ми орієнтувалися на закономірності мови в контексті
застосування методів перекладу як складової когнітивно-семантичного дослідження. У
цьому зв’язку нами виокремлені наступні концепції: 1) концепція існування внутрішньої
форми мови, що передбачає доцільність духовного аспекту формування знань про
внутрішній світ особистості; 2) концепція, що передбачає зв'язок між логічним мисленням та операційними смислами, за допомогою яких здійснюється спілкування (позамовна та мовна свідомість); 3) концепція Ratio (мовна свідомість) та Emotio (позамовна
свідомість), які взаємодіють за принципом резонансу (емоції). Це дозволяє також констатувати взаємодію між мисленням правої та лівої півкулі і забезпечує єдність у смислотворенні, що реалізується на різних рівнях. Усвідомлення сутності емоції реалізується на
біологічному рівні, емоційне мислення – на рівні оцінювальної діяльності.
У цьому контексті доцільно зазначити про те, що емоційне мислення є передформою
мислення. Це з’ясовує зв’язок між емоціями та смислами. Біологічні смисли не здатні
конкретизувати логічне мислення подібно емоційному. Біологічні смисли розкриваються
через емоцію. Водночас емоція дозволяє більш глибоко розкрити сутність особистісного
смислу.
Усвідомлення сутності взаємодії ratio і emotio та проекція цієї сутності у зміст методу
перекладу у контексті когнітивно-семантичної діяльності майбутнього юриста дозволяє
визначити інтегративні компоненти у розумінні методів перекладу текстів культури та
художніх текстів. Такими є: а) естетичний аналіз з метою зрозуміти структуру естетичного об’єкту; б) розуміння художнього твору як мовного явища; в) розуміння художнього
твору як зовнішнього матеріального твору та технічного апарату реалізації; г) розуміння
естетичної концепції [2; 4]; д) розуміння сутності інтонаційних форм (енциклопедія світопочуття), осягнення генеральної інтонації на основі інтонаційної суб’єктивності [3; 5].
Умовою осмислення сутності методу перекладу є взаємодія тексту та контексту. При
цьому стає можливим виокремити принцип інтеграції значень (текст) та шляхи реалізації цієї інтеграції на прикладі взаємодії тексту і контексту. Останнє забезпечує персоналістичний, авторський підхід до тлумачення текстів. Текст повинен розглядатися з урахуванням поза текстових відношень. Розглянемо таке когнітивно-семантичне дослідження
на прикладі інтерпретації зоосемізмів, які є дуже важливими для майбутнього юриста,
тому що несуть додаткову інформацію про особу (злочинця в тому числі).
Зоосемізми сприймаються як слова-характеристики, мають народний характер,
зв’язок з фольклором. Цікаво, що позитивні якості людини передаються здебільшого
за допомогою слів-назв птахів: орел (про сміливу людину); лебідь, лебідка, голубка,
ластівка, сокіл (у звертанні до коханих), пава (про гарну жінку). Експресія негативної
характеристики передається завдяки метафоризації назв тварини: віслюк (про вперту, нерозумну людину), ішак (про людину, яка багато і виснажливо працює), лис (про хитруна,
підлабузника), заєць (про боягуза), вовк (про злу, підступну людину, хижака). Але загальні
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закономірності можуть мати винятки, особливо в індивідуальному слововживанні (наприклад, лев – “світський лев”). Зіставне дослідження дозволило розмежувати такі типи
відповідників у сфері досліджуваних значень.
Ми виокремили два шляхи перенесення значення: а) за зовнішньою схожістю; б) за
контекстом. Інтуїтивне відчуття схожості грає важливу роль у практичному мисленні
юриста, оскільки визначає поведінку людини. Так, додаткові імена “Tubby”, “Fatso”,
“Lardо”, виникли в результаті об’єктивізації найдоступніших для спостереження рис
людини (наприклад, велика вага).
Контекст є головним чинником для реалізації конкретного значення слова, у тому
числі і метафоричного [10, c. 9]. Роль контексту є визначною при виявленні смислових
експресивних і емоційних відтінків значення слова. Наприклад, прізвисько “the Rat”
(укр. “щур”), на перший погляд, несе сильний негативний заряд. У нашому випадку
прізвисько “the Rat” зафіксовано конкретною ситуацією з життя людини: на обкладинці
одного з популярних журналів з’явилася фотографія хокеїста Кена Лінсмана з щуром на
плечі, що й викликало появу прізвиська. Таким чином, прізвисько “The Rat” застосовано
не за асоціацією, воно фігурує на сторінках періодичних видань як словесний авторський
знак особи, декодування якого вимагає вмінь когнітивно-семантичного дослідження
[11, с.60-65].
Висновки.
Формування культури мислення майбутнього юриста потребує когнітивносемантичного дослідження змісту кожного тексту культури на основі багатовимірної
моделі свідомості особистості у контексті її професійної діяльності. Тому майбутньому
фахівцеві у процесі перекладу іншомовних текстів доцільно використовувати методи розуміння та зясування у контексті герменевтичного підходу до інтерпретації текстів.
1. Метод розуміння є способом діяльності, метою якого є визначення сутності
суб’єктивного відношення до об’єктивних реалій, що впливає на процес продуктивного
мислення майбутнього фахівця.
2. Методи з’ясування є способом діяльності, яка передбачає наявність об’єктивних
знань в організації продуктивної діяльності майбутнього фахівця.
3. Умовою осмислення сутності методу перекладу є взаємодія тексту та контексту,
який є головним чинником для реалізації конкретного значення слова, у тому числі і
метафоричного.
4. Як показали спостереження, в основі номінації прізвиськ часто лежить акт
когнітивно-семантичної творчості, що ґрунтується на виявленні експресивних й емоційних відтінків значення слова за допомогою контекстів.
Подальша перспектива дослідження полягає в тому, щоб розробити технологію застосування методів розуміння та з’ясування у процесі перекладу метафор, що сприятиме
вдосконаленню когнітивно-семантичних вмінь майбутнього юриста.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.161

Саппа М.М.
(Харків, Україна)

ІСТОРИЧНІ ФРАЗЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ МЕНТАЛЬНОСТІ
У роботі виділені історичні фраземи, тобто такі, що мають в своїй основі історичні події та факти. Визначено чотири типи фразем, що мають різне відношення до історичної та етномовної свідомості. Показано, що в історичних фраземах
акумульоване особливе ставлення до історичних подій та їх оцінки, історичні фраземи
відбивають історичну пам’ять народу, є певним ґрунтом його світогляду, виступаючи
таким чином як елементарні частки ментальності народу.
Ключові слова: ментальність, етномовна свідомість, стереотип, концепт, історичні фраземи.
В работе выделены исторические фраземы – фраземы, которые имеют в своей
основе исторические события и факты. Определены четыре типа фразем, имеющих
различное отношение к историческому и этноязыковому сознанию. Показано, что
в исторических фраземах аккумулировано особенное отношение к историческим событиям и их оценки; исторические фраземы отражают историческую память народа и
являются определённой основой его мировоззрения, выступая, таким образом, элементарными частицами ментальности народа.
Ключевые слова: ментальность, этноязыковое сознание, стереотип, концепт,
исторические фраземы.
The article deals with detached historical phraseological units that have historical facts
in their basis. Four types of phraseological units are defined. They have different attitude to
historical and ethnic linguistic awareness. It is demonstrated, that in historical phraseological
units special attitude to historical events and to its evaluations are accumulated. It is showed,
that historical phraseological units reflect historical memory of nation. They are foundation of
its world-view and elementary particles of mentality.
Key worlds: mentality, ethnic linguistic awareness, stereotype, concept, historical
phraseological units.
Поняття “ментальність” або “ментальність нашого народу” досить часто, як свідчить Інтернет, використовуються лінгвістами в їх роботах. На жаль, в таких роботах частенько обходиться увагою зміст самого поняття ментальність. Взагалі, це і не дивно, бо
ментальність є предметом соціальної психології, а не лінгвістики. Однак це зауваження
не знімає з порядку денного питання про місце, яке займає у структурі ментальності
слово і мова, та про взаємозв’язок поміж ними.
© Саппа М.М., 2010
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Найближче до розгляду цього питання підходить М.Ф. Алефиренко в роботі
[1:9-11], послідовно висвітлюючи такі поняття, як мовна свідомість, мовна самосвідомість,
етнокультурна свідомість, етномовна свідомість. Він пише: “Етнокультурна свідомість –
це колективне несвідоме, що втілює у формах рідної мови етнічну ментальність,
особливості народного світобачення”. При цьому, вказує М.Ф. Алефиренко, мовні стереотипи етнокультурної самосвідомості виступають основними елементами породження, в першу чергу, фольклорних текстів, а також інших етномовних явищ. Для нас це
зауваження є цікавим тому, що з погляду соціологів основними елементами структури
ментальності, що можуть бути досліджені емпірично, є система цінностей (базових та
інструментальних), особистісні властивості та якості, що характеризують засіб мислення і засіб дії та поведінки в їх цілісності, а також система стереотипів [2:44]. Тут,
ми вважаємо, маються на увазі стереотипи як поведінки, так й мислення, і, відповідно,
мовної свідомості людини.
Зазначимо, що відповідно до положень У. Ліппмана - американського дослідника засобів масової інформації, який вперше ввів до наукового обігу поняття соціального стереотипу, соціальні стереотипи являють собою основний розумовий матеріал, на якому
будується суспільна свідомість. Психологічне підґрунтя стереотипу становить установка, що формується в процесі попередньої практики людей, їх діяльності і залежить від
накопиченого ними досвіду. Практично це готовність сприймати явище або предмет певним чином, у певному світлі, в залежності від попереднього досвіду сприйняття. Таким
чином, стереотипи мають об'єктивну природу і являють собою невід'ємну властивість
психіки людини узагальнювати. Щоб стати зрозумілими та доступними для всіх (або для
переважної більшості чи спеціально відокремленої частини громадськості), стереотипи
(а ними можуть виступати певні оцінки, судження, що набувають форми понять) мають
абстрагуватися від деталей, доступних лише фахівцям, і передавати сутність події, явища одним словом, реченням, малюнком, зрозумілим для всіх або більшості [3:295-296].
Тобто, будучи змістом свідомості, структуроване знання в процесі його вербалізації закріплюється в мові, у певних мовних утвореннях – лінгвосеміотичних засобах, що
стереотипізовано відображають в собі досвід та світобачення певної соціальної спільноти – соціальної групи, етносу, нації. Виходячи з того твердження, що людина мислить
концептами, комбінує їх, породжує нові в ході мислення, З.Д. Попова, И.А. Стернин пояснюють концепт як глобальну розумову одиницю, що представляє собою
«квант структурованого знання» [4:4]. Повертаючись до ментальності, точніше,
до тієї її сфери, що пов’язана з мовою – до етномовноі свідомості, наведемо й
визначення культурного концепту М.Ф. Алефиренка: “...маркований етномовною
свідомістю смисл, що реалізується у мові у досить широкому діапазоні лінгвосеміотичних засобів (слів, словосполучень, фразеологічних одиниць, речень і
навіть цілих текстів) в межах того чи іншого етнічно орієнтованого когнитивносемасіологічного коду [1:11].
У фразеологічному просторі концепту можливе існування фразем досить
різноманітних типів. Ціллю роботи є розгляд фразем, що відображають певні історичні
події, як особливого фразеологічного типу, та їх місця у ментальності особистості. Інтерес
до таких мовних утворень обумовлений тим, що виступаючи своєрідною «нішею» для
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кумуляції світобачення, вони відображають соціальну і духовну культуру певної мовної
спільноти, дають ознаки і рівень історичної свідомості конкретної особи, ідентифікують
її відносно певного етносу.
Навіть побіжний аналіз історичних фразем, тобто тих, що мають в своїй основі
історичні події та відображають історію певного народу, дозволяє визначити чотири типу таких фразем.
До першого типу можна віднести фраземи, що мають певний історичний
ґрунт, який на даний час практично позабутий, і фразема використовується поза її
історичним контекстом, тобто не вважається історичною тими, хто її використовує.
Це такі фраземи, як, наприклад:
Верста коломенська – вживається для позначення людини високого зросту.
Походження пов’язане з початком позначення відстані поміж населеними пунктами в Росії в XVII ст.: поміж Москвою та царським палацом у с. Коломенсьму були
встановлені високі верстові стовпи.
Кондрашка (Кондратий) хватил (рос.) – вживається при раптовій смерті людини. За
однією з версій її походження пов’язане з повстанням селян на Дону у 1707 р. під приводом Кіндрата Булавіна, якого було страчено.
Архаровці – вживається для ознаки людей в різних конотаціях: негативна –
хулігани та грабіжники, іронічна – відчайдухи, схильні до непередбачених
вчинків, жартівлива – про дітей-бешкетників. Походження пов’язане з ім’ям М.П.
Архарова (1742-1797) – обер-поліцмейстера Москви, який суровими та жорстокими методами подавив злочинність, а потім і Чумний бунт у Москві.
До другого типу віднесимо історичні фраземи, що спираються на загально відомі
факти світової історії і вживаються різними етносами з приблизно однаковою конотацією. Це такі, як, наприклад:
П’ята колона - вживається для ознаки груп людей, що діють таємно, вичікуючи
слушну годину для відкритого виступу. Походження має кілька версій і пов’язане з наступом чотирьох колон франкістів на республіканський Мадрид (1936 р.) і наявності
значної кількості їх прихильників - “п’ятої колони”, усередині міста.
Слава Герострата - вживається для позначення ганебної слави рівнозначній безчестю. Походження пов’язане з таким собі Геростратом, який, щоб увічнити своє ім’я,
підпалив храм Артеміди у грецькому місті Ефес (356 р. до н.е.).
На Західному фронті без перемін – вживається (частіше іронічно) для позначення
відсутності прогресу у справах. Це фраза часто зустрічалася у німецьких зведеннях позиційного періоду І Світової війни і згодом стала назвою відомого роману Е.М. Ремарка.
До третього типу віднесимо історичні фраземи, що відображають історію певного
етносу чи держави і є притаманні лише цьому народові. Це такі, як, наприклад:
Запросити варягів (варяга) – вживається як назва запрошеного із сторони
керівника або групи сторонніх людей для виконання певної справи. Походження
пов’язане із запрошенням племенами словен, кривичів, мері і чуді варяга Рюрика с братами і дружиною на княжіння у Новгород, Білоозеро та Ізборськ у 859 р.(дата умовна).
Потьомкинські села – вживається для позначення обману, показухи, хибного блиску, що приховує несприятливий стан справ. Пов’язане з історічною ле37

гендою, авторство якої приписується саксонському дипломату Георгу Гельбигу.
Відповідно до легенди, під час відвідування Катериною ІІ Криму у 1787 р., графом
Потьомкіним були побудовані на її шляху різного роду декорації, що зображали багаті
садиби селян та розкішні палаци.
Послати до жезлу (до тичині) (з ісп. Mandar ala porra) – принизливе відіслання когонебудь, подібне українському піди ти під три чорти. В цій іспанській фраземі (в Іспанії
вони мають назву frases hechos – готові фрази) porra – довгий жезл, палка, яку у давнину
ніс головний барабанщик полку. На бівуаках, коли полк зупинявся, жезл устромляли в
землю неподалік від табору. А солдат, які були винні у чомусь, посилали до цієї палки
відбувати певний час ганебне покарання.
Тонка червона лінія (з англ. The Thin Red Line) — в англійській мові позначає оборону з останніх сил. Походження пов’язане з подією у часи Кримської війни (1853-1856
рр.), коли, намагаючись зупинити прорив російської кавалерії в Балаклаву, командир
шотландського полку розтяг своїх стрільців у шеренгу не по чотирьох, як тоді було прийнято, а по двох. Атака була успішно відбита. Під такою же назвою відома картина художника Роберта Гибба (1845—1932).
До четвертого типу історичних фразем віднесемо ті з них, що відображають
особливе – етнічне, групове, - ставлення певних етносів, або соціальних спільнот
до певних історичних фактів. Це ставлення відображається мовною оцінкою історичної події, що переноситься й на об’єкти, щодо яких фразема вживається. Це
такі, як, наприклад:
Пропав, як швед під Полтавою (В. Даль. Толковый словарь русского языка)
– вживається частіше за все росіянами для позначення нищівної поразки, після
якої неможливе відновлення (“А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше
вашей—вы и пропадете, как швед под Полтавой” – М.Горький. Бывшие люди). Походження пов’язане з відомою історичною подією в ході Північної війни поміж Росією
та Швецією, коли шведські війська були вщент розбиті під м. Полтавою у 1709 р.
Канальські роботи - вживається частіше за все українцями як ознака дуже
тяжкої – непосильної для людини, повинності (“Написати пiвсторiнки для мене
вже канальський труд” – О. Довженко. Щоденник). Походження фраземи пов’язане з
історичною подією – важкою повинністю українського козацтва на півночі Російської
імперії. Від 20 000 до З0 000 козаків у Петрові часи щороку працювали біля Ладозького
озера на будівництві великих каналів. На цій важкій роботі, до того ж у незвичному суворому північному кліматі, багато козаків гинуло від нужди, голоду й холоду, і додому
поверталося часом не більш як 40 % . (Відома подібна за походженням і вживанням до
канальськіх робіт й фразема лінію копати – Шевченко “Іржавець” [5:207]).
Броньований кулак (з нем. Die gepanzerte Faust) – фразема вживається частіше за все
німцями для позначення захисту співвітчизників за кордоном. Широко відомим
це словосполучення стало після вбивства німецьких священиків-місіонерів у
Китаї у 1897 р. і доручення імператора Вільгельма ІІ принцу Генріху відправитися
до берегів Китаю на чолі ескадри військових кораблів і відповісти на вбивство
священиків ударом “броньованого кулаку”.
Атака легкої кавалерії (з англ. Charge of the Light Brigade) - вживається у Великій
Британії для позначення безнадійної справи із значними втратами. Походження
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пов’язане із виконанням в часи Кримської війни (1853-1856 рр.) бригадою англійської
легкої кавалерії невірно зрозумілого наказу, що призвело до самогубної атаки нею добре
укріплених російських позицій. Ця легка кавалерія, що полягла під Балаклавою, числила
у своєму складі представників самих аристократичних сімей держави. Під такою же назвою відома картина художника Р. Вудвілла (1825—1855).
В часи (у рік) Марікастан’ї (з ісп. Al tiempo(año) de Maricastaña) – вживається для
позначення давно минулих подій, відповідає російський фраземі за царя Гороха. Але
на відміну від російського аналогу ця фразема має певні історичні корні, існує навіть
дві версії її походження: а) у давні часи у провінції Іспанії жила жінка Марікастан’я,
яка підбурювала народ на бунт проти місцевого єпископа, тому що він брав з людей
дуже високі податки; б) так говорять на честь героїні давньої кельтської легенди “Бійка
птиць”, яку звали Auburn Mary- Maricastaña (Maria de color castaño - Марія з каштановим
кольором волосся).
Гегемон – фразема використовувалася ідеологами комунізму для позначення провідної
ролі пролетаріату у революційній боротьбі і переході від капіталізму до соціалізму. Зараз, у зв’язку з провалом більшовицьких ідей, ця фразема використовується в іронічному
контексті. Історично термін гегемо́н (з грецк. Γεμών - вожатий, провідник, керівник,
наставник) вживався для позначення звання керівника або воєначальника, намісника,
рідше — імператора.
Наведене вище різноманіття історичних фразем є вираженням знань та культури людей, яке стає й складовою історичної свідомості окремої особи. Однак лише історичні
фраземи останнього типу, що відображають особливе – етнічне або групове, ставлення певних етносів та соціальних спільнот до певних історичних фактів, представляють собою мовну оцінку історичної події і мають відношення до етномовної
свідомості. Це особливе ставлення та певні оцінки подій, що акумульовані у історичних
фраземах, сприяють солідарності людей, які поділяють це ставлення та оцінки. Одночасно з цим вони стають і часткою їх спільної ментальності. Всесвіт, як відомо складається
із різноманіття елементарних часток. Так і історичні фраземи, що відбивають історичну
пам’ять народу, є певним ґрунтом його світогляду, елементарними частками ментальності
народу.
ЛІТЕРАТУРА
1.
2.

3.

Алефиренко Н.Ф. Синергетика культурного концепта и знака в системе языка и
текста / Николай Фёдорович Алефиренко // Культурные концепты в слове и языке:
сб. научных трудов. – Белгород: изд-во БелГУ, 2005. – 164 с.
Победа Н.А. Возрождение духовности как предмет социологического анализа /
Н.А. Победа // Зб. наук. праць “Методологія, теорія та практика соціологічного
аналізу сучасного суспільства”. - Х.: Вид. центр Харківського національного унту, 1999. - С.43-49.
Королько В.Г. Основы Паблик рилейшнз / Валентин Королько. – М.: “Рефл бук”,
К.: “Ваклер”, 2000. – 528 с.
39

4.
5.

Попова З.Д., Стернин, И.А. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2001. – 191 с.
5. Саппа М.М. Давним-давно на берегах Орелі / Микола Саппа // Вітчизна. – 1985.
- №2. – С.206-207.

УДК 811.133.142

Герасимчук Ю.О.
(Київ, Україна)

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ САМОТНІСТЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ
У статті досліджуються засоби актуалізації концепту САМОТНІСТЬ у прозових
творах представників французького постмодернізму. Абстрактний характер обраного концепту дозволяє розглядати його через параметри інтенсивності, просторовості,
тривалості.
Ключові слова: концепт, вербалізація, параметри, інтенсивність, просторовість,
тривалість.
В статье исследуются способы актуализации концепта ОДИНОЧЕСТВО в прозаических произведениях представителей французского постмодернизма. Абстрактный
характер избранного концепта позволяет рассматривать его через параметры интенсивности, пространственности, продолжительности.
Ключевые слова: концепт, вербализация, параметры, интенсивность, пространственность, продолжительность.
The article deals with the means of actualization of the concept SOLITUDE in French postmodernists’ fiction. An abstract character of the chosen concept enables to examine it through
the parameters of intensity, spatiality, duration.
Key words: concept, verbalization, parameters, intensity, spatiality, duration.
Аналізу засобів мовної актуалізації концепту як базової когнітивної структури
репрезентації знань присвячено численні лінгвістичні дослідження А. Вежбицької,
С. Г. Воркачова, С. А. Жаботинської, Дж. Лакоффа, О. С. Кубрякової, Б. О. Серебреннікова,
Й. А. Стерніна, А. А. Уфімцевої. Проте до цього часу проблема співвідношення між
концептом і мовними засобами його реалізації лишається поза межами тлумачення тих
ментальних операцій, за допомогою яких існування певної структури у свідомості носія
мови зумовлює вибір необхідних мовних засобів у конкретній комунікативній ситуації
[1:233].
Мета статті полягає у виявленні особливостей вербалізації концепту самотшсть методом семантико-когнітивного аналізу.
Матеріалом слугували прозові твори представниць французького постмодернізму
Анни Гавальди, Амелі Нотомб та Ірен Френ.
© Герасимчук Ю.О., 2010

40

Актуалізація концепту самотність у французькій художній літературі кінця XX - початку XXI століть пов'язана головним чином із процесами світової глобалізації [2: 44].
Глобалізація - один із найбільш уживаних термінів сучасної наукової та повсякденної
мови. За значимістю він вже давно став в один ряд із поняттями «історія», «цивілізація»,
«епоха», «прогрес», «сучасність», «постсучасність» та іншими загальногуманітраними
поняттями, що відбивають стиль і характер суспільної свідомості нашого часу. Виникає
сумнів, чи можливо певним чином зіставити глобалізацію (тобто гранично цивілізаційну
макроструктуру) із самотністю, яка, як відомо, апелює до внутрішнього, інтимного Я?
[3: 277]. Дійсно, глобалізаційні та індустріалізаційні процеси стали причиною самотності
та розгубленості людини у суспільстві, її відірваності від природи й свого коріння,
необхідності пошуку сенсу буття та свого «Я».
Представники постмодерністської літератури спробували відтворити те, що не є новим, але в усі часи залишається актуальним.
Самотність – домінантний стан людини, константно присутній як в індивідуальній
так і колективній свідомості. Це один із найбільш осмислених концептів у французькій
мовній свідомості, що підтверджується багатозначністю вербалізації різних проявів
самотності як людського стану (фізичного й душевного) [4]. Факт осмисленості концепту
пояснюється тим, що кількість його мовних репрезентаторів пов'язана з осмисленням поняття, «покритого» концептом, у колективній та індивідуальній мовній свідомості [5]. Це
надає підстави вважати концепт самотність опорним, універсальним концептом не лише
французької концептуальної картини світу [4], а й таким, що наділений загальністю та
наднаціональним характером. Універсальні концепти мають загальнолюдську значимість
і відрізняються своєю неоднорідністю: у їхньому складі мають місце як категоріальні
(філо- і теософські), так і онтологічні (емоційні, фізіологічні) ментальні утворення
[6: 84]. Формування цього універсального концепту відбувається впродовж людської
еволюції і віддзеркалюється у національних мовних і концептуальних картинах світу
[4; 7]. Лексична репрезентація концепту самотність представлена у наукових розвідках
недостатньо широко. У сучасних лінгвопоетичних дослідженнях отримали відображення
лише окремі аспекти її вивчення: моделювання концепту самотність як інтертекстеми
індивідуально-авторської парадигми у поетичній творчості окремих письменників
(О. В. Переломова), художні версії проблем самотності у сучасній українській жіночій
прозі (О. В. Карабльова), лексико-семантичний та мовленнєво-жанровий рівні концепту
самотність при дослідженні художньої картини світу Т. Вільямса (О. В. Байоль), аналіз
лінгвокультурологічного концепту самотність у зіставленні російської та німецької мов
(Н. В. Подзолкова).
Наявність великої кількості номінацій концепту свідчить про високу номінативну
щільність [8: 111] цієї ділянки мовної системи, що відображає актуальність підданого
вербалізації концепту для свідомості народу [9: 9]. Актуальний та цінний для культури
концепт, що наділений великою кількістю мовних реалізацій і стає темою для художніх
творів, уважається культурним концептом [2: 39].
Загальнокультурному концепту самотність не притаманні властивості предмета, які,
згідно С. А. Жаботинської, пов'язані з наявністю матеріального субстрату та просторової
форми [10: 66]. З огляду на абстрактний характер обраного концепту, вагомими систем41

ними елементами дослідження останнього вважаємо такі основні параметри як ступінь
(інтенсивність), простір, тривалість [11]. Зазначені параметри дозволяють виокремити характеристики проявів психоемоційного стану самотності у постмодерністських
художніх текстах: за ступенем інтенсивності, просторовий та за ступенем тривалості
(тимчасовий або довготривалий).
Актуалізація концепту самотність у текстах відбувається через реконструкцію смислу досліджуваного стану, тобто реконструкцію тієї сутності, що стоїть між поняттям
«самотність» та концептом (реконструктом) [12: 27 - 28], що над ним «ширяє» [13: 33].
Інтенсивність. Відстежимо випадок зовнішнього прояву стану самотності персонажа
з позиції іншого самотнього персонажа: Je те pris à rêver d’adultère : en cours, je cherchai
une fille aussi larguée que moi. Une certaine Sabine me parut convenir. Je me reconnaissais en
elle : elle véhiculait un tel malaise qu’elle était toujours seule, car personne ne voulait partager
sa gêne. Elle regardait les autres avec des airs implorants de chat affamé ; personne ne la voyait.
Je m’en voulus aussitôt de ne jamais lui avoir adressé la parole (Nothomb, A, 88). У наведному
фрагменті лексема seul реалізує значення позиції самотньої дівчини в суспільстві, де
зовнішній вияв фізичної самотності створено асоціативною лексемою larguée від larguer
v.tr. fam. « se débarasser de qqch., qqn. abandonner » [14] та виразом chat affamé {affamé adj.
« qui a très faim ; avide, passionné => assoiffé comblé » [ibid.]). Неозначений артикль une «
désigne un individu distinct mais indéterminé » [ibid.] та неозначений прикметник certaine
« difficile à déterminer ; quelque ; imprécis » [14; 15] вказують на «якусь» Сабіну, спраглу
до людського товариства, яка на мить стала об’єктом уваги головної героїні. Внутрішній
стан персонажа переростає у ніякову {elle véhiculait un tel malaise qu’elle était toujours
seule), відлякуючу поведінку {personne ne voulait partager sa gêne, personne ne la voyait).
Маркерами інтенсивності виступають лексеми largué, malaise, gêne, affamé
Просторовість. Словникове визначення état d’une personne qui vit seule, sans compagnon ou compagne, de manière voulue ou subie [16] особливо чітко реалізується в
уривку, де у межах одного речення співіснує одразу кілька можливих світів (термін
Г. В. Лейбніца) як множина станів справ [17]: [..,] Steiner avait l’air de traîner mille vies
après soi, mille existences inconnues, indéchiffrables, où elle n ‘avait pas eu sa place, des
dynasties, des deuils, des mariages, des naissances, des héritages, des fetes, des tombes, des
greniers, des parfums, de la chaleur, des océans, des plages, des fortunes de mer; et surtout
de l’argent, des monceaux d’argent. Jusqu’à cet échouage, là, sous cette lampe à l’abat-jour
jaunâtre. Jusqu’à cette solitude (Frain, HF, 129). Ключові семантичні одиниці des dynasties,
des deuils, des mariages, des naissances імплікують тематичну лінію сім’я, la chaleur, des
océans, des plages, des fortunes de mer - подорож, l’argent, des monceaux d’argent - статки.
Названі тематичні лінії - головні цінності у житті людини, наявність яких забезпечує
щасливе й заможне існування. Детальний перелік благ й різке закінчення еліптичними
реченнями, що посилюють динамічність попередньої фрази, напруженість зміни місця
створюють ефект хвилі. Штайнер, отримавши усе, перебуваючи на гребені хвилі,
раптово втрачає це, що пояснює лексема échouage n.m. « le fait d’échouer, de s’échouer
» [14]. Хвиля розбивається об берег -розбивається й безтурботне життя героя. Убогий
елемент інтер’єру - лампа з жовтуватим абажуром {lampe à l’abat-jour jaunâtre) як маркер
просторовості -підсумок безтурботного життя, крах мрій, відчай і самотність. Відтак,
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контекстуально реконструюється концептуальна метафора ЖИТТЯ Є КОРАБЕЛЬ, що
утворює складову концепту самотність.
Тривалість. Розглянемо приклад, де імплікується таке словникове значення лексеми
solitude n.f. як état d’une personne qui est isolée par manque d’amitié, d’amour, d’affection,
de relations, par défaut de communication [16]. Хворобливе переживання відсутності
друзів, коханого призводить до усвідомлення своєї непотрібності у суспільстві, як це
відбувається із Бланш, героїнею роману А.
Нотомб « Antéchrista »: J’avais seize ans. Je ne possédais rien, ni biens matériels ni confort
spirituel. Je n ‘avais pas d’ami, pas d’amour, ie n ‘avais rien vécu. Je n ‘avaispas d’idée, je
n’étais pas sûre d’avoir une âme. Mon corps, c’était tout ce que j’avais. [...] Seize années de solitude, de haine de soi, de peurs informulables, de désirs à jamais inassouvis, de douleurs inutiles, de colères inabouties et d’énergie inexploitée étaient contenues dans ce corps (Nothomb, A,
19). Тут самотність людини пов’язана з хронічним станом хворобливості та асоціюється
з глибоким почуттям суму, депресії. Зважаючи на словникові тлумачення дієслова posséder v.tr. « avoir qqch à sa disposition » [14] та лексем на позначення матеріальних благ
bien та confort, абстрактних явищ amour (bien n.m. « ce qui est avantageux, agréable, utile
; chose matériel que Гоп peut posséder => capital fortune, propriété, richesse » [ibid.], confort
n.m. « tout ce qui contribue au bien-être, à la commodité de la vie matérielle Ф inconfort »
[ibid.] amour n.m. « inclination envers une prsonne, le plus souvent à caractère passionnel,
fondée sur l’instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés » [ibid.]) та близьких
за духом людей (ami n. « personne avec laquelle on est lié d’amitié » [ibid.]), вжитих y
заперечній формі, доходимо висновку про душевну порожнечу героїні. Єдине, що вона
має - її тіло, де сховані ненависть, страх, біль, злість. Лексеми на позначення емоційних
станів (haine n.f. « sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à qqn et à se réjouir du mal
qui lui arrive => aversion, répulsion Ф amour » [ibid.], peur n.f. « émotion aui accompagne
la prise de conscience d’un danger, d’une menace crainte, effroi, épouvante, frayeur, terreur »
[ibid.], douleur n.f. « sensation physique pénible Ф plaisir » [ibid.], colère n.f. « violent mécontentement accompagné d’agressivité => courroux, emportement fureur, irritation, rage, rogne
Ф calme, douceur » [ibid.]) надають можливість виділити концептуальну метафору ТІЛО
Є ВМІСТИЩЕ ДЛЯ ЕМОЦІЙ, а саме - для негативних емоцій. Такі емоції оволодівають
людиною у разі незадоволення життям і повної самотності (seize années de solitude).
Маркером тривалості вважаємо словосполучення seize années як довготривалий стан.
В актуалізації концепту самотність спостерігається також поєднання параметрів, наприклад, інтенсивність - просторовість - тривалість.
Розглянемо таке поєднання на прикладі розгортання концепту страждання як структурного компоненту концепту самотність: Son mari venait de la quitter [...) Je ne la reconnaissais plus. Elle, si pétulante, si impérieuse, cette petite femme maîtresse d’elle-même
comme de l’univers, je la voyais dépérir de jour en jour. Pleurer, maigrir, se cogner dans tout
et souffrir. Souffrir tellement. Prendre des médicaments, maigrir encore, m’apporter le premier
arrêt de travail de sa vie. Pleurer. Pleurer devant moi, même. ... Quel salaud, approuvais-je,
quel salaud. Comment peut-on faire ça à sa femme ? Comment peut-on être si égoïste ? Fermer
la porte et se frotter les mains. Sortir de sa vie comme on sort faire un tour. Mais, mais, mais,
c’est trop facile ! (Gavalda, JA, 121). Життєрадісна, владна жінка (si pétulante, si impé43

rieuse, femme maîtresse d’elle-même comme de l’univers) через розлучення з чоловіком
до невпізнаваності змінилася: змарніла, заплакана, змучена стражданнями. Зважаючи на
словникові значення груп лексичних одиниць pétulante adj. (qui manifeste une ardeur exubérante => fougueux, impétueux, turbulent vif), impérieuse adj. (qui commande d’une façon
qui n’admet ni résistence ni réplique => autoritaire, tvrannique). maîtresse adj. (від maître
personne qui exerce une domination; qui a pouvoir et autorité) d’elle-même; та dépérir v.intr.
(s’affaiblir progressivement => s’étioler). pleurer v.intr. (répandre des larmes, sous l’effet d’une
émotion), maigrir v.intr. (devenir maigre => décoller, dessécher, fondre), se cogner v.pron. (se
heurter), souffrir v.intr. (éprouver une souffrance, des douleurs physiques ou morales) [14],
prendre des médicaments, виділяємо такі тематичні лінії сильна жінка —» страждання =
ДУШЕВНИЙ та фізичний злам. Виділені лексичні одиниці імплікують онтологічну
концептуальну метафору ПСИХІКА Є КРИХКИЙ ПРЕДМЕТ (за Дж. Лакоффом) [18].
Порівняння sortir de sa vie comme on sort faire un tour та словосполучення fermer la porte
дозволяють виділити концептуальну метафору життя є будинок, де жінка залишилася
закритою у своїй самотності, як у будинку. Показники інтенсивності у наведеному
прикладі - дієслова dépérir, pleurer, se cogner, souffrir, просторовості - sortir de sa vie comme on sort faire un tour, fermer la, тривалості - прислівник de jour en jour.
Таким чином, застосування семантико-когнітивного аналізу для актуалізації
концепту самотність надало нам змогу виявити такі додаткові параметри аналізованого
концепту як інтенсивність, просторовість, тривалість. Перспективним вважаємо дослідження структурних компонентів обраного концепту, що надасть змогу здійснити
його моделювання.
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ТЕКСТ-ІНТЕРВ’Ю СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ
ЯК ГІБРИДНИЙ ТЕКСТ
У статті розглянуто дискурсивні особливості текстів-інтерв’ю сучасної англомовної преси, проаналізовано структурно-композиційні та семантичні особливості даного
типу дискурсу, що вказують на його гібридну природу.
Ключові слова: гібридний текст, інфільтровані, контаміновані, амальгамовані та
акомодовані тексти.
В статье рассмотрены дискурсивные особенности текстов-интервью современной
англоязычной прессы, проанализированы структурно-композиционные и семантические
особенности данного типа дискурса, указывающие на его гибридный характер.
Ключевые слова: гибридный текст, инфильтрированные, контаминированные,
амальгамированные и аккомодированные тексты.
The article focuses on the discourse characteristics of the interview texts. The structural
and semantic peculiarities of journalistic interview that are evidence for its hybrid nature are
analyzed.
Key words: hybrid texts, infiltrative, contaminative, amalgamative, and accommodative
texts
Інтерес до вивчення певного типу тексту зумовлює необхідність виявити й описати його структурні, семантичні, прагматичні особливості та дискурсні характеристики. Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються зростанням інтересу
дослідників до розгляду дискурсу, який ґрунтується на безпосередній взаємодії його
учасників (face-to-face discourse type), що зумовлює актуальність розгляду текстівінтерв’ю в пресі (journalistic interviews).
Інтерв’ю в пресі вже досліджувалося, зокрема, інтерв’ю як метод отримання інформації [1], як портрет мовної особистості [2], жанрові [3; 4; 5] та структурно-композиційні
особливості тексту-інтерв’ю [6].
Дискурсивні особливості текстів-інтерв’ю не потрапляли дотепер у коло лінгвістичних досліджень.
Актуальність теми визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень
на вивчення тексту та дискурсу в комунікативно-прагматичному аспектах. Предметом
аналізу статті є структурно-композиційні та семантичні особливості текстів-інтерв’ю
сучасної англомовної преси, що свідчать про його гібридну природу. Мета статті розкрити специфіку текстів-інтерв’ю як гібридного тексту та описати структурно-композиційні
та семантичні особливості даного типу дискурсу.
Матеріалом дослідження слугували діалогічні та не діалогічні тексти-інтерв’ю,
надруковані в 90-х роках ХХ століття у Financial Times, The Guardian, The Wall Street
Journal Europe, Newsweek, People, Time.
© Апалат Г.П., 2010
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Проблема класифікації та типології текстів цікавить багатьох лінгвістів [7; 8 та ін.].
Наявність текстів-інтерв’ю з сильною периферійною семантичною зоною свідчить про
гібридизацію даного типу тексту, а саме: про наближення даного тексту до тексту-звіту.
Під звітом (report) розуміють повідомлення висловлювання мовця з будь-якого приводу
або події для публікації в пресі, а також формальне повідомлення або висловлення точки
зору після дослідження, розгляду або співставлення інформації; опис, короткий виклад
або відтворення події або розмови для публікації в пресі [9: 630]. Звіт є складним актом,
що поєднує різні джерела інформації (факти, цифри, інтерв’ю, розповіді очевидців тощо)
та погляди з метою відтворення і висвітлення певною події [10: 277].
Під гібридністю тексту розуміють його здатність сполучати у собі стилістично
різнорідні елементи, ознаки різних типів тексту [11: 76]. М. Снелл-Хорнбі [12: 31] вважає,
що більшість текстів є гібридними формами, багатомірними структурами зі злиттям рис,
що здаються конфліктуючими. Реальні тексти є динамічними, перехідними, текучими
формами, які неповністю реалізують ідеальні моделі цих текстів, а лише, в певній мірі,
ними організуються.
У сучасній пресі “чисті” жанри зустрічаються нечасто. Еволюція системи газетних
жанрів відбиває тенденцію у газетному мовленні до інформативності. У жанрах, що
формуються, з одного боку, різко підсилюється тенденція до інформативності, з іншого
боку, особистісна тенденція. Прагнення максимально наситити матеріал відомостями
виявляється сильнішим за класичні уявлення про жанри [13: 221-222; 14: 38], тому
тексти-інтерв’ю часто зараховують до “прикордонних форм” [3: 78]. На думку М.П. Подоляна [15: 38], сила публіцистичного заряду прямо пропорційна можливостям жанру.
Тому стикування або, точніше кажучи, “гібридизація” – це спосіб кращого освоєння
життєвих ситуацій і формування громадської думки читацької аудиторії. За словами В.
Шкловського, жанри стикаються, як криги під час льодоходу, утворюють нові сполучення, створені з раніш існуючих єдностей [див. 15: 38].
Тексти-інтерв’ю характеризуються різним ступенем наближення до тексту-звіту. Залежно від обсягу інформації, що входить до ядрової та периферійної зон, та способу її
подачі, виділено такі види текстів-інтерв’ю: інфільтровані, контаміновані, амальгамовані
та акомодовані тексти (класифікація Т.І. Ямчинської [16] на матеріалі текстів рекламних
анотацій художніх творів сучасної англомовної прози).
До інфільтрованих текстів-інтерв’ю належать тексти, які характеризуються невеликою кількістю елементів тексту-звіту, що “проникли” у текст-інтерв’ю. Такі текстиінтерв’ю містять мінімум інформації про те, як відбувалося інтерв’ю. У інфільтрованих
текстах-інтерв’ю, як правило, периферійна семантична зона представлена у другорядному заголовку й/або у вступній частині. Основна частина тексту-інтерв’ю має діалогічну
форму. Розглянемо кілька текстів-інтерв’ю даного типу.
У тексті-інтерв’ю ‘Desperation leads to desperate acts’ (Newsweek 16.06.1997) інформація про те, як відбувалося інтерв’ю, зосереджена виключно у вступній частині: “In an
exclusive interview [характер інтерв’ю], Palestinian authority President Yasir Arafat [респондент] sat down last Friday [час інтерв’ю] with Newsweek’s Lally Weymouth [інтерв’юер]
at his Gaza City headquarters [місце, де відбувалося інтерв’ю]. Excerpts…”
Отже, цей текст-інтерв’ю містить такі елементи тексту-звіту як: інформація про характер інтерв’ю, про респондента, інтерв’юера та час і місце інтерв’ю.
47

Вищезгаданий приклад можна порівняти з текстом-інтерв’ю, що не має інфільтрованих елементів тексту-звіту. Так, текст-інтерв’ю ‘We don’t want the bubble to burst’
(Financial Times 03.10.2000) не має другорядного заголовка, а вступна частина: “Ireland’s
deputy prime minister answers questions from Quentin Peel and John Murray Brown about
some of the pressure point on Ireland’s economy – inflation, house prices, skill shortages and
rising employment” – не містить інформації про те, як відбувалося інтерв’ю, додаткової
інформації про респондента або про проблему, що обговорюється в інтерв’ю. Інформація, що подається у вступній частині, не є додатковою, а представляє резюме інтерв’ю,
поданого в основній частині. Отже, цей текст не є гібридним.
Інфільтровані тексти-інтерв’ю характеризуються розширеним обсягом вступної частини за рахунок “проникнення” елементів тексту-звіту, а саме: використання інформації про те, як відбувалося інтерв’ю, та про власні враження інтерв’юера, що є проявом
тенденції до інформативності. Основна частина тексту зберігає традиційну діалогічну
форму.
У контамінованих текстах-інтерв’ю відбувається синтез тексту-інтерв’ю та текстузвіту. Такі тексти характеризуються більшим обсягом вступної частини, у порівнянні з
інфільтрованими текстами, що пояснюється збільшенням інформації про інтерв’ю, респондента, а також про проблему, яка обговорюється в інтерв’ю. Додаткова інформація є
елементом звіту, має характер переказу фактів, іноді може нагадувати репортаж з місця
подій, передавати власне розуміння або ставлення інтерв’юера до проблеми, що обговорюється в інтерв’ю, або до респондента. У таких текстах вступна частина графічно
відокремлена від основної частини, яка зберігає діалогічну форму.
Наприклад, у тексті-інтерв’ю Courtney’s second coming (Newsweek 28.10.1996,) увагу
читача привертає заголовок, в якому ім’я (Courtney) і фото респондентки дозволяють
читачеві зробити висновок, що інтерв’ю дає відома співачка і акторка Кортні Лав. Пояснюючу функцію щодо заголовка та прогнозуючу щодо основної частини інтерв’ю виконує другорядний заголовок: Death. Drugs. Rebellion. But it’s only a movie. Rocker Courtney
Love talks about her riveting performance in “The People vs. Larry Flint.” Вступна частина
цього тексту нагадує звіт з місця подій. У цьому блоці міститься інформація:
- про зовнішній вигляд респондентки (She arrives at her publicist’s office on time,
wearing a classy dark suit and black stockings. Neat blond hair, perfect makeup. A big ripe
pearl on a gold necklace);
- про поведінку респондентки під час інтерв’ю (She seems timid, easily nonplussed).
Щоб аргументувати свою думку інтерв’юер наводить слова респондентки, що не увійшли до основної частини інтерв’ю. Слова респондентки подаються прямою мовою і
супроводжуються коментарем інтерв’юера (“I’m sorry,” she says, staring at the floor. “I’m
not very good at asserting myself.”), або непрямою мовою, де запитання інтерв’юера опускаються (She’d prefer not to discuss her personal life, past or present, but a couple of phrases
slip through. Acupuncture. Positivity. Meditation. Buddhist chanting. Episcopal church on
Sundays);
- про ставлення інтерв’юера до респондентки (This woman is perfectly nice, but when
does Courtney Love get here?);
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- про тему інтерв’ю: участь Кортні Лав у зйомках кінофільму (one of the most touching
and triumphant movies ever made about a total lowlife...). З метою охарактеризувати респондентку, інтерв’юер цитує слова режисера кінофільму М.Формана (тематичний складник
експерт) (“When I started to fight to cast Courtney, I heard all kinds of horror stories,” says
Forman, who ended up posting the insurance bond himself. “But people don’t know the other
half of Courtney Love.” Clean. Vulnerable. “Larry Flynt” could be the movie New Courtney
made about Old Courtney).
Основна частина тексту-інтерв’ю подає зміст розмови інтерв’юера та респондентки
у формі діалогу.
На відміну від контамінованих текстів-інтерв’ю, де частина тексту, що містить інформацію про інтерв’ю, та частина, що передає зміст інтерв’ю, розміщені у різних блоках і розділені графічно, амальгамовані тексти-інтерв’ю характеризуються злиттям цих
частин.
На відміну від контамінованих текстів, де розмова інтерв’юера і респондента передається у формі діалогу, амальгамований текст сполучає опис поведінки респондента
під час інтерв’ю, повідомлення інформації, що була відома інтерв’юеру ще до початку
інтерв’ю, інформацію про привід до інтерв’ю та іншу інформацію, пов’язану з респондентом та інтерв’ю, з передачею змісту інтерв’ю у формі діалогу або непрямої мови.
Ілюстрацією амальгамованого тексту-інтерв’ю є Playboy Dane with a grating sense of
humour (Financial Times 20/21.02.1999). Даний текст, крім вищенаведеного заголовка, має
другорядний заголовок Lucy Kellaway meets a restaurateur who caters for ladies who lunch.
Вступної частини (блок, який, як правило, включає інформацію про інтерв’ю) цей текст
не містить. Натомість інформація про інтерв’ю (елемент звіту) вклинюється в основну
частину тексту-інтерв’ю. Цей текст містить інформацію:
- про респондента, яка була відома інтерв’юерові ще до початку інтерв’ю (Just in case
you have managed to escape the gossip columns these past 10 years, let me introduce you to
Mogens Tholstrup. He is the dashing Dane who created Daphne’s, Princess Diana’s favourite
place for a ladies’ lunch. He is the man who flies helicopters and who goes out with “it” girls,
models and aristocrats. He is the tall, handsome restaurateur who understands the eating habits of London’s smartest women better then they do themselves);
- про привід до інтерв’ю (So when a charming PR woman phoned to ask if I would like to
have lunch with “Moans” (which is apparently the correct way to pronounce his first name) I
accepted with pleasure. Lunch with a playboy is not something FT girls offered every day);
- про перше враження інтерв’юера про респондента (The man waiting for me at the
entrance to Daphne’s in South Kensington turned out to be a pleasant enough looking fellow
with a slightly limp handshake. He flicked back his blonde hair and ordered an orange juice.
He seemed ill at ease).
Далі йде блок, що подає розмову учасників комунікації. Певні сегменти цієї частини
мають форму діалогу – елемент тексту-інтерв’ю:
Me: “Can you cook?”
Him: “I can.”
Me: “What are your specialities?”
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Him: (long pause) “Risotto. Or pasta. Some fish. Maybe meat. Something simple. I am not
into complicated arrangements.”
Елемент тексту-звіту вкраплюється у текст-інтерв’ю у вигляді ремарок: long pause та
коментаря після діалогу: His voice was a mixture of Sloaney English and Scandinavian. Певні
частини інтерв’ю передані у цьому тексті у непрямій мові, що є елементом тексту-звіту:
But these days, he said, he doesn’t cook. Instead he spends all his time at his three London restaurants – Daphne’s, Pasha and The Collection – instructing rather than doing. Although the
restaurants were bought out by the Belgo chain last year he is as involved as ever.
Іноді мовленнєвий хід інтерв’юера передано у непрямій мові, а мовленнєвий хід респондента частково у прямій (елемент тексту-інтерв’ю), частково у непрямій мові (елемент тексту-звіту): Obediently, I asked about Vietnam where Tholstrup had been on a factfinding tour. “It was very interesting, he said flatly, and did not elaborate. Instead he told me
that the furniture in Bam Bou would be colonial and that it was going to be quite a drinks-led
venue.”
Таким чином, у поданому тексті елементи тексту-звіту вкраплюються у текстінтерв’ю. Місце розташування елементів тексту-звіту не є жорстко закріпленим. Елементи тексту-звіту і тексту-інтерв’ю переплітаються та зливаються у єдину текстову форму.
Акомодовані тексти-інтерв’ю максимально наближаються до текстів-звітів. Про
“розмитість” поняття “звіт” свідчить думка, що традиційний звіт “пішов у минуле
і як шагренева шкіра скорочується до розмірів розширеної інформаційної замітки”
[17: 430].
В акомодованих текстах втрачаються ознаки текстів-інтерв’ю і такий текст
сприймається як звіт. На відміну від амальгамованих текстів-інтерв’ю акомодовані
тексти не друкуються під рубрикою INTERVIEW (FT Interview, the Monday Interview або
Q/A etc.) і не містять інших вказівок на зв’язок даного тексту з інтерв’ю, як наприклад,
амальгамований текст-інтерв’ю The judge most likely to succeed (Financial Times
25.05.2001), надрукований під рубрикою LAW, але вступ має вказівку на тип тексту: Public confidence in the justice system needs boosting and Nicholas Phillips is just the man to do
it. Interview by Frances Gibb.
Слід зазначити, що акомодований текст не є переказом бесіди з респондентом
(порівн. з визначенням інтерв’ю як переказу змісту відповідей респондента [18: 50-51]),
а є повідомленням репортера про стан справ у певній сфері. Для свого звіту репортер
використовує інформацію, отриману від респондента/респондентів та з інших джерел.
Текст Environmentalists set to fight over Bush’s oil plan (Financial Times 27/28.01.2001)
– акомодований текст. Він не має маркерів інтерв’ю, оскільки його надруковано під
рубрикою WORLD NEWS, а другорядний заголовок вказує на те, що даний текст є
звітом (повідомленням) Indigenous people will join in any move opposing the US president’s
plan to drill for oil in the Artic Wildlife Refuge. Ken Warn reports (“Кен Уорн повідомляє”).
Цей текст сприймається як звіт (повідомлення) К.Уорна про існування певної проблеми:
намір адміністрації Дж.Буша відкрити Арктичний національний заповідник на Алясці для
видобутку нафти та газу. Буріння вплине на прибережну рівнину, яку перетинає кордон
між Аляскою і Юконом, і яка є місцем отелу порк’юпайнського карибу (канадського
оленя). Буріння може призвести до зменшення чисельності оленів, які використовуються
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народом гуічін у якості харчування, одягу, знаряддя тощо: Indigenous people of the Arctic and the Canadian government are looking to the US Congress to halt President George
W.Bush’s plans to open up the Arctic National Wildlife Refuge in Alaska to oil and gas drilling.
Mr. Bush’s administration confirmed this week that it intended to move swiftly to implement a
national energy policy that would open up the refuge for drilling. Drilling would affect the 1.5m
acre coastal plain that straddles the border between Alaska and the Yukon, which is the calving
ground for the Porcupine caribou. Drilling in the area is fiercely opposed by environmental
groups and by the Gwich’in people, the most northerly of the Indian nations, whose way of life
is entirely dependent on the Porcupine caribou (named after the area’s main river). Any drilling activity would cut the numbers of caribou, the Gwich’in say, on which they rely for food,
clothing and tools etc. [ХТОСЬ/ЩОСЬ ДІЄ НЕ ТАК].
Це повідомлення репортера підтверджує думка кількох “експертів”. Д.Керролл з
керівного гуічінського комітету в Анкоріджі (Аляска), повідомляє, що Конгресу буде
важко ухвалити рішення про відкриття Арктики, оскільки більшість людей бажає зберегти заповідник, і вони мають велику підтримку у Конгресі. Репортер наводить пряме
цитування, що є наслідком інтерв’ю: “It still takes an active decision by Congress to open
up the Arctic,” said Donna Carroll, of the Gwich’in steering committee in Anchorage, Alaska.
“We believe that the majority of people want the refuge preserved, and we have lots of support in Congress.” The coastal plain was “a sacred place where life begins. It should not be
disturbed,” she said.
Репортер також наводить повідомлення про позицію Канади з цієї проблеми, яку
представляє міністр закордонних справ Канади Дж. Менлі своїми діями: Canada is also
looking to US domestic pressure to head off drilling. Ottawa publicity opposes drilling within
the refuge, and has given full protection to the caribou on its side of the border. John Manley,
Canada’s foreign affairs minister, this week urged the US to abide by treaty obligations to
consult Ottawa before pressing ahead with drilling. Mr. Manley expressed Canada’s concerns
on the issue when he met Secretary of State Colin Powell on Thursday. However, Canadian
officials say they will wait and see precisely what plans emerge from Congress.
Репортер також повідомляє про можливу проблему: Дж. Буш може бути більш зацікавленим у стосунках США з Мексикою, а не з Канадою – However, Ottawa has recently
toned down its criticisms. Canada’s high-technology companies are likely beneficiaries from the
system, and Ottawa wishes to tread carefully as it establishes a relationship with the Bush team.
There was relief in government circles this week that Prime Minister Jean Chrétien will be the
first foreign leader to meet President Bush. He is due to visit the White House on February 5,
and the Arctic is likely to be discussed. Canadian officials fear Mr. Bush, a former governor
of Texas, may be more focused on US relations with Mexico than with Canada, its biggest
trading partner and a partner in Nato, і наводить пряме цитування Дж. Менлі, що є слідом
інтерв’ю “I don’t think it’s a race,” said Mr. Manley. “But if you are counting… the prime
minister will be the first head of government to be received by the president.” Mr. Manley said
Canada “did not fully understand what the US has in mind” over the national energy policy.
Although it is opposed to drilling within the Arctic refuge, there is no blanket opposition to oil
and gas development elsewhere in the region. Canada also stands to gain from construction of
a pipeline to bring gas to US markets.
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Як можливе розв’язання проблеми [ХТОСЬ/ЩОСЬ МАЄ ДІЯТИ ТАК] репортер
наводить слова Д. Керролл: “But we are rich in heritage, family, land, clean air and water.
This is how we want to live.”
Таким чином, сценарій даного тексту можна подати схемою (рис. 1):
ɏɌɈɋɖ / ɓɈɋɖ Ⱦȱȯ ɇȿ ɌȺɄ
ɊȿɉɈɊɌȿɊ

ɉɈȼȱȾɈɆɅəȯ

ɊȿɉɈɊɌȿɊ

ɉɈȼȱȾɈɆɅəȯ

ɏɌɈɋɖ / ɓɈɋɖ Ⱦȱȯ
ɌȺɄ ɌȺɄ
ɆȺȯɇȿ
ȾȱəɌɂ

Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ
ɚɤɨɦɨɞɨɜɚɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ-ɿɧɬɟɪɜ’ɸ
ɏɌɈɋɖ
/ ɓɈɋɖ ɆȺȯ
ȾȱəɌɂ ɌȺɄ

Сценарій акомодованого тексту-інтерв’ю (див. рис. 1) відрізняється від сценарію інɊɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɚɤɨɦɨɞɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ-ɿɧɬɟɪɜ’ɸ
ших видів тексту-інтерв’ю (рис. 2.). У сценарії неакомодованого тексту-інтерв’ю слоту
РЕСПОНДЕНТ відповідає слот РЕПОРТЕР у сценарії акомодованого тексту-інтерв’ю.
ɏɌɈɋɖ / ɓɈɋɖ Ⱦȱȯ ɇȿ ɌȺɄ

ɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌ

ɉɈȼȱȾɈɆɅəȯ

ɏɌɈɋɖ / ɓɈɋɖ Ⱦȱȯ ɇȿ ɌȺɄ
ɏɌɈɋɖ / ɓɈɋɖ ɆȺȯ ȾȱəɌɂ ɌȺɄ

ɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌ
ɉɈȼȱȾɈɆɅəȯ
Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚɏɌɈɋɖ
ɧɟɚɤɨɦɨɞɨɜɚɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɭ-ɿɧɬɟɪɜ’ɸ
/ ɓɈɋɖ ɆȺȯ
ȾȱəɌɂ ɌȺɄ
Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɧɟɚɤɨɦɨɞɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ-ɿɧɬɟɪɜ’ɸ

Даний текст сприймається як звіт (повідомлення) репортера про дійсний стан речей.
Інформація про інтерв’ю з Д. Керролл і Дж. Менлі, що послугували джерелами інформації (але не єдиними), має залишковий характер, тобто передається кількома цитатами. Отже, акомодовані тексти сприймаються як текст-звіт, оскільки втрачають ознаки
інтерв’ю.
Таким чином, текст-інтерв’ю є гібридним текстом, про що свідчать його змістовофункціональні параметри.
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Комунікативні засоби вираження питання
в судово-процесуальному дискурсі
У статті проаналізовано характерні особливості питань, що зустрічаються у мовленнєвій діяльності учасників судового засідання. Мовленнєвий жанр питання розглянуто з погляду формальної та комунікативної граматики. З’ясовано, що він є одним із
основних жанрів судово-процесуального дискурсу.
Ключові слова: мовленнєва діяльність, дискурс, жанр, питальні речення, діалог, судова справа.
В статье проанализированы характерные особенности вопросов, которые встречаются в речевой деятельности участников судебного заседания. Речевой жанр вопроса
рассмотрен с точки зрения формальной и коммуникативной грамматики. Выяснено,
что он является одним из основных жанров судебно-процессуального дискурса.
Ключевые слова: речевая деятельность, дискурс, жанр, вопросительные предложения, диалог, судебное дело.
This article deals with colloquial genre of questions in judicial session. It was analyzed
from the point of formal and colloquial grammar. It is found, that genre of questions is the one
of main genres of judicial-remedial discourse.
Key words: discourse, genre, questions, colloquial grammar, formal grammar
Однією з невід’ємних частин судової промови є використання в ній питальних речень.
Мовленнєва діяльність під час судового засідання, враховуючи мету і завдання, характер аудиторії, організацію самого процесу, відрізняється від інших видів мовленнєвої
діяльності тим, що для з’ясування обставин справи потребує діалогу, який складається з
питань та відповідей.
«Мовленнєвий жанр – універсальна категорія лінгвістичної філософії» [1: 17]. Теорія
мовленнєвих жанрів протягом останніх років активно розвивається лінгвістами. Починаючи зі статті М.М. Бахтіна [2] (вчені Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Е.А. Баженова,
Ф.С. Бацевич, Т.В. Булигіна і Д.Н. Шмельов, А. Вержбицька, В.Г. Гак, Н.В. Данилевська,
В.А. Салимовський, Н.Н. Трошина та ін.), використовуючи різні підходи, намагаються
уточнювати поняття мовленнєвого жанру. Від вирішення питання про сутність і природу
мовленнєвих жанрів залежить розв’язання практичних проблем, пов’язаних із систематизацією мовленнєвих жанрів. Тому питання, що розглядаються в даному дослідженні,
можна вважати актуальними.
Враховуючи сучасні теоретичні уявлення, термін «мовленнєвий жанр» розуміємо як
тематично, композиційно й стилістично усталений тип повідомлення – носіїв мовленнєвого акту, об’єднаних метою спілкування, задумом мовця з урахуванням особистості
адресата, контексту й ситуації спілкування [3: 160].
© Пономарьова Л.В., 2010
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Мовленнєвий жанр можна представити у вигляді об'ємної моделі, у межах якої мовець компонує менші комунікативні одиниці: конституціональні і факультативні мовленнєві акти. Склад конкретної моделі формується залежно від конституції спілкування, особистостей його учасників, крім того, мовець може відразу вносити корективи
до побудови жанру, враховуючи миттєву реакцію адресата та власні міркування щодо
підсилення ефекту своїх мовленнєвих дій. Мовленнєві жанри виступають складником
тактико-стратегічних дій, які мовець реалізує у ході певного дискурсу як цілісного утворення комунікативної діяльності.
Мовленнєвий жанр питання, за класифікацією М. Федосюка [4], належить до елементарного діалогійного типу мовленнєвих жанрів.
Об’єктом аналізу виступає мовленнєво-жанрова діалогійна взаємодія під час судового засідання.
Предметом аналізу є фактичний мовленнєвий жанр питання, зафіксований у мовленні учасників судового засідання.
Метою дослідження є розгляд особливостей мовленнєвого жанру питання у судовопроцесуальному дискурсі з погляду формальної та комунікативної граматики.
Мета передбачає вирішення таких завдань:
- установити місце мовленнєвого жанру питання в загальній таксономії мовних жанрів судово-процесуального дискурсу;
- виділити конститутивні ознаки жанру питання;
- обґрунтувати ілокутивну неоднорідність мовленнєвого жанру питання в судовопроцесуальному дискурсі;
- класифікувати питання, що виникають під час судового засідання, з погляду функційної граматики;
- класифікувати питання, що виникають під час судового засідання, з погляду комунікативної граматики.
Судово-процесуальний дискурс можна репрезентувати як діалогічну мовленнєву діяльність у сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників його організації,
структурування та динаміки функціонування, що спрямована на досягнення певної мети.
Загальною метою судово-процесуального дискурсу вважається досягнення справедливості в конкретній справі, що розглядається. Справедливістю, з погляду юриспруденції,
є наявність необхідних умов для нормального цивілізованого розвитку економіки, забезпечення її демократичного характеру, реалізація прав і свобод людини.
Успішність такого діалогу залежить не тільки від знання предмета (професійні основи діяльності), але від комунікативної компетенції, яка реалізується у здатності користуватися мовними засобами для встановлення мовленнєвого контакту, його підтримки,
згідно з правилами та конвенціями спілкування, та впливу на адресата для досягнення
комунікативної мети.
Особливість вербальної комунікації в професійній сфері зумовлена тим, що не всі
складники думки знаходять своє зовнішнє втілення; поряд з експліцитним вираженням
існує імпліцитна інформація. Будь-яке висловлювання будується, враховуючи ілокутивні, мовні, енциклопедичні, ситуативні, регулятивні знання комуніканта.
Ілокутивні знання – це знання умов перебігу типової інтеракції в межах певного
сценарію. Мовні знання включають мовну компетенцію, знання правил оформлення ви55

словлювання. Знання фактів, фонові знання, що стосуються тієї чи іншої ситуації, складає енциклопедичні знання комуніканта. Ситуативні знання – це знання комунікативносоціальних конвенцій та принципів співпраці, особистості співрозмовника. Регулятивні
знання враховують інформацію про особливості організації діалогічного процесу, регулятивних одиниць, їхньої ієрархічної співвіднесеності й стратегічних принципів їхнього розподілення під час реалізації ілокутивного потенціалу того чи іншого діалогійного
комплексу.
Дослідження в галузі судово-процесуального дискурсу наочно демонструють різнонаправленість функцій питання у промовах прокурора й адвоката. Їхні питання можуть
вказувати як на перехід від однієї думки до іншої, що визначає подальший зміст, так і на
загострення уваги на найбільш складному боці справи.
Мовець ставить питання, активізує слухачів, долучає їх до обговорювання справи і ,
таким чином, зумовлює їхню реакцію, формує думку.
З погляду класичної граматики питальність як модальне значення «являє собою вимогу підтвердження чи заперечення відповідності загального змісту питального речення
щодо зображуваної або відображуваної ділянки дійсності чи з’ясування якогось істотного моменту відповідної ділянки дійсності» [5: 57]. За семантикою питальні речення поділяються на п’ять типів: 1) власне-питальні; 2) питально-стверджувальні; 3) питальнозаперечні; 4) питально-риторичні; 5) питально-спонукальні.
Найчастіше під час судового засідання використовуються власне-питальні речення,
які характеризуються тим, що комунікант спонукає співрозмовника на обов’язкову відповідь. У першу чергу власне-питальними є всі процесуальні питання. Вони передбачають нерозгорнуту, однослівну відповідь, що підтверджує або заперечує висловлене в
питанні, пор.:
Прокурор: Підсудний, чи зрозумілі Вам звинувачення, висунуті проти Вас?
Підсудний: Так, Ваша честь.
Прокурор: Чи визнаєте ви свою провину?
Підсудний: Ні, Ваша честь (за матеріалами справи 46/15 від 30.10.2005р.).
Суддя: Чи є у вас ще питання до підсудного?
Прокурор: Ні, Ваша честь (за матеріалами справи 46/15 від 30.10.2005р.).
Суддя: Ви знаєте, що Ви можете не свідчити проти своєї дружини, відповідно до
статті 63 Конституції України.
Потерпілий: Так, Ваша честь (за матеріалами справи 504/246 від 12.09.2005 р.).
До таких належать і ті питання, що ставляться до учасників процесу в ході судового
засідання і пов’язані з уже з’ясованими попереднім слідством моментами справи, речовими доказами, пор.:
Прокурор: «Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити, що на цьому молотку,
який було вилучено, є відбитки пальців ваших рук?» (за матеріалами справи 504/246 від
12.09.2005 р.).
Менш інтенсивно використовуються питально-заперечні речення, у яких заперечується висловлене в самому питанні, та питально-спонукальні речення, де простежується
спонукання співрозмовника до певної дії, пор.:
Суддя: «Підсудна, може, ви повернетесь до подій четвертого травня?».
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Специфіка питань судово-процесуального дискурсу надає можливість виділити семантичний тип уточнювальних або уточнювально-пояснювальних питальних речень,
найчастіше вони використовуються для привернення уваги на юридично значущі моменти слідства:
Прокурор: «До справи долучено речовий доказ, оці туфлі. Скажіть, будь ласка, вони
вам знайомі?»
Підсудна: «Так, їх мені подарував чоловік два роки тому».
Прокурор: «Подарував, так?»
Підсудна:«Так».
Прокурор: «А чому ці туфлі було викинуто на смітник неподалік вашого будинку?»
(за матеріалами справи № 504/246 від 12.09.2005 р.).
Потерпілий: Дружина прийшла до мене в гараж, щоб вчинити сварку.
Суддя: Ви можете пояснити суду, чому дружина до вас так ставиться? (за матеріалами справи № 504/246 від 12.09.2005 р.).
Питально-риторичні речення посилюють емоційний настрій та пафосність мовлення
юриста:
Прокурор: «Хіба ви не знали, що за дитиною треба наглядати?»
Адвокат: «А хіба ноги в червоних туфлях, що ви бачили, могли належати тільки вашій дружині?» (за матеріалами справи № 504/246 від 12.09.2005 р.).
З погляду комунікативної граматики мовленнєвий жанр питання класифікується, у
першу чергу, за інформативністю/фактичністю відповідної реакції/репліки. У загальному вигляді можна виділити три типи питальних реплік:
1) Питання-репліки інформаційні: вони потребують відповідної репліки епістемологічного характеру [6]. У судово-процесуальному дискурсі такі питання мають вигляд
кліше. Вони спрямовані на з’ясування загальних відомостей, щодо будь-якого з учасників судового процесу, пор.:
Суддя: Позивач, оголосіть Ваші позовні вимоги.
Суддя: Я прошу доповісти секретаря судового засідання про явку учасників.
2) Питання-репліки фактичні: спрямовані на залучення до комунікативного контакту
конкретної особи судового процесу. Вони активізують, ідентифікують комунікативний
контакт, реалізують можливість єдиного підходу до об’єкта, єдиного погляду на проблему, пор.:
Позивач: Батько купив машину до того, як одружився вдруге.
Суддя: Ви можете це довести?
Позивач: Ні, але спільні знайомі казали, що машина з’явилась раніше за дружину.
Суддя. Тобто Ви знаєте про існування машини тільки зі слів знайомих?
Позивач. Так.
Суддя. І ніяких підтверджувальних документів у вас не існує?
Позивач. Так. (за матеріалами справи 23/15 від 12.12.2004р.).
Фактичне питання типу: «як ви вважаєте?», «як ви думаєте?», «ви пам’ятаєте»?
тощо можуть акцентувати увагу до інтелектуальної позиції комунікативного партнера.
Важливу роль у таких питаннях відіграють дієслова інтелектуальної діяльності думати,
вирішувати, здогадуватись, пам’ятати, згадувати та ін. пор.:
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Суддя: Як ви вважаєте, чи може статися так, що ваша дружина говорить правду?
(за матеріалами справи 63/14 від 02.05.2003 р.)
3) Інформативні питання-репліки з фактичними додаваннями. У судово-процесуальному дискурсі використовуються додавання, що активізують комунікацію, пор.:
Суддя: У вас є свідоцтво про народження?
Позивач: Так.
Суддя: Свідоцтво про розірвання шлюбу вашими батьками?
Позивач: Так.
Суддя: «Ще які документи ви можете надати суду?»
Додавання-звертання, що реалізують механізм міжособистісної комунікації, пор.:
Суддя: Позивач, ви хочете, щоб захистили ваші права?
Суддя: Відповідач, будь ласка, надайте роз’яснення суду: акціонерне товариство
належало вам обом?
Хоча етикетні мовленнєві жанри в судово-процесуальному дискурсі не вирізняються
високою частотністю, у ньому все ж можна виділити додавання – формулу ввічливості,
що вводить у комунікацію відтінок доброзичливості, пор.:
Суддя: Скажіть, будь ласка, суду потрібне уточнення, ви вважаєтесь єдиною спадкоємицею покійного?
Іноді формула ввічливості та звертання будують ланцюг, пор.:
Суддя: Позивач, скажіть, будь ласка, ви хочете поділити майно, яке саме?
Частотним також є використання додавань у формі контролю розуміння висловленого, пор.:
Суддя: Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, що від вас хоче суд?
Додавання – розповідне висловлювання – налаштовує комуніканта на репрезентацію
мовленнєвого жанру питання, який іде одразу після роз’яснень судді, пор.:
Позивач: Двоюрідна сестра, після нашого розлучення, залишила моєму чоловікові
спадок, тож він повинен поділитися із сином.
Суддя: Він отримав за заповітом спадок, і мав право скористатися ним, як вважав за потрібне. Чому ви робите такі цікаві висновки?
Фактичним додавання до інформаційного питання можуть виступати просодичні
засоби. Судово-процесуальному дискурсу не властиве емоційне забарвлення. Тому, із
запропонованих О.А. Мейєром [7: 336-337] просодичних засобів, як-от: послівне акцентування, підвищення/пониження гучності, паузування, зміна темпу, підвищення/
пониження тону, використання ігрових інтонацій, іронічних інтонаційних формул - для
ведення судового засідання релевантними виступають тільки послівне акцентування, та
зміна темпу, пор.:
Суддя: Доведіть? В и м о ж е т е це д о в е с т и? Доведіть, що саме на ЦІ кошти було придбане майно. Можете довести?
За типом відповідної репліки у структурі судового засідання виділяються такі різновиди питань:
1) питання, що потребують чітко сформульованої, конкретної, однозначної відповіді.
До них відносимо всі питання процесуального характеру, пор.:
Суддя: Назвіть своє ім’я, по батькові, прізвище, де мешкаєте на цей час, де працюєте, ваш сімейний стан»;
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2) питання, що стимулюють інтерпретацію фактів. Усі учасники процесу (фахівці:
прокурор, адвокат; нефахівці: підсудний, потерпілий, свідки) пропонують своє бачення
тієї чи іншої події. У такому випадку відповідна репліка повторює частину твердження,
що знаходиться в питанні, і є «інформаційно суттєвою частиною єдності, що становить
таким чином одне речення, яке належить двом мовцям» [8: 153], пор.:
Суддя: Будь ласка, розкажіть, що саме трапилось 14 березня 2005р.?
Підсудний: 14 березня 2005 р…;
3) питання, що стимулює міркування. Питання такого типу підштовхують до комунікативного ризику [9: 275-280], пор.:
Прокурор: Підсудний, за даними експертизи на вашому одязі була знайдена кров потерпілого. Як ви можете це пояснити?;
4) питання, що розраховані на уточнення/доповнення відповіді, що вже озвучена,
пор.:
Підсудна: Чоловік сказав, що наша няня дуже приємна жінка, дуже любить нашу
донечку і що де ми зараз будемо шукати іншу няню.
Прокурор: Тобто він не захотів її звільняти?
Підсудна: Так;
5) питання, що потребують відповідної згоди або заперечення. Такі питання контролюють спільність в інтерпретації факту, спільність аперцепційної бази, пор.:
Прокурор: Ви зараз підводите суд до того, що А. перебувала у близьких стосунках з
вашим чоловіком. Так?
Підсудна: Так, я це підозрюю.
Загалом в інтеррогативних репліках, використовуваних під час судового засідання,
є базові передумови, які можуть бути як достеменними, так і помилковими. Використання помилкових передумов може бути як свідомим, так і несвідомим, і в такому разі
використовуватись як прийом маніпуляційного впливу. Питання виступає як імператив,
виконання якого забезпечує перехід від поставленого до запитуваного, таким чином запитуване не виступає абсолютно невідомим.
Виконуючи свою пряму функцію (з’ясування обставин справи), мовленнєвий жанр
питання також визначає характер комунікації і забезпечує перехід на подальшу фазу
стратегічного рішення, активізує увагу співрозмовника, допомагає виявити його реакцію
на ту чи іншу інформацію та скоординувати тактику поведінки.
На жаль, формат статті не дає можливості розглянути жанр питання в судовопроцесуальному дискурсі в повному обсязі. У подальших розвідках жанр питання буде
розглядатися докладніше, що дозволить дослідити широкий спектр його реалізацій.
Аналіз, проведений у цій роботі, доводить, що мовленнєвий жанр питання є одним з
основних у судово-процесуальному дискурсі. Цей жанр виводить судово-процесуальний
дискурс у дискурс із динамічною моделлю спілкування, що будується за принципом певної гри, де, за об’єктивно однакових умов, першість надається тому, хто має навички декодування, а також маніпулювання вихідними позиціями. Питання є засобом виразності.
Вони додають до судової промови емоційності, посилюють її вплив на слухачів. Питання
виконує жанротвірну функцію, бо саме за його допомоги розвивається діалог як основна форма мовленнєвого існування судово-процесуального дискурсу, підкреслюється
соціально-рольова домінантність, досягається глобальна мета спілкування.
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Ломтадзе Т.Р.
(Кутаиси, Грузия)

К МЕСТУ ТЕРМИНОЛОГИИ В ГРУЗИНСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Работа над терминологией в Грузии имеет долгую историю, о чем свидетельствуют
древнейшие письменные памятники (как оригинальные, так и переводные). Значительная часть из них сопровождается сносками, где представлены определения слов и понятий. Исходя из этого, грузинское терминотворчество – один из древнейших процесов;
оно является, соответственно, весьма ценным для истории мирового лингвистического мышления. Например, памятники V–IX вв. «Мучения Шушаники», «Жизнь Григола
Хандзтели» и т.д. свидетельствуют, что к этому времени уже существовали богословная
и научная терминология.
Второй, сравнительно активный период образования терминов научным путем начинается с X-XIII вв. Грузинская терминология к этому времени характеризуется таким
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высоким уровнем, что она обладала способностью передать все нюансы мировых достижений человеческого разума.
О большой заинтересованности вопросами терминологии со стороны грузинского
общества свидетельствует грузинская пресса конца XIX и начала XX в., в которой систематически печатались терминологические материалы, итоги собраний и дискуссий,
проведенных по вопросам терминологии, рецензии на терминологические словари и др.
Во второй половине XIX в. научную терминологию активно создает и руководит процессом терминообразования в масштабах страны Илья Чавчавадзе. Языковая реформа,
осуществленная по его почину, подготовила прочную основу для терминологической
работы последующего периода.
Обогащение грузинской научной терминологии XX в. и придание ей разнообразного
характера связывается с именем И.Джавахишвили. В 1936 году он создал специальное
отделение научной терминологии, в работу которого с самого же начала включились
специалисты различных областей.
Следует отметить, что во все вышеозначенные периоды существовала методология
специальной терминологической работы, которая в основном подразумевала:
1) максимальное задействование лексического фонда грузинского языка;
2) словотворчество на основе традиционных грузинских норм;
3) заимствование международных терминов.
Именно в этот период в Грузии было опубликовано несколько весомых терминологических словарей. Кроме практической деятельности, активно разрабатывались теоретические вопросы, поскольку не были упорядочены также и принципы создания и перевода терминов. AПоэтому работа над терминологией под руководством И.Джавахишвили
в 20-х годах прошлого века была возведена до государственного уровня. Выявилась и
соответствующая тенденция: национальная терминология должна была быть органичной частью международной терминологии. В связи с этим в качестве руководства было
взято три следующих принципа:
1. Если в связи с одним понятием имеется два термина – один международный, а
другой переведенный на грузинский язык, однако непригодный с точки зрения языковых
законов или смысла, то остается международный, а грузинский отбрасывается.
2. В том случае, если грузинские термины образованы согласно языковым нормам и
соответствуют понятию, остаются оба термина.
3. Если имеется несколько грузинских терминов, предпочтение отдается тому из них,
который образован в соответствии с законами языка [1: 352-353].
Согласно данным принципам создавалась математическая, химическая, техническая,
языковедчекая и другая терминология.
Исходя из этого, терминология всегда понималась как составная часть лексикологии и пользовалась методами и методологией лексикологии и лексикографии. Новые
реальности человеческой жизни в современном мире создают необходимость скорейшего образования новой терминологии. В этом отношении можно сказать, что в Грузии,
как и во всем мире, наступает качественно новый этап терминотворчества. Изучение
терминологии требует использования все большего количества методов и методологий.
Изменились и взгляды. Интеграция с современным миром, ознакомление с зарубежными
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лингвистическими достижениями поставили и перед нами вопросы: какое место занимает терминология в ряду современных наук? Является ли терминология составной
частью лексикологии, или же мы должны рассматривать ее как самостоятельную дисциплину? В связи с данными вопросами особого внимания заслуживают позиции австрийской, французской, английской, канадской, чешской, немецкой, русской лингвистических школ, большинство которых считают терминологию отраслью терминоведения и
выделяют ее как отдельную отрасль науки. «В настоящее время терминоведение активно
создает арсенал собственных методов, которые являются развитием методов тех наук,
из которых выросло терминоведение, или формируются на его собственной базе. Структуру терминоведения образуют два раздела: теоретическое терминоведение, т.е. анализ
терминов и терминосистем, закономерностей их создания и функционирования, и прикладное терминоведение, т.е. решение ряда прикладных задач с применением методов и
продуктов работы над терминами и их совокупностями. Такими продуктами являются
словари, стандарты, сборники рекомендуемых терминов, картотеки, банки терминологических данных (ТБД), базы знаний (БЗ) и др. Приведенное описание предмета, методов
и структуры терминоведения позволяет высказать мысль о том, что терминоведение в
настоящее время представляет собой самостоятельную научно-прикладную дисциплину,
выросшую из лингвистики и впитавшую в себя достижения ряда современных наук и
прикладных областей деятельности [2 : 19].
AYНикто не спорит по поводу того, что сегодняшние терминологические проблемы
значительно шире, чем это было до середины прошлого века. Именно до этого периода
терминология считалась частью лексикологии, однако современные терминологические
проблемы потребовали формирование терминоведения как научной дисциплины, имеющей прочные связи почти со всеми отраслями науки и техники: информатикой, кибернетикой, логикой, семиотикой, лингвистикой ...…
Мы сознательно затронули терминологические проблемы в Грузии в 20-х годах ХХ
века, поскольку нынешняя терминологическая ситуация весьма сходна с ситуацией начала прошлого столетия. Возрождение и восстановление грузинской терминологии в
начале ХХ века было связано с основанием грузинского университета. Грузинский университет – это были университетские дисциплины, заговорившие на грузинском языке
[3: 65]. Терминологическая работа того времени со всей очевидностью показала, что
специалисты всех отраслей создавали терминологию вместе с лингвистами. Более того,
до 1900-х годов ни одно издательство в Грузии не имело права отпечатать в типографии терминологический словарь без разрешения Института языкознания. Это не было
случайным, поскольку санкцию на общественное право, подчинение законам языка должен выдавать в первую очередь лингвист. Исходя из этого, терминоведение следует
рассматривать как интердисциплину, выросшую из лингвистики.
Современную терминологическую работу вновь следует возвести на государственный
уровень.
Следует отметить, что эффективность этих государственных мероприятий выявится
только лишь после того, когда станет возможным контролировать и регулировать те
процессы, которые возникли в просвещении, экономике, культуре и других сферах в
результате новой государственной обстановки, новых политических, экономических,
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культурных и информационных отношений; когда удастся задействовать механизмы
законодательства и когда целенаправленно и согласованно начнут работать те звенья, которые должны обеспечить подготовку и разработку новейшей терминологии и
специальных языков на каждом отдельном участке функционирования государственного
языка [4:34].
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Urun Ahmet Kazim
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THE EFFECT OF RUSSIAN WRITERS ON NAGUIB MAHFOUZ
WHO RECEIVED THE NOBEL PRIZE FOR LITERATURE
Naquib Mahfouz, who ranks among the top writers of modern Arabic literature and Modern
Egyptian Novel in the field of novel and story, has contributed much to the world of literature
with a lot of novels and stories. He considered social events by focusing on the city with a
naturalistic and realistic view. He received positive critiques from a plenty of critics; besides
this, he was also exposed to negative critiques from the point of view of his opinions and his
themes that he took up in his works.
Key words: Naguib Mahfouz, Russian Writers, Modern Arabic Novel, Modern Egyptian
Novel.
The writer, who was awarded the Nobel Literature Prize in 1987, was under the influence
of a lot of cultural references. Among them the western writers have an important place. The
effects of Russian writers such as Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Anton Chekov, Gorky, Boris
Pasternak and Sholokhov on him are more then western writers’ effects.
He read foremost classical works such as Tolstoy’s War and Peace, which was the best
novel in his opinion, and Dostoyevsky’s Crime and Punishment and The Brothers Karamazov.
Especially we can see the effects of Dostoyevsky in that they both discussed the topic of crime
in their novels. Dostoyevsky considered this matter in Crime and Punishment and The Brothers
Karamazov and Mahfouz in his novels “Bidaya va Nihaya”, “Zukak al-Midakk”, “al-Lıss va’lKilab”, “al-Tarik”, and “al-Carima”.
The writer read Dos Passos but he thinks that no body could write a book such as Moby
Dick. He was affected by Boris Pasternak’s famous novel Doctor Jivago and Sholokhov’s Quiet
Flows the Don.
Mahfouz read the works of foreign writers through translators such as Muhammed esSibâ’î, el-Menfalûtî, Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Anton Cemîl, el-Mâzinî, Ferah Anton, İlyas
Fayâd and Halil Mutrân.
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Новицкая Н.Г.
(Мозырь, Республика Беларусь)
Сущность коммуникативной самопрезентации
в контексте межкультурной коммуникации

Комунікативна самопрезентація – складний і багатоаспектний феномен. Важливою
умовою успішної реалізації процесу комунікативної самопрезентації у межах міжкультурного спілкування є сформованість комунікативної і соціокультурної компетенції, які
передбачають наявність комунікативних, мовних, лінгвокраїнознавчих і культурологічних знань, що розглядаються як атрибут професіоналізму у процесі формування позитивного образу свого «Я» у межах певної культурної спільноти.
Ключові слова: самопрезентація, комунікативна самопрезентація, міжкультурна
комунікація, комунікативна компетенція, комунікативна культура.
Коммуникативная самопрезентация – это сложный и многоаспектный феномен.
Важным условием успешной реализации процесса коммуникативной самопрезентации
в рамках межкультурного общения является сформированность коммуникативной
и социокультурной компетентности, предполагающие наличие коммуникативных,
языковых, лингвострановедческих и культурологических знаний, рассматриваемые как
атрибут профессионализма в процессе формирования положительного образа своего
«Я» в рамках определённого культурного сообщества.
Ключевые слова: самопрезентация; коммуникативная самопрезентация; межкультурная коммуникация; коммуникативная компетенция; коммуникативная культура.
Communicative self-presentation is a complex phenomenon. The level of communicative
and social-cultural competence, which includes communicative, linguistic, lingua-cultural and
cultural knowledge, is the main stipulation of realization of the process of self-presentation
within intercultural communication. This knowledge is the attribute of professionalism in the
realization of the process of self-presentation within a certain cultural society.
Key words: self-presentation, communicative self-presentation, intercultural communication, communicative competence, communicative culture.
Интерес к проблеме самопрезентации был всегда, но в последнее время значительно
возрос. Это связано с политическими, экономическими и культурными изменениями в
жизни общества. Необходимость поиска работы, необходимость участия в различных
компаниях требует от человека умений произвести хорошее впечатление о себе и добиться положительного результата от взаимодействия с другими.
В науке проблема самопрезентации неновая. Данная проблема широко исследуется в
области психологии, педагогики и социологии. Процесс самопрезентации рассматривается с разных точек зрения.
Огромное количество работ посвящено истории самопрезентации и вопросам, связанным с готовностью к самопрезентации (Дж. Мид, Ч. Кули, Э.Гофман, Дж. Майерс,
Л. М. Семёнова, Е. А. Соколова-Бауш, В. Н. Куницына, О. Я. Гойхман, А. П. Панфилова).
© Новицкая Н.Г., 2010
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Техники и стратегии самопрезентации исследовались Н. А. Фёдоровой, Т. А. Кубрак,
Е. В. Михайловой, О. Я. Гойхманом, Н. Л. Грейдиной, В. Н. Куницыной и др.
Готовность к профессиональной деятельности и самопрезентация как необходимый
компонент профессиональной личности рассматривается в работах Ю. В. Лазуренко (акцентирует внимание на коммуникативном поведении российского руководителя среднего звена, затрагивает вопросы социально одобряемых и социально порицаемых моделей
речевого поведения профессионала в сфере человек-человек), Л. М. Семёновой (рассматривает возможности методики формирования готовности к самопрезентации будущих
специалистов по связям с общественностью), Ю. В. Мочаловой (предметом исследования становится образ телевизионного коммуникатора, который является носителем эталонов самопрезентации личности в общении) и др.
Благодаря деятельности специалистов этих отраслей науки, были даны ответы на
такие вопросы как почему люди прибегают к самопрезентации, с помощью каких стратегий и техник происходит формирование положительного образа своего «Я» и т.д. Однако
большинство этих учёных сводят свои исследования к рассмотрению и анализу психологической стороны самопрезентации, оставляя без внимания коммуникативную сторону.
Кроме того вопросы самопрезентации до настоящего времени не стали предметом специальных исследований в рамках межкультурной коммуникации. Этот факт объясняет
выбор именно данной стороны проблемы.
Цель нашей статьи – определить, что такое коммуникативная самопрезентация и рассмотреть её сущность в контексте межкультурной коммуникации.
Этимологически термин самопрезентация образован от слова презентация, которую
Грейдина Н. Л. определяет как «сложный многоплановый процесс установления и развития деловых контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя трансляцию информации, выработку стратегий взаимодействия, восприятие и понимание другими людьми» [1: 15], т. е. позволим согласиться
со словами Куницыной В. Н., которая утверждает, что «любая презентация включает в
себя самопрезентацию» [2: 317].
С другой стороны, второй компонент данного понятия (это компонент сам) сводит
процесс самопрезентации к формированию и трансляции своего образа, т.е. самопрезентацию в более узком смысле этого слова можем определить как формирование желаемого образа своего «Я».
Куницына В. Н. определяет самопрезентацию как «кратковременный специфически
мотивированный и организованный процесс предъявления информации о себе в вербальном и невербальном поведении» [2: 317]. На наш взгляд данное определение является наиболее полным и наиболее точно раскрывает смысл самопрезентации. Придти к
данному заключению позволила логика следующих рассуждений: во-первых, Куницына
В. Н. даёт характеристику данному процессу, где ключевым словом является слово мотивированный; во-вторых, автор определяет структуру данного процесса – это вербальные и невербальные средства коммуникации.
Однако представляется целесообразным дополнить данное определение мыслью
Кричевского Р.Л., который рассматривает самопрезентацию как «процесс сохранения
или уточнения нами желательного образа в глазах внешней аудитории (другие люди)
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и внутренней аудитории (мы сами)» [3: 90]. Ключевыми понятиями в данном случае
являются понятия внешняя и внутренняя аудитория, т.е. подчёркивается тот факт, что
самопрезентация строится, в первую очередь, в соответствии со своими представлениями о себе.
Таким образом, основываясь на выше изложенном, обосновано утверждать, что самопрезентация – это целенаправленный, мотивированный процесс формирования положительного образа своего «Я» согласно своим собственным представлениям о себе,
и предполагающий совокупность вербальных и невербальных способов поведения, где
важную роль играет синхронность вербальных и невербальных средств коммуникации.
И так, анализируя понятие самопрезентация, ясно, что в психологической литературе её связывают с высоким уровнем развития личностных особенностей человека,
влияющих на эффективность данного процесса.
Однако поставим на первое место тот факт, что любая самопрезентация осуществляется в процессе общения, т.е. участвуя в коммуникации, индивид, так или иначе, формирует свой образ. Таким образом, наше дальнейшее исследование построим на рассмотрении самопрезентации с точки зрения теории коммуникации.
Коммуникация – это «акт общения, связь между двумя и более индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или ряду
лиц» [1: 20]. Ключевыми словами в данном определении являются слова акт общения
и взаимопонимание, где взаимопонимание выступает как цель акта общения и, следовательно, коммуникации. Для достижения поставленной цели необходимы определённые
коммуникативные навыки и умения.
«Коммуникативные навыки и умения представляют собой совокупность способов
выражения идей, мыслей, чувств, переживаний, способов воздействия на партнёров и
собеседников» [4: 51], т. е. это умения выбирать правильную коммуникативную стратегию и тактику, умения представлять себя участником коммуникативного процесса, умение расположить к себе собеседника, умение управлять собой и впечатлением о себе,
умение ориентироваться в коммуникативной ситуации. Степень владения этими навыками и умениями определяет степень коммуникативной компетентности и коммуникативной культуры. Это, в свою очередь, является ведущим фактором, обуславливающим
эффективность реализации процесса самопрезентации.
Таким образом, анализ понятия самопрезентация и рассмотрение данного понятия с
точки зрения теории коммуникации, приводит к тому, что необходимо ввести и рассмотреть понятие коммуникативная самопрезентация.
Автору пока неизвестны работы по теме самопрезентации и теории коммуникации,
где бы рассматривалось данное понятие, и раскрывалась его сущность.
В нашем исследовании будем исходить из понятия коммуникативный, которое будет являться описательной характеристикой самопрезентации, и которое будет включать
следующие компоненты: коммуникативная компетентность и коммуникативная компетенция, коммуникативная культура. Остановимся более подробно на этих понятиях, что
позволит дать определение термину коммуникативная самопрезентация.
И так, Куницына В. Н. определяет коммуникативную компетентность как «овладение
сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных уме67

ний в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении,
знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных структурах, присущих национальному и сословному менталитету» [2: 481].
Данное определение позволяет нам смело утверждать, что коммуникативная компетентность – это совокупность знаний и умений, позволяющих индивиду эффективно
участвовать в процессе коммуникации. Условия реализации коммуникативной компетентности будем рассматривать как коммуникативную компетенцию. Клюев Е. В. определяет коммуникативную компетенцию как «набор коммуникативных стратегий, присущих индивиду или группе индивидов» [5: 19], т.е. это совокупность стратегий и тактик,
сформировавшихся в процессе коммуникации. Следовательно, коммуникативная компетентность и коммуникативная компетенция представляют собой совокупность норм и
традиций общения, которые мы можем свести к понятию коммуникативная культура,
которую Стернин И. А. определяет как «коммуникативное поведение (совокупность
норм и традиций общения) как компонент его национальной культуры»[6: 5].
И так, благодаря проведённому анализу понятия коммуникативный, которое мы отнесли к описательной характеристике самопрезентации, обосновано утверждать, что
коммуникативная самопрезентация – это гармоничное сочетание высокой коммуникативной компетентности, коммуникативной компетенции и коммуникативной культуры, способствующие эффективному соотнесению вербальных и невербальных приёмов
в процессе формирования своего образа в глазах «внешней и внутренней аудитории»
(термин «внешняя и внутренняя аудитория» заимствован у Кричевского Р. Л.).
Таким образом, рассмотрев самопрезентацию в контексте коммуникации, мы дали
определение термину коммуникативная самопрезентация, определив ключевые моменты, которые наиболее точно раскрывают сущность данного понятия. К этим ключевым
моментам относятся: коммуникативную компетентность, предполагающую совокупность коммуникативных навыков и умений; коммуникативная компетенция, рассматриваемая как условие реализации коммуникативной компетентности и коммуникативная
культуру, координирующая нормы и традиции общения.
Однако в современных условиях, когда открыты границы, и наши специалисты всё
чаще выходят на мировой уровень коммуникации, когда мы чаще, чем раньше сталкиваемся с другими культурами, как в деловом, так и в повседневном общении, нам необходимы навыки межкультурной коммуникации, которую Садохин А. П. рассматривает
как «процесс взаимодействия и взаимовлияния культур» [4: 19]. Это обстоятельство заставляет нас рассмотреть коммуникативную самопрезентацию в контексте межкультурной коммуникации. Данный подход предполагает тот факт, что, формируя свой образ в
рамках межкультурной коммуникации, индивид строит своё коммуникативное поведение согласной нормам и традициям коммуникации иноязычной культуры. Это требует
от индивида определённых навыков и умений, совокупность которых составляет межкультурную компетентность, которая формируется в процессе межкультурной коммуникации. В данном случае позволим согласиться с мнением Садохина А. П., который
констатирует, что «межкультурная компетентность предполагает обязательное наличие
широкого круга социокультурных знаний, обеспечивающих положительное отношение
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к языку и культуре других народов, осознание ценностей своей и иной культуры, сходств
и различий между ними, а также способности участников эффективно включаться в диалог культур» [4: 51].
Рассмотрение коммуникативной самопрезентации в рамках межкультурной коммуникации ставит вопрос о том, что представляет данный процесс в рамках межкультурного общения.
Для достижения поставленной цели необходимо, прежде всего, проанализировать
понятие межкультурная компетентность, которая, как уже отмечалось нами выше, формируется в процессе межкультурной коммуникации.
В наших дальнейших рассуждениях будем исходить из того, что в определении, данном Садохиным А. П. термину межкультурная компетентность, определяющим понятием является понятие социокультурные знания, которые Садохин А. П. сводит к понятию социокультурная компетентность, которая включает «умение ориентироваться во
времени и пространстве, социальном статусе партнёра, в использовании языковых норм,
умения ориентироваться в межкультурных различиях поведенческих ритуалов» [4: 43].
Логика рассуждений позволяет с достаточной точностью сказать, что коммуникативная самопрезентация в контексте межкультурной коммуникации – это гармоничное
сочетание высокой коммуникативной и социокультурной компетентности, коммуникативной компетенции и коммуникативной культуры, рассматриваемые как атрибут
профессионализма в процессе формирования положительного образа своего «Я» в рамках определённого культурного сообщества.
Учитывая тот факт, что коммуникативную самопрезентацию мы рассматриваем как
атрибут профессионализма в процессе формирования положительного образа своего
«Я», необходимо остановиться на навыках и умения обуславливающих эффективность
реализации данного процесса в рамках межкультурной коммуникации.
В исследованиях, посвящённых теории коммуникации достаточно работ, где уделяется не малое внимание навыкам и умениям необходимых для реализации коммуникации. Однако в нашем исследовании мы предложим свой подход к их классификации.
В своих рассуждениях будем исходить из понятия коммуникативная самопрезентация,
определение которому мы дали выше, принимая во внимание тот факт, что эти навыки и умения должны способствовать не только эффективному осуществлению процесса
коммуникации, но также они должны способствовать формированию положительного
образа своего «Я» в контексте межкультурной коммуникации.
Отталкиваясь от основных компонентов, составляющих понятие коммуникативная
самопрезентация, представляется целесообразным разделить все необходимые для реализации данного процесса навыки и умения на отдельные группы. Каждая из групп
будет соответствовать определённому компоненту данного понятия и в тоже время представлять одну взаимосвязанную целостность.
Учитывая тот факт, что ключевым в данном понятии является коммуникативный компонент, то наиболее объёмную группу навыков и умений, необходимых для успешной
реализации процесса коммуникативной самопрезентации, составят коммуникативные
навыки и умения. Так как коммуникативный компонент затрагивает не один аспект процесса самопрезентации, то считаем необходимым разделить данные навыки и умения на
подгруппы.
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В первую очередь, это коммуникативные навыки и умения, способствующие
эффективному началу беседы или выступления (умение начать беседу; умение представиться и поприветствовать собеседника или аудиторию; умение правильно обратиться
к аудитории или собеседнику; умение грамотно представить тему выступления, сформулировать цели и задачи выступления, заострить внимание на ключевых моментах
выступления).
Следующий ряд коммуникативных навыков и умений соотнесём с нормами общения (умение соотнести своё поведение с коммуникативной ситуацией; умение определить своё место в процессе коммуникации; умение чувствовать временные границы
выступления или говорения, в зависимости от ситуации; умение поддержать беседу и
направить её в нужное русло; умение грамотно и доступно выразить свою мысль и понять то, о чём говорит собеседник; умение грамотно выбрать стиль общения).
Третью подгруппу коммуникативных навыков и умений сопоставим с коммуникативной компетенцией (умение выбрать правильную коммуникативную стратегию и
грамотно воспользоваться различными коммуникативными тактиками, с целью расположить к себе собеседника и управлять собой и впечатлением о себе; умение синхронно
использовать вербальные и невербальные средства коммуникации).
В то же время, наличие только коммуникативных навыков и умений не может гарантировать успех в процессе формирования положительного образа своего «Я» в рамках межкультурной коммуникации. Необходимы такие умения как умение вливаться в
иноязычную среду и строить своё отношение с учётом коммуникативных поведенческих образцов, принятых в определённом культурном сообществе; умение толерантно
относиться к традициям и обычаям, принятым в другой культуре; умение предвидеть
возможные трудности в процессе межкультурной коммуникации и умение преодолевать
коммуникативные неудачи; навыки письменной коммуникации в рамках межкультурной
коммуникации. Это значит, что в межкультурной коммуникации эффективность самопрезентации обеспечивают коммуникативные навыки и умения, дополненные лингвокультурологическими, которые мы отнесём ко второй группе навыков и умений, обуславливающих успешность коммуникативной самопрезентации в рамках межкультурного
общения.
Восполнят эти две группы, умения грамотно, ярко и доступно оформить свою речь,
т.е. языковые навыки и умения, которые целесообразно будет выделить в третью отдельную группу.
И так, в ходе исследования мы проанализировали понятие самопрезентация,
выделили и проанализировали основные компоненты данного процесса, дали определение термину коммуникативная самопрезентация, раскрыли её сущность в контексте
межкультурной коммуникации.
Из выше сказанного следует, что коммуникативная самопрезентация носит сложный
и многоаспектный характер, направлена на формирование коммуникативной культуры
и коммуникативной компетентности. Для компетентного межкультурного общения
необходимо добавить ещё социокультурный компонент. Сочетание коммуникативных,
социокультурных и языковых навыков рассматривается нами как атрибут профессионализма в процессе формирования положительного образа своего «Я» в рамках
определённого культурного сообщества.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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Рум’янцева О.А.
(Одеса, Україна)

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СИНОНІМІЇ І ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
СИНОНІМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА БІЗНЕС СПРЯМОВАНОСТІ
У статті досліджується понятійна система синонімії, джерела виникнення синонімії в економічній та бізнес-термінологічній підсистемі англійської мови. У статті
аналізуються різні критерії оцінювання синонімії і способи її класифікації. Наданий дефінітивний та трансформаційний аналіз терміну down-market goods і розглядаються
фразеологічні синоніми в економічній та бізнес термінології.
Ключові слова: синонімія, термінологічна система, англійська бізнес та економічна
термінологія, синонімічний ряд, фразеологічні синоніми.
В статье исследуется понятийная система синонимии, источники возникновения
синонимии в экономической и бизнес терминологической подсистеме английского языка.
В статье анализируются различные критерии оценки синонимии и способы её классификации. Приведен дефинитивный и трансформационный анализ термина down-market
goods и рассматриваются фразеологические синонимы в экономической и бизнес терминологии.
Ключевые слова: синонимия, терминологическая система, английская бизнес и экономическая терминология, синонимический ряд, фразеологические синонимы.
The article deals with conceptual system of synonymy, the sources of the synonymy origin
in economical and business terminological subsystem of the English language. The article
analyses different criteria of synonymy evaluation and the classification ways. The definitional
and transformational analysis of the term down-market goods is presented and phraseological
synonyms of economical and business terminology are investigated.
Key words: synonymy, terminological system, English business and economical terminology,
synonymic set, phraseological synonyms.
Об’єктом дослідження репрезентованої статті є лексико-семантична підсистема англійської термінології, а саме економічна та бізнес термінологія.
Предметом дослідження виступають синонімія в термінологічній підсистемі, структурні та семантичні аспекти синонімів у термінології.
Мета – визначення критеріїв синонімії, дослідження класифікації синонімів в
термінології економічної та бізнес спрямованості, проведення пробного дефінітивного
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та трансформаційного аналізу синонімів терміну down-market goods, дослідження фразеологічних синонімів в термінології.
Понятійна система синонімії. Світова економіка та бізнес знаходяться в постійному
розвитку, що безумовно потребує розвинення та вдосконалення відповідної термінології.
Підсистема англійської бізнес і економічної термінології надзвичайно багата та різноманітна, вона налічує сотні і тисячі термінів. Виникає питання, як у такому обсязі словникового складу мовці порівняно легко і швидко знаходять саме ті терміни, що потрібні їм в
даний момент. Відповіддю на це питання може бути аналіз мовних системних сполучень,
які полегшують пошук, бо доводиться шукати термін не у всьому словниковому складі чи
підсистемі економічного або бізнес напрямку, а лише в рамках її невеликої частини – синонімічному ряду чи лексико-семантичної групи, яка визначається за допомогою асоціативного мислення, логічного зв’язку та відповідній комунікативній ситуації. У сучасній
лінгвістиці синонімія взагалі вважається однією з важливих системотворчих лексичних
категорій. Але перша з лінгвістичних проблем полягає навіть у визначені терміну «синонімія». Існує велика кількість дефініцій, але відсутня єдина універсально визнана усіма
мовознавцями. Поняття синонімії по-різному трактується вітчизняними і іноземними
вченими. Серед численних дефініцій терміну більш вичерпна і повна була запропонована
І.В. Арнольд: «Синоніми – це два чи більше слів тотожного значення, які належать
до одної частини мови, мають одне чи більше ідентичних значень, взаємозамінні
принаймні у деяких контекстах без значних змін денотативного значення, але відрізняються своїм морфологічним утворенням, фонетичною формою, відтінком значення, конотацією, емоційним значенням, стилем, емоційним забарвленням та валентністю, що притаманна одному з елементів синонімічної групи». Деякі аспекти цієї
дефініції також критикувалися. Термін «відтінки значення» обвинувачували за його невизначеність, відсутність чіткості і екстралінгвістичність. Слід зазначити, що синоніми у
літературній мові і в термінології відрізняються у своїх функціях. Лінгвісти вважають, що
термінологія має передумови для виникнення синонімічних найменувань одного поняття, тоді як у загальномовній лексиці синоніми співвідносяться з предметним значенням.
Якщо в літературному лексиконі синоніми сприймаються як визначне достоїнство стилю, надійні помічники в оволодінні скарбами мови і показники рівня культури, які дають
можливість уникнути одноманітності і підсилюють оцінну інтонацію, то в термінології
роль синонімів значно менша. Деякі лінгвісти кваліфікують їх як переважно негативне
явище [6:184]. Щоб зрозуміти роль синонімії в термінології, перш за все визначимось з
дефініцією слова «термін». Термін – це слово або група слів, які спеціально використовуються в специфічній галузі науки, техніки, виробництва чи в гуманітарних науках для відображення концепту, що притаманний лише для тієї певної діяльності.
За думкою класичної лінгвістики ідеальний термін повинен бути моносемантичним, тобто мати лише одно значення. Полісемантичні терміни можуть привести до
непорозуміння, що безперечно є серйозний недолік у професійній комунікації. Така вимога здається цілком виправдана, проте стан речей у мові зовсім інший. Фактично у мові
існують численні полісемантичні терміни. Розглянемо джерела виникнення синонімії в
термінології економічної та бізнес спрямованості:
1) запозичення з різних мов (французької, латинської, грецької) для позначення
одного концепту, які вживаються з приблизно рівною частотністю – паралельний роз73

виток (embargo; contango; premium; gratis; société anonyme (SA) – French equivalent of
the UK: public limited company (plc); société d’investissement à capital variable (SICAV) –
French equivalent of a unit trust; société responsibilité limité (SRL)- French equivalent of the
UK: private company.
Слід зазначити, що в сучасних умовах у зв’язку з як позитивними, так і негативними
трансформаціями в міжнародній економіці, відбувається розвиток відповідної термінології, що відображає нові явища. Англійська мова визнана міжнародною мовою бізнесу,
банківської і біржової справ, мовою ділових переговорів, тому більшість термінів запозичується саме з англійської мови, але і в англійську мову надійшли терміни, запозичені
з латинської, німецької, французької мов. Відомо, що більшість запозичених з англійської термінів бізнес лексики не мають еквівалентів в українській і російській мовах,
вони функціонують як єдина мовна одиниця для відображення спеціального поняття і
перекладені за допомогою транскодування: leasing - лізинг, margin - маржинг, spread спред, overdraft - оведрафт, option - оптіон, risk - риск, fixing - фиксинг.
2) запозичення діалектного терміна (з американської англійської мови) з тим самим значенням, що й існуючий англійський термін, напр.: long distance call (Am.Eng.) –
trunk call (Br.Eng.), corporation (Am.Eng.) - company (Br.Eng.); mutual fund(Am.Eng.) – unit
trust (Br.Eng.).
3) утворення скороченого відповідника складного терміна (FOB - free on board,
FAS – free alongside ship, CIF – cost, insurance, freight - incoterms; R&D – research and
development, VAT – value-added tax, Ltd. – limited, B/E – bill of exchange, B/L – bill of lading,
FY – fiscal year, CEO - chief executive official);
4) морфологічне та лексичне словотворення (bridge financing = bridging loan =
bridging advance – any form of short-term funding in anticipated arrival of funds, whether for
a venture company on the verge of raising new capital, or a bridging loan for a home buyer who
needs to pay for a house before receiving the proceeds on the sale of the former property). У
цьому пункті потрібно виокремити наступні підгрупи:
А) різнокореневі терміни-синоніми: Franco – rendu; Speculator – profiteer, stag,
stockjobber; Bankruptcy – insolvency, failure, bust, collapse.
Б) однокореневі терміни-синоніми: par – parity (equal to the face value or current
rate: It is unlikely that the US dollar will reach parity with sterling); copyhold – freehold (land
or buildings that are owned freehold, i.e. are owned absolutely by freeholder); indorsement –
endorsement (it is a signature or explanatory statement on a document, open cheques cashed at
a bank must bear the payee’s endorsement on the reverse); jobber – stockjobber (a member of
the London Stock Exchange who deals in securities with stockbrokers and other jobbers, but
not with the public.
У вищезазначеному випадку при утворенні однокореневих термінів-синонімів необхідно намагатися уніфікувати не лише семантичний аспект, а й словотворчий, тобто в
одній підсистемі в ідеалі повинні використовуватися терміни орієнтовно одного типу, в
цьому випадку виникає можливість підкреслити загальність понять, що виражаються.
В) термінологічне словосполучення або складне слово існує паралельно з словомтерміном: short-dated securities – shorts (fixed-interest securities that have a redemption
date of less than five years); accommodation bill – kite (bill of exchange signed by one person
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in order to help another to raise a loan); invisible earnings - invisibles (income earned from
payment for services rather than goods, on a national scale. Invisible earnings include profits
from tourism, shipping, and the provision of insurance, banking and other financial services).
Як словосполучення, так і слова цієї групи можуть бути або запозиченнями, або питомими одиницями. Проте однослівні терміни часто мають знижене стилістичне забарвлення. До цього слід додати ще одну функціональну особливість – хоч однослівний термін відображає менше ознак спеціального поняття, проте поширюється в професійному
спілкуванні швидше, саме завдяки своїй короткості. Звичайно, мова йдеться перш за все
про терміни, що відображають поняття, відомі широкому колу фахівців.
За допомогою приведеної вище класифікації термінів можна дослідити та проаналізувати лише зовнішню структурну форму, але нас, перш за все, цікавить питання смислової структури терміну, що вимагає аналізу економічної і бізнес термінологічної підсистеми в цьому аспекті.
Єдина класифікаційна система синонімів була запроваджена видатним російським
вченим, академіком В.В. Виноградовим. Згідно з його класифікацією, існують три типи
синонімів: абсолютні, ідеографічні, стилістичні.
1. Абсолютні синоніми – це терміноодиниці, які мають тотожні сигніфікативні і денотативні значення: ducat/ducket (US inf) – 1. гроші, 2. долар, 3. вхідний квіток, 4. посвідчення, 5. лист-прохання про надання матеріальної допомоги, 5.профспілковий білет,
6.лотерейний білет. По-перше (за В.В. Віноградовим), абсолютних синонімів дуже
мало в термінології, і окрім цього на діахронному рівні цей феномен є аномальним і тимчасовим. Термінологічна підсистема має тенденцію до їх знищування як скасуванням
одного з них, так і розширенням диференціальних характеристик одного чи обох абсолютних синонімів. Але К.Я. Авербух стверджує, що не слід зневажати можливістю паралельного функціонування дублетів, і в тексті це давно відомий і установлений практично
факт. В текстах економічної спрямованості та в бізнес документації абсолютні синоніми
існують, але в невеликій кількості.
2. Ідеографічні (значеннєві) синоніми, позначаючи той самий предмет, явище, ознаку, процес та ін., відрізняються окремими елементами своїх значень: позначають різні відтінки значення чи різну ступінь певної властивості. Inactive market – dull market,
making up day – settlement day, market forces – supply and demand forces, middle price –
middle-market price, municipal bond – local authority bond, fine bank bill – prime bank bill.
3. Синоніми, які різняться елементами значень та емоційно-експресивним забарвленням і є характерними для певного стилю, називаються стилістичними: profitable
investing – вигідне інвестування; eligible investing - бажане інвестування; coattail
investing – «блатне» інвестування (діяльність інвесторів, які використовують зв’язки
у верхах, тобто coal-tails (inf) - зв’язки у верхах, допомога впливових людей або родичів;
протекція, блат, «рука»); coconut – dollar; forwarder, forwarding agent – bird-dog; huge
bill – cock-and-bull (story) – неймовірно величезний рахунок для оплати; client – clown
(зневажливе «клоун»: клієнт, у сфері туристичного бізнесу, який часто змінює свої
плани та попередні замовлення), money lender – loan shark; non-amortizing mortgage –
balloon mortgage; financial extras – bells and whistles (extras added to a financial product
to make it more attractive. Options are a typical incentive); front money – seed money; low
rating – toxic waste.
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В англійській термінологічній підсистемі економічної та бізнес спрямованості існує
велика кількість стилістичних синонімів, в основі утворення яких безперечно знаходиться як метафора так і метонімія.
У сучасних дослідженнях синонімії застосовується критерій взаємозамінності чи
дистрибутивній критерій. Згідно з цим критерієм, синонімами визнаються слова або
терміни здатні замінювати один одного в контексті і відповідно з критерієм взаємозамінності у контексті синоніми класифікують на тотальні, відносні та контекстуальні. Тотальні – це синоніми із синонімічної групи, які здатні замінити один одного в
будь-якому контексті без змін у денотативному, емоційному чи конотаційному значенні.
Вони рідкісні, але вживаються в термінології. Відносні – це синоніми, які позначають
різну ступінь одного і того ж концепту чи різні відтінки значення і можуть заміщати
один одного лише в деяких контекстах. Контекстуальні чи контекстуально-залежні
синоніми – синоніми, які є подібними за значенням лише при специфічних певних умовах. Наприклад: to get як правило не вважається синонімом до слів to sign та to make, але
вони синоніми в наступному контексті: You should go to the “Brown &Sons Co” and get
this contract for us at last even if we are not given the discount. В цьому випадку to get the
contract співпадає за значенням з to sign the contract or to make the contract.
Не можна не відзначити, що критерій взаємозамінності критикувався деякими видатними лінгвістами. За ствердженням Е.Ніда в його “The Descriptive analysis of words”
майже кожна спроба застосувати цей критерій до групи синонімів призводила до неминучого висновку: існує дуже невелика кількість синонімів або ж що вони не є взаємозамінні. В результаті стало практично неможливо сприйняти дистрибутивний критерій як
критерій синонімії, адже характерна особливість синонімів та навіть сам факт їх існування підкреслює, що вони не можуть і не повинні бути взаємозамінними.
Більш сучасний і ефективний підхід до класифікації синонімів має базуватися на зображенні синонімів як слів з різною конотацією. Отже має сенс класифікувати конотаційні значення, за якими синоніми можуть відрізнятися, а не самі синоніми. Це дає
змогу простежити тонкі характерні риси у їх семантичній структурі. Отже пропонується
наступна класифікація:
1. Конотаційне значення ступеня/інтенсивності (the connotation of degree/ intensity);
2. Конотація способу дії (the connotation of manner);
3. Конотація тривалості дії, процесу тощо (the connotation of duration);
4. Емоційна конотація (the emotive connotation);
5. Оцінювальна конотація (the evaluative connotation);
6. Конотація причини та наслідку (каузативна) (the causative connotation);
7. Конотація супровідних обставин (the connotation of attendant circumstances);
8. Конотація супровідних ознак чи властивостей (the connotation of attendant
features);
9. Стилістична конотація (stylistic connotation) в свою чергу поділяється на наступні
конотації: розмовну, наукову, поетичну, сленгову, діалектну, термінологічну, архаїчну.
Як було зазначено вище в сучасних дослідженнях синонімії намагаються використовувати семантичний критерій. З точки зору компонентного аналізу слід розглядати синоніми як слова з однаковими денотативними значеннями (компонентами), але з різними
конотаційними значеннями (компонентами).
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У даній праці пропонується використати дефінітивний та трансформаційний аналіз
синонімів. Нижче приведений результат цього аналізу з терміном:
down-market goods (fin.) – дешеві товари (фін.)
Synonyms to
the term
down-market
bush-league
(Australian
& N.Z.
informal):

Connotation

slapdash/
= slipshod
work,
low-grade

cheap, cheap
inexpenand nasty
sive
(informal:
= cut-price
inferior,
lowbrow,
low-grade
low-quality,
second-rate

shoddy,
tacky
(informal):

bad, poor
= (in quality)

Denotation
Denotation

Connotation

←down-market
goods→
→
←

raw material(s) feedstock for consumption
or production (such as
oil, coal, iron ore, agricultural products)

←down-market
goods→
→
←
←down-market
goods→
→
←

= low grade ←down-market
goods→
→
←
feigned
= vulgar

kind of goods to be offered for sale

Synonyms
to the term
goods

=

commodities = primary goods

=

articles of
commerce

transported, esp. by rail;
freight
=
(Chiefly Br.Eng.)
a collection of raw
materials or goods
held by a wholesaler
=
manufacturer, retailer or
end-user.

←down-market
goods→
contraband, smuggling
→
←

tawdry, twoUsually small articles
bit
bad , poor, ←down-market which are sold not in
goods→
(U.S. & Can. = gaudy
the supermarkets but in
→
slang):
the streets by vendors
←
and stall-holders.

merchandise

stock, inventory,
stock-intrade

=

stuff

=

wares

Вивчаючи подану вище таблицю, можна чітко простежити, що терміни down-market
та goods є ключова ланка усього сплетіння значень, а саме денотативний елемент, далі за
допомогою конотаційних значень утворюються синоніми терміну down-market goods,
все це переконливо демонструє, що згідно з семантичним критерієм, терміни, згруповані
в таблиці, є синонімами, і вони утворюють наступні 3 семантичних ряди.
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1. Down-market – bush-league, cheap, cheap and nasty, inferior, lowbrow, low-grade,
low-quality, second-rate, shoddy, tacky, tawdry, two-bit.
2. Goods – commodities, primary goods, article of merchandise, stock, inventory, stockin-trade, stuff, wares.
3. Down-market goods – bush-league commodities; cheap articles of commerce; lowgrade merchandise; shoddy stuff; tawdry wares.
Необхідно визнати, що третій семантичний ряд можна продовжувати досить довго,
утворюючи все нові пари. Численність є найпершою умовою реалізації семантичних та
стилістичних особливостей синонімів. Оскільки синонімія виникає тоді, коли декілька
назв стосуються одного списку, тоді декілька назв і утворюють синонімічний ряд (СР) мікросистему слів, денотативні значення яких об’єднуються інтегруючою ознакою, а
розрізняються диференційними ознаками. Інтегруючі ознаки (денотат, ядро значення) існують як на значеннєвому, так і на понятійному рівнях. Диференційні (конотативні) значення синонімів одного ряду - це сили, за якими слова - синоніми можуть протиставлятися в межах одного СР. Одні лінгвісти схильні вважати мікросистему, тобто синонімічний
ряд, суто мовним явищем. Синонімічний ряд розглядають як певну лексичну підсистему,
що входить до однієї лексико-семантичної групи слів [7:47-54], інші доводять не замкненість синонімічного ряду на стилістичному рівнях [3:8-15], що дає змогу будувати ряди
лексичних синонімів з урахуванням мовленнєвих і контекстуальних ситуацій.
Лінгвісти виокремили два погляди на вивчення синонімічних груп слів: а) дослідження синонімічних рядів, установлених у лексичній системі мови; б) розгляд синонімів у функціональному плані, що дає можливість відображати понятійний й експресивні
відтінки семантики слова в процесі мовленнєвої інтерпретації цієї семантики. Адже мовлення не сприймає створений і зафіксований у мові синонімічний ряд як сталу незмінну
одиницю. СР – це структурне утворення, яке може бути незалежним як у синхронному,
так і діахронному планах. В історичній перспективі можна простежити зв’язок синонімії
з полісемією, тобто ряд синонімів - це не лише взаємозв’язок близьких за значенням
слів, але й база для створення нових асоціативних зв’язків, асиміляція на понятійному
рівні всіма членами ряду певних абстракцій, які виникають унаслідок продуктивного
мислення людини. Тому дискусійною є думка, що компонент синонімічного ряду утворюють синхронну підсистему в загальній мовній системі. Більш слушним видається визначення синонімії як діахронного явища, яке виконує функцію збереження і розвитку
думки, відображає процеси сталості й змінності мови. У синонімічних рядах відбувається зміна, переміщення мовних одиниць, чим забезпечується збереження старих надбань
і впровадження нових тенденцій у мові та мовленні [4:17-18]. Фразеологічні синоніми
за [9:86] це такі два звороти, які розрізняються лексичним складом своїх компонентів,
але мають однотипне значення. Ці звороти здатні до взаємозаміни в ряді синтаксичних
конструкцій, не порушаючи будови та змісту цих конструкцій [9:77]. За іншою дефініцією
фразеологічні синоніми характеризуються спорідненістю фразеологічних значень, але
відрізняються етимологічними образами і експресивно-емоційними властивостями. Як
зазначають дослідники [10:25-30], синонімами можуть бути мовні одиниці різних структурних рівнів, наявність синонімії, особливо в «молодих» мовних підсистемах може бути
зумовлено актуальністю процесів, що протікають в умовах науково-технічної революції,
а також економічного розвитку.
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У залежності від ступеню смислового зв’язку, синонімічні фразеологізми можна
поділити на наступні категорії:
1) синонімічні фразеологізми 1-го ступеню зв’язаності;
2) синонімічні фразеологізми 2-го ступеню зв’язаності;
3) синонімічні фразеологізми 3-го ступеню зв’язаності.
До першої групи належать такі фразеологізми, що мають один або декілька спільних
елементів і аналогічну структуру. Наприклад: blocked account/ frozen account; new time /
newgo n – («новий час»: угоди на Лондонській фондовій біржі, укладені за останні два
дні операційного періоду з розрахунком наприкінці наступного операційного періоду);
never-was / never-wuz / never-wuzzer n (inf.) – невдачник, людина, яка не знала успіху, багатства.
В таких фразеологізмах місце розташування компонентів, як правило, закріплене у
двох однаково можливих варіантних формах: to kick up a storm / to kick up a fuss (US inf.) –
1. зчинити галас, здіймати крик, підняти скандал; 2. завдавати неприємності; kite
dropper / kite flyer – 1. людина, яка виписала підроблений чек; 2. одержувач грошей за
підробленим векселем; 3. шулер.
До другої групи належать фразеологізми з менш тісним зв’язком, які тим не менше
мають однотипну структуру: not a rap (inf.) / not a shot in the locker (inf.) - не мати й гроша (за душею), без гроша; not for the world / not for anything in the world / not for love or
money / not on your life / not for the coffee in Brazil / not for all the tea in Chine (US inf.) – не
за що (на світі); звісно ні.
Синонімічні фразеологізми третього ступеню мають найменш тісний зв’язок, вони
розрізняються синтаксичною структурою, лексичним складом і граматичними характеристиками: man of straw – ghost worker (person who appears on the payroll of a company but
does not work); killer-diller / killout n (US inf.) – чудова річ (або людина); marching orders
(inf.) – kiss off (inf.) – звільнення з роботи.
Таким чином, виходячи з викладеного вище в результаті аналізу були виявлені наступні факти: синонімічні зв’язки належать до суттєвих системотвірних відношень, але
існування цих відношень не є бажаною річчю в підсистемі економічної та бізнес термінології тому, що синонімія суперечить природі терміна, тобто його прагненню до точності. Саме для терміна характерна точність визначення і він прагне до однозначності.
За Л.Л. Кутіною: «Ідеальний термі є однозначним і це означає не лише те, що це слово
виражає тільки поняття, але й те, що у цього поняття є в мові лише одно найменування.
Синоніми в межах термінології є таким самим негативним фактором, як і полісемія».
Термінологічні стандарти радять уникати синонімічних найменувань, проте якщо яканебудь термінологічна одиниця отримала синонім, у стандартизації рекомендується узаконити лише одне найменування, хоч інший варіант продовжує функціонувати деякий
час, але вже не як стандартизований термін. Але слід пам’ятати, що термінологічна система економічної, ділової, банківської, біржової сфери діяльності може розвиватися і
вдосконалюватися спонтанно, стандартизація може не встигати за відкриттями в певної
галузі, за паралельним розвитком явищ та уявлень в декількох країнах одночасно. Ось
чому співіснування термінів-синонімів зокрема в економічній галузі можна пояснити як
суб’єктивними так і об’єктивними чинниками. З одного боку мовці намагаються висло79

вити поняття якомога точно, стисло і в зручній формі, з іншого боку розвиток і формування понять в сфері досліджуваної термінології постійно находиться в динаміці.
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КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ЕМОЦІЇ ЛЮДИНИ»
(на матеріалі сучасних перської і української мов)
Статтю присвячено дослідженню культурно-національної специфіки фразеосемантичного поля «Емоції людини» сучасних перської і української мов. Національнокультурний компонент значення розглядається у роботі як невід’ємний елемент формування національно-культурного менталітету. Значну увагу приділено тим явищам
і фактам, які складають національну специфіку фразеологічних систем перської та
української мов.
Ключові слова: фразеосемантичне поле, фразеологічна одиниця, національно-культурний компонент, емотивна лексика.
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Статья посвящена исследованию культурно-национальной специфики фразеосемантического поля «Эмоции человека» современных персидского и украинского языков.
Национально-культурный компонент значения рассматривается в работе как неотъемлемый элемент формирования национально-культурного менталитета. Основное
внимание обращается на те явления и факты, которые составляют национальную
специфику фразеологических систем персидского и украинского языков.
Ключевые слова: фразеосемантическое поле, фразеологическая единица, национально-культурный компонент, эмотивная лексика.
The article is dedicated to the cultural and national peculiarities of phraseological and semantic field “Human emotions” in the modern Persian and Ukrainian languages. The ethniccultural component of the meaning is considered in the submitted paper as an integral element
for the creation of ethnic-cultural mentality. The substantial attention has been paid to those
phenomena and facts which constitute the ethnic-cultural peculiarity of the phraseological
systems of the Persian and Ukrainian languages.
Key words: phraseological and semantic field, phraseological unit, ethnic-cultural component, emotive lexis.
Постановка проблеми, актуальність і методика дослідження. У сучасній лінгвістичній науці значна увага приділяється системному аналізу, розробці й розвитку семантичного поля, зокрема й на рівні фразеології. Вивчення фразеології за семантичними
полями пов’язане з аналізом мовних одиниць як системи на внутрішньомовному рівні
й у порівняльно-зіставному плані. Фразеологічна одиниця (ФО) – один з найбільш актуальних і частотних об’єктів сучасних антропоцентричних досліджень. Це зумовлено
насамперед тим, що найважливішим імпульсом у творенні ФО постає мовне середовище
людської життєдіяльності, а також тим, що у фразеологізмі більше ніж в інших мовних
одиницях виявляється суб’єктивний фактор і національно-культурна специфіка.
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю зіставного вивчення фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в лінгвокультурному і лінгвокогнітивному аспектах. Актуальність проблеми мотивується браком досліджень специфіки
фразеосемантичного поля (ФСП) “Емоції людини” в кожній з мов, а також особливостей
відтворення емоцій у фразеологічному значенні. Крім усього зазначеного вище, дослідження фразеологічних систем різних мов, зокрема окремих ФСП, з метою виявлення їх
національно-культурних особливостей допоможуть краще зрозуміти психологію і світобачення народів, що дозволяє зробити повнішим і зрозумілішим спілкування між ними.
Методологічну основу нашого дослідження становить етнолінгвістичний підхід,
який полягає у визнанні нерозривного зв’язку мови і культури, на ґрунті якого, залежно
від досліджуваного аспекту, використовувалися методи компонентного й контрастивного
аналізу.
Мета дослідження полягає у визначенні національно-культурної специфіки ФСП
«Емоції людини» у сучасних перській і українській мовах
Об’єктом пропонованого дослідження постають фразеологічні одиниці перської і
української мов.
Предметом дослідження є національно-культурні особливості ФСП “Емоції людини” в сучасних перській і українській мовах у зіставному аспекті.
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Основні результати дослідження. Останніми роками і в українському, і в зарубіжному мовознавстві спостерігається особлива увага до “польової лінгвістики”. Це пояснюється тим, що теорія полів, незважаючи на свою суперечливість, дозволяє більш
адекватно й повно описати зв’язок мови з дійсністю, її співвіднесеність з позамовною
реальністю. Вивчення тематичних груп і семантичних полів набуває поширення у працях таких російських лінгвістів: В. П. Жуков (2006), В. М. Мокієнко (1990), В. М. Телія
(1999), Т. З. Черданцева (2000), З. Д. Попова (1999, 2001), Й. А. Стернін (1999, 2001).
В українському мовознавстві проблемами теорії поля займаються такі дослідники:
Ж. В. Краснобаєва-Чорна (2008), Строченко Л. В. (2008), І. Б. Іванова (2008), О. О. Близнюк (2008), С. В. Олійник (2008).
Як будь-яке системно-структурне об’єднання поле має певну конфігурацію (структуру). Поняття конфігурації поля інтерпретується як існування певних єдностей елементів
усередині цього поля, перехрещення відношень у структурі тощо [1:5].
Польовий принцип передбачає передусім виділення ядра і периферії досліджуваних
мовних засобів. Ядро включає, по-перше, мовні засоби, спеціалізовані для вираження
певних категоріальних значень, по-друге, мовні засоби, які максимально реалізують ці
значення, по-третє, найбільш використовувані мовні засоби.
Питання про співвідношення лексичної і фразеологічної підсистем у сучасних лінгвістичних працях вирішується неоднозначно. Ми вбачаємо можливим існування лексики
і фразеології всередині одного поля, на основі їх функціональної і семантичної співвіднесеності. Взаємодія лексики і фразеології заснована на єдності номінативної функції
слів і фразеосполучень, а також на спільному характері їх семантики, яка описується в
одних і тих самих термінах (семеми, семи), на подібності семантичних процесів, під які
вони підпадають. Лексичні одиниці й фразеосполучення, об’єднуючись, утворюють польові структури, у межах яких лексеми і фразеосполучення вступають одні з одними у
різні відношення, покриваючи у своїй сукупності певну номінативну сферу.
Якщо з цих позицій розглянути емотивну лексику, то можна стверджувати, що ядро
фразеосемантичного поля емоцій становить категоріально-емотивна лексика (емотивиномінації з похідними емотивними засобами), яка повніше відповідає потребам безпосереднього позначення емоцій.
Беручи за основу певний компонент фразеологізму, ми обмежуємо себе рамками певної тематичної групи. За аналогією із лексико-семантичними полями такі групи фразеологізмів називають фразеосемантичними полями. Їх виокремлення за одними ознаками (наприклад, за соматичним компонентом у застосуванні до людини) дає можливість
встановлювати когнітивну модель людини в її “позитивному” і “негативному” варіантах,
за іншими ознаками (наприклад, антонімії “все – нічого”, “життя – смерть”) – вловлювати національні риси людини, її менталітет тощо [2:23].
Н. Н. Кирилова під ФСП розуміє сукупність фразеологічних одиниць, які належать
до однієї поняттєвої сфери і характеризуються певними системними відносинами між
собою. Якщо будь-яка єдність утворює семантичне поле, то передбачається, що вона
має певну структурну організацію, а саме: ядро, центр і периферію, що перебувають в
ієрархічних відносинах. Ядро, як правило, утворюють одиниці з найбільш узагальненим
поняттєвим змістом. До ядерної зони входять одиниці, що мають конкретне значення,
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периферію становлять одиниці, що можуть входити і до інших семантичних полів, тобто
багатозначні ФО [3:174].
Виокремлення будь-якого ФСП із корпусу словника ускладнюється багатозначністю
ФО, а також дифузністю їх значень, у результаті чого одна і та сама ФО може входити
до різних семантичних єдностей, що особливо характерно для фразеологічних одиниць
ФСП «Емоції людини». Дуже часто важко провести межу не лише між ФО, які позначають різні емоції, але й між ФО, що позначають емоційний і фізичний стан людини
[4:241].
На наш погляд, ФСП «Емоції людини» – найцікавіший об’єкт для детального вивчення. З одного боку, ідеографічний опис дозволяє визначити моделі, за якими організовано
фразеологічний матеріал, визначити основне фразеологічне значення одиниць. З іншого
боку, фразеологізми, об’єднуючись у ФСП “Емоції людини”, репрезентують найбільш
актуальні для народу – носія мови концепти, а крім того культурно-національну специфіку.
Питанню культурно-національної специфіки останніми роками було присвячено чимало робіт. Проблеми «мова і культура», «фразеологія і культура», «фразеологія у контексті культури», «національна своєрідність фразеологізмів» тощо розглядали Дж. Лакофф і М. Джонсон, Н. Д. Арутюнова, В. М. Телія та багато інших учених.
Як відомо, ще В. фон Гумбольдт, а за ним і О. О. Потебня під «народним духом»
розуміли менталітет народу. Менталітет передбачає не лише світобачення і світорозуміння народу, але й усю сукупність культурних символів, образів, асоціацій, закріплених
у пам’яті поколінь [5:43].
У лінгвістичних працях наводяться різні, але ідентичні за змістом визначення «культурного компонента», який розглядається як одиниця мови, що відтворює національнокультурну своєрідність життя та історії народу.
Фразеологізм із культурним компонентом значення і в українській, і в перській мовах
формується на основі вільного словосполучення шляхом часткового або повного переосмислення, зберігаючи окремі специфічні семи, в результаті чого з’являється нова мовна одиниця.
У зв’язку з дослідженням ФСП «Емоції людини» у межах лінгвокультурологічної
парадигми доцільно виділити два різних розуміння національно-мовної специфіки.
У першому випадку національно-культурна специфіка окремого явища мови визначається відносно іншого явища. На думку Й. А. Стерніна, «національна специфіка семантики будь-якої лексичної одиниці – це її відмінність за значенням від подібних за
семантикою одиниць мови порівняння»[6:77]. При дослідженні національно-культурної
специфіки фразеологізмів у межах порівняльного підходу доцільним вважається звернення виключно до плану їх змісту, оскільки план змісту вираження одиниць різних мов
різний за визначенням. У плані змісту фразеологізмів виділяють два аспекти: актуальне значення і образна складова. При цьому культурно значеннєвими виявляються не всі
міжмовні відмінності, а лише ті з них, які мають культурно зумовлені причини й культурно значущі наслідки.
У другому випадку мова йде про уявлення носіїв мови щодо національного маркування тих чи інших одиниць своєї мови без урахування зіставлення з іншими мовами.
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Національно-культурна специфіка повинна виявлятися у наявності обмежень на використання, не пов’язаних із власне семантичними параметрами. Наявність таких обмежень дозволяє припустити, що план змісту деяких фразеологізмів містить особливий
компонент, який, на думку Д. О. Добровольского, умовно можна назвати «національнокультурним» [7:37].
Виділяють три рівні вияву національно-культурної специфіки фразеологізмів із культурним компонентом семантики [8:69]. До першого рівня належать ФО, національнокультурні компоненти семантики яких виявляються у сукупному значенні комплексу
слів, у якому віддзеркалюється специфічна ситуація або особливість національної культури. На цьому рівні ФО відтворюють специфіку національної культури нерозривно, у
комплексі, тобто своїми ідіоматичними значеннями.
До другого рівня належать фразеологізми, що відображають специфіку національної
культури одиницями свого складу окремо, при цьому національно-культурна специфіка
виявляється у значенні окремих компонентів, визначається компонентним складом, а також асоціаціями, які викликає цей компонент у носіїв мови.
До третього рівня належать фразеологізми, національно-культурна специфіка яких
закладена в прямому значенні їх компонентів, тобто в прототипі фразеологізму, коли
національно-культурна специфіка очевидна.
Останніми роками особливу увагу дослідників-емотиологів привертають проблеми
інтерференції культурних конотацій у сфері емотивної лексики. Така увага до взаємодії
емоцій і когніцій спричинена специфікою діяльності континуальної системи носія мови,
утворення якої фактично й логічно передує засвоєнню вербальної символіки, зокрема
емотивної лексики і фразеології. Оскільки чуттєвий етап процесу розуміння світу і себе
в ньому співвідноситься з діяльністю емоційного мислення, стає зрозуміло, що мовна
система виконує функції кодування позамовних концептів (емоційних хвилювань). Це
забезпечує цілісність концептуальної системи мовної особистості, яка оперує у мовленнєвих актах емоційними компетенціями [9:61].
Загальний емоційний простір людства, на думку відомого російського лінгвістаемотиолога В. І. Шаховського, передбачає існування загального (інваріантного) емоційного смислового поля, яке кодується і відтворюється у лексичних і фразеологічних
знаках мов. Ці емотивні знаки забезпечують міжкультурне спілкування людей на емоційному рівні. Все багатство емотивної лексики й фразеології конкретної мови передає національну картину почуттів, а певна група емотивних знаків за первинними емотивними
смислами відтворює глобальну емоційну картину почуттів. Ці знання про емоції істотно
впливають на мовленнєву поведінку [10:46-48].
Саме тому дослідження фразеологічних систем різних мов у зіставному аспекті, а особливо окремих фразеосемантичних полів з метою виявлення їх національно-культурних
особливостей дозволяє краще зрозуміти психологію і світосприйняття різних народів.
Використання ФО часто супроводжується актуалізацією певних культурно маркованих семантичних компонентів за допомогою включення до їх складу слів, що експлікують
й уточнюють ці компоненти. Фразеологізми справедливо вважають одним із найбільш
яскравих виявів національно-культурної специфіки мови. У свою чергу, фразеологія постає як галузь мови, що посідає визначене місце в мовній картині світу і бере участь у
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формуванні його національно-специфічного колориту. Фразеологія може розглядатися
як один із засобів «мовного світобачення», що дає підґрунтя говорити про існування у
кожній мові фразеологічної картини світу [3:83 ].
У нашій роботі ми дотримуємося погляду, відповідно до якого фразеологічна картина
світу взаємопов’язана з мовною картиною світу, оскільки досліджувані нами фразеологічні одиниці, які вважаються одиницями фразеологічної картини світу, втілюються в
одиниці мовної картини світу – фразеосемантичному полі.
ФСП «Емоції людини» як ієрархічно організована структура відтворює певну частину фразеологічної картини світу. Компоненти ФСП, які характеризуються семантичними
й структурно-семантичними ознаками різного рівня – це віддзеркалення національної
культури іранського і українського народів. Розглядаючи фразеологічну репрезентацію
емоцій у мові, необхідно враховувати національну специфіку символів-компонентів фразеологічних одиниць.
Національно-культурний компонент семантики перських фразеологічних одиниць
відтворює світ матеріальної, соціальної і духовної культури іранського народу через
слова-символи, традиційні образні порівняння, паремії як згустки народної самосвідомості, афоризми; тут, і слова, що позначають реалії, і словосполучення на позначення
реалій, і речення [5:44].
Прикладом слів, що позначають реалії, в перській мові слугуватимуть: ناذا شآ لیجآ بآ
 شیر هراختسا. Словосполучення, що позначають реалії: “اشگ لکشم لیجآАджиль, що
вирішує труднощі” (Аджиль – суміш з піджарених з сіллю фісташок, мигдалю, насіння
кавуна та гарбуза, горошку з додаванням кишмишу; аджиль часто роздають своїм знайомим як символ вирішення труднощів та здійснення бажань).
Ситуації, що позначають реалії, представлені комунікативними ФО; вони пов’язані
з особливостями побуту, історією, релігійними поглядами, віруваннями, прикметами,
естетичними й моральними ідеалами, розуміннями краси, добра і зла, дружби і любові,
сімейних відносин, волі, честі, життя і смерті – з усім мікрокосмом людини, її світобаченням та світорозумінням, наприклад: – تسا عمج رطاخ ات هس تسا مغ ات هد تسا مک یکی
Мати одну дитину – мало, дві – тужливо, три – спокій для душі, – دراد رگید تسد رد شیر
будь-хто, чиє серце належить коханій, тримає свою бороду у її руці (тобто позбавлений
самостійності, сам не свій).
Культурно-національний компонент фразеологічної семантики української мови
може виявлятися або в сукупному переінтегрованому значенні ідіоми, або у вихопленому ланцюгу якоїсь обрядодії, або в значенні компонентів-концептів (топоніми, етнічні
реалії, власні назви тощо) [11:278].
Значним культурно-національним потенціалом наділені ФО української мови і з соціолінгвістичними, етнографічними й країнознавчими характеристиками. Сучасна літературна українська мова містить тільки «айсбергові» фразеологічні відшарування могутньої фразеологічної течії. Фразеологізми – історично змінні, літературні й локальні –
формувались як віддзеркалення повсякденних побутових турбот, соціальних взаємовідносин людей, їх вірувань, звичаїв, обрядів, заклинань, формул ворожіння, побажаньклятв тощо. Таким є зворот ходити на ралець (вітати господаря у святкові дні). О. О. Потебня насамперед пояснював цей вираз як «подарунок колядникам», які обходили двори
“з ралом, плугом”, а потім уже «хабар» [12:34].
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Здавна дійшов до нас вислів на сполох бити. Вислів пов'язаний із тривожними хвилинами в житті народу (означає «сигналізувати про небезпеку, подавати сигнал тривоги»). Удари дзвону сповіщали про пожежу, напад ворогів, смерть односельця. Із часом у
фразі бити в дзвін на сполох, іменник дзвін почав опускатися. Саме фраза з пропущеним
іменником дзвін і стала базою для фраземи бити на сполох. Паралельно вживається і
вислів бити в дзвін, підтримуване однотруктурними ФО з подібною семантикою типу
бити в набат, бити в рейку, а загальне поняття небезпеки вербалізувалося у синонімічному бити тривогу «сповіщати про небезпеку» [11: 283].
Словникова дефініція лише частково відтворює культурно-національний компонент ФО перської і української мов. Фразеологізми включають додаткові семантичні,
емоційно-оцінні, стилістичні елементи, які доповнюють предметно-поняттєвий зміст
мовної одиниці і надають їй експресивної функції на основі відомостей, співвідносних з емпіричним, культурно-історичним, релігійним знанням мовців [13:236]. Вони
і становлять конотацію ФО. Культурна конотація – це інтерпретація денотативного
або образно мотивованого аспектів значення у категоріях культури. Стосовно ФО з їх
образно-ситуативною вмотивованістю, яка безпосередньо пов’язана зі світоглядом народу – носієм мови, основним нервом культурної конотації постає образна основа, система
образів, закріплених у фразеології, що так чи інакше пов’язана з матеріальною, соціальною або духовною культурою певної мовної спільноти [11:284].
Культурно-національна специфіка фразеології наочно представлена і у флористичних фразеологізмах. Уявлення про дерева як живі істоти або як умістилища надприродних сил відображені у флористичних фразеологізмах на позначення емоцій людини як
української: (тремтіти, дрижати) як осиковий лист (адже осика – прокляте дерево),
дорога терном поросла (терен – символ забуття, небуття), скупаний у любистку «щасливий» (любисток – символ: купання у любисткові робить привабливим «дає щастя в житті»); так і перської мов:  – نتفکش لگ لثمрозквітнути посмішкою, освітитися радістю
(букв. розквітнути неначе роза ),  – شتآ )یور( رب )دنفسا( دنپسا لثمніби рута на кострі
(про дуже збуджену, схвильовану людину (рута – назва трави; висушена рута дуже добре
горить, зазвичай нею «окурюють» людину від «дурного ока»)), لخن وچ دیآ رب تسد ز ترگ
 – میرک شابякщо можеш, то будь щедрим, як фінікова пальма.
Національно-культурний компонент семантики українських і перських ФО пов'язаний
і з іншими рослинами-реаліями. При цьому назви реалій відбивають не флору саму по
собі, а швидше зацікавленість людей у символічних властивостях елементів свого культурного середовища.
Висновки. Підсумовуючи все зазначене вище, необхідно наголосити, що кожне
ФСП – це сукупність мікрополів, які формуються на основі інтегральних ознак і розмежованих на основі диференційних ознак.
У фразеології закріплюються і передаються результати культурного, національного,
історичного досвіду народу. Фразеологія, володіючи «культурною пам’яттю», впливає
на відтворення культурних традицій носіїв мови, а також на формування національнокультурного менталітету.
Фразеологізми, самі будучи компонентом культури, одночасно виступають як дзеркало культури народу, його психології і філософії, зберігаючи інформацію про менталь86

ність, звичайно в закодованій формі містять відомості про матеріальне життя й духовні
орієнтири етносу.
За кожним із названих і неназваних висловів перської та української фразеологічних
систем – національна маркованість, специфічність образних виразів, зумовлені особливостями культурного розвитку українського та іранського народів. Описуючи сутність
предметного ряду навколишнього середовища, етноситуацій, рослинного світу ФО вербалізують їх у словесно-знаковій формі.
Перспективи подальших досліджень. Серед перспектив наших подальших досліджень – семантичний аналіз фразеологічних одиниць на позначення позитивних емоцій
людини у сучасних перській і українській мовах.
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КАУЗАТИВНІ ПОСЕСИВНІ ДІЄСЛОВА БЕЗОПЛАТНОЇ
ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Стаття містить порівняльний опис семантики каузативних посесивних дієслів англійської та української мови.
Ключові слова: каузативні посесивні дієслова, формули тлумачення, дистрибуція.
Статья содержит сравнительное описание семантики каузативных посессивных
глаголов английского и украинского языков.
Ключевые слова: каузативные посессивные глаголы, формулы толкования, дистрибуция.
The article deals with the comparative aspect of the group of causative and possessive
verbs in English and Ukrainian.
Key words: causative and possessive verbs, interpretation formulas, distribution.
1. Актуальність даного дослідження обумовлена недостатньою вивченістю каузативних посесивних дієслів в різних мовах, відсутністю докладного аналізу каузативних
посесивних дієслів (КПД ) безоплатної передачі об’єкту на матеріалі англійської та української мов та необхідністю типологічного опису цих дієслів у двох різноструктурних
мовах. Мета статті – аналіз особливостей семантики дієслів однієї з підгруп лексикосемантичної групи (ЛСГ) дієслів безоплатної передачі об’єкту – to present/ вручати в англійській та українській мовах. Об’єктом дослідження є КПД англійської та української
мови на прикладі дієслів ЛСГ to present/вручати, які об’єднані загальною семантичною
ознакою характеру дії: ‘передавати об’єкт безоплатно’. Предметом дослідження даної
роботи є порівняльний опис семантики цих дієслів. Матеріалом дослідження послугували дефініції названих дієслів у словниках, а також твори художньої літератури англійських, американських і українських авторів двадцятого сторіччя, публіцистики, ресурсів
мережі Інтернет, що включає близько 100 прикладів вживання КПД безоплатної передачі
об’єкту в англійській та українській мовах.
2. Моделювання значення дієслів даної ЛСГ показало, що основною формулою тлумачення (ФТ) [див. 1; 2; 3] для КПД to present/вручати є: ‘Суб’єкт X безоплатно передає
реципієнту Х 1 предмет Y// в результаті // Х 1 має Y‘. Аналіз словникових дефініцій ді© Моргунова О.О., 2010
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єслів даної групи доводить, що вони об’єднані загальною конкретизуючою семантичною
ознакою (КСО) [див. 4; 5; 6]: ‘передавати в обстановці урочистості, парадності, офіційно’.
3. В англійській мові дана група представлена рядом дієслів. Найбільш узагальнене значення виражене КПД to present – ‘to give something to someone, for example at a
formal or official occasion’ [7: 1291] – ‘давати щось комусь, наприклад, у формальній або
офіційній обстановці’. Звертає на себе увагу нейтральність стилю даного дієслова, що
доводить і контекст, в якому воно вживається, наприклад: She presented him with a rose [8:
998]. – ‘Вона подарувала йому троянду’; He often, however, brought home grapes or roses,
and presented them to ‘Mam’zelle’… [9: 725]. – ‘Він часто, однак, приносив додому виноград або троянди і дарував їх мадемуазель’; One stout gentleman whom she and Tildy had
privately christened «The Hog» presented her with a turquoise ring [10: 402-403]. – ‘Один
повнуватий джентльмен, якого вона і Тільді між собою називали «Кабан», подарував їй
обручку з бірюзою’; The best of the meat was then cut off for us, and the rest, in the name of
our party, I presented to the warriors round us, who took it and distributed the “white lords’
gift [11: 190]. – ‘Кращий шматок м’яса було відрізано для нас, і від нашого імені я передав
його воїнам навколо нас, які прийняли його і розподілили як подарунок «білих людей»’.
Звертають на себе увагу лексеми, за допомогою яких передано дієслово to present у стилістично нейтральному контексті. Це україномовні КПД ‘дарувати, передавати’, які є
теж нейтральними за стилем.
Реалізація додаткової семантичної ознаки образу дії ‘передавати в обстановці урочистості, парадності, офіційно’ відбувається у певному контексті, коли відповідне лексичне оточення демонструє офіційність ситуації. Ці лексеми можуть бути: а) реципієнтом ситуації-антецедента і суб’єктом – консеквента (Х 1 згідно ФТ), наприклад: …who
was suspected by many of having caused the Queen’s death by means of a pair of poisoned
gloves that he had presented to her on the occasion of her visiting his castle in Aragon [12:
53]. – ‘…якого підозрювали в тому, що саме через нього померла королева, з-за пари
отруєних рукавичок, які він їй подарував з нагоди її візиту до його замку в Арагоні’ (the
Queen – «королева» – реципієнт ситуації-антецедента і суб’єкт – консеквента); б) посесивним об’єктом ситуації-антецедента і ситуації-консеквента (у ФТ це – Y), наприклад:
Who’s going to present the prizes this year? [7: 1291] – ‘Хто збирається вручати призи цього
року?’; She was presented with an award. – ‘Їй біло вручено нагороду’ (the prizes – ‘призи’,
an award – ‘нагорода’ – посесивні об’єкти ситуації-антецедента і ситуації-консеквента).
Ще одним КПД безоплатної передачі об’єкту з нейтральним стилістичним забарвленням в англійській мові є to аward – to officially give someone something such as a prize
or money to reward them for something they have done [7: 88] – ‘офіційно дати комусь щось
як приз або гроші з метою нагородити за те, що вони зробили’. Як свідчить дефініція, на
відміну від дієслова to present дане дієслово містить додаткову КСО характеру об’єкта:
‘приз або гроші’.
Дієслово to give away в значенні to present sth – ‘вручити щось’ є неформальним відповідником дієслова to present, наприклад: He came to give away prizes [7: 682]. – ‘Він
прийшов, щоб вручити призи’.
4. В українській мові група представлена дієсловом вручати, вручити – давати комусь що-небудь особисто, безпосередньо в руки [13: 207]. Очевидною є відмінність в
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дефініції КПД вручати та англійських дієслів цієї групи, в значенні яких відсутня КСО
образу дії – (давати) особисто, безпосередньо в руки. Що стосується КСО ‘передавати
в обстановці урочистості, парадності, офіційно’, яка присутня в семантичній структурі
майже усіх англомовних дієслів безоплатної передачі об’єкту, її можна спостерігати у
‘Словнику синонімів української мови’: вручати (в офіційній, урочистій обстановці)
[14]. Як і в англійській мові, формальність ситуації експлікується контекстом: Раз у раз
долинають оплески: ... то ще комусь вручають атестат зрілості (О. Гончар). Типовим є вживання даного дієслова в ЗМІ в текстах інформаційного характеру, наприклад:
Скандальному комікові дозволили вручити «Оскар» [15]; Кубок Вала Баркера заздалегідь готувалися вручити іншій людині – китайському спортсмену [16]; Користуючись
нагодою, я хочу вручити постійне посвідчення Київському міському голові [17]. Формальна стилістична конотація в наведених прикладах задається новинним, інформаційним характером текстів і відповідним лексичним оточенням дієслів вручати, вручити.
В даних прикладах це лексеми ‘грамоти, «Оскар», Кубок Вала Баркера, постійне посвідчення’. Взагалі стильова та жанрова співвіднесеність вживання україномовних КПД
безоплатної передачі об’єкту є домінуючою у виборі слів, які називають посесивний
об’єкт ситуації-антецедента і ситуації-консеквента. Так, у тестах, які описують правила
етикету, ми знаходимо різні приклади подібних лексем: …згідно з діловим протоколом
першими вручають дарунки господарі при першій зустрічі. Другий обов'язковий подарунок вручається гостям перед від'їздом. У свою чергу, гості повинні мати хоча б один
подарунок, який вручається в будь-який момент відповідно до розвитку взаємовідносин
[18]; Якщо, з'явившись на свято, ви вручаєте квіти господині у передпокої, їх можна
залишити в упаковці [18]. Але слова з більш конкретним значенням, які за семантикою
є гіпонімами до гіпероніму подарунок, зустрічаємо не після дієслів вручати, вручити, а
в сполученнях з дієсловом дарувати, яке належить до іншої підгрупи КПД безоплатної
передачі об’єкту з загальною семантичною ознакою характеру об’єкта: ‘У = подарунок’,
наприклад: Іноземцям слід дарувати лише ті сувеніри, які відображають особливості
країни перебування [18]; При діловому візиті в іншу країну доречно дарувати художньо
оформлені вироби – скульптури, гравюри, пам'ятні медалі, настінні тарілки, платівки,
що нагадують про вашу країну або, ще краще, і про вашу фірму [18]; Однак пам'ятайте,
що жінці, навіть яка палить, ніколи не дарують приладдя для куріння, тютюнові вироби, а також міцні напої. Як виняток шампанське, колекційне десертне або сухе вино
можна дарувати жінці, але не молодій [18].
5. Висновки:
5.1. Аналіз семантики КПД безоплатної передачі об’єкту, ключовим значенням однієї з підгруп яких є to present/ вручати в англійській та українській мовах, показав, що
основною ФТ для цих дієслів є: ‘Суб’єкт X безвідплатно передає реципієнту Х 1 предмет
Y// в результаті // Х 1 має Y‘. Загальною КСО для дієслів to present/ вручати є ‘передавати
в обстановці урочистості, парадності, офіційно’ (див. п.2).
5.2. В англійській мові дана група представлена рядом дієслів: to present, to аward, to
give away, два перших з них мають нейтральне стильове забарвлення, останній є неформальним відповідником дієслова to present. В українській мові група представлена дієсловом вручати, вручити. Англійське дієслово to аward містить додаткову КСО характеру
об’єкта: ‘приз або гроші’ (див. пп.3, 4).
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5.3. Формальна стильова тональність, яка виражена домінуючою семою в значенні
дієслів цієї підгрупи ‘передавати в обстановці урочистості, парадності, офіційно’, задається також лексичним оточенням цих дієслів в досліджуваних мовах. Ці лексеми можуть бути реципієнтом ситуації-антецедента і суб’єктом – консеквента (Х 1 згідно ФТ)
або посесивним об’єктом ситуації-антецедента і ситуації-консеквента (у ФТ це – Y) (див.
пп.3, 4).
5.4. Формальна стилістична конотація може бути обумовлена також стилем і жанром
тексту, в якому вживаються КПД безоплатної передачі об’єкту в обох мовах, наприклад,
в новинах ЗМІ або текстах-інструкціях з етикету (див. п.4).
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЛІКАТЕГОРІАЛЬНІСТЬ МОДЕЛЕЙ
СЛОВОСКЛАДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
В статті розглядаються властивості дериваційних моделей в англійській мові. Особливість структурних та структурно-семантичних моделей співвідноситися зі складними словами, які представляють різні частини мови, не отримала достатньої уваги. Наведений аналіз моделей вказує на тенденцію до їх структурного ускладнення та
ситуативно-контекстної мотивації.
Ключові слова: дериваційна модель, продуктивність, активність, полікатегоріальна
віднесеність за типом AB=C, тенденція до компресії та структурного ускладнення,
ситуативно-контекстна мотивація.
В статье рассматриваются особенности деривационных моделей в английском
языке, способность одной и той же модели соотноситься со словами, представляющими разные части речи. Названная особенность недостаточно изучена. Отмечается
тенденция к компрессивности, структурному усложнению и ситуативно-контекстной
мотивации.
Ключевые слова: деривационная модель, продуктивность, активность, поликатегориальная соотнесенность по типу AB=C, тенденция к компрессии и структурному
усложнению, ситуативно-контекстная мотивация.
The article tackles some properties of derivational patterns of compounds in English. One
and the same pattern is used to coin words belonging to different parts of speech. This fact
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has not been given sufficient attention to. The tendencies described throw more light on the
structural organization of the English vocabulary as a system.
Key words: derivational pattern, productivity, activity, multicategorial part-of-speech
reference, tendency to compressivity, situational-context motivation.
Словотвір є основним каналом, що забезпечує адаптивний характер лексичної системи мови та знімає протиріччя, що постійно виникають між комунікативними інтенціями
та мірою здатності лексики їх задовольнити. Співвідношення ролей кожного із існуючих
способів словотвору може варіюватися в певних межах під впливом як соціальних, так і
лінгвістичних факторів.
Неологічний бум триває зі зростаючою інтенсивністю. Він додає до лексичної системи англійської мови великою кількістю складних слів та номінативних комплексів. Цей
факт можна пояснити тим, що такі одиниці в більшій мірі відповідають номінативним та
комунікативним задачам завдяки компресивності форми, прозорості семантики й легкості її сприйняття, а також експресивно-емоційним характеристикам. Останні дають можливість розглядати складні слова як мінімальний контекст для реалізації стилістичних
фігур [1:82]. Цікавим є той факт, що серед новоутворень російської мови, яка є за своєю
структурою синтетичною, складні слова також структурно переважають [2:19]. Хоча розповсюдженість словоскладу завжди була характерною рисою аналітичних мов.
У зв’язку з цим глибоке і системне вивчення процесів створення складних номінативних одиниць здається нам надзвичайно актуальним і постійно знаходиться в колі інтересів дослідників [3;4;5]. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених
різноманітним аспектам словоскладу в англійській мові, все ще виявляються проблеми,
що не отримали детального розгляду. До них слід віднести своєрідність категоріальних
властивостей моделей словоскладу. Традиційно вважалось, що лексико-категоріальна
приналежність складного слова обумовлюється його ведучим компонентом “AB belongs
to the same word-class and lexical class to which B belongs” [6:11]. Цей підхід Г.Марчанда
до визначення лексико-категоріальної приналежності складних слів відмічають ряд лінгвістів в рецензіях на друге видання його книги [7:129; 8:31; 9:122].
Не викликає сумніву те, що значна частина складних слів в англійській мові відноситься до певної частини мови за вказаним вище принципом. Однак існує немало складних слів які мають інші характеристики з даного параметру. Цікавим у цьому зв’язку виявляється зауваження відомого лексикографа К.Барнхарта, який підкреслив, що складне
слово може відрізнятися своєю приналежністю по певної частини мови від відповідних
характеристик його компонентів. Наприклад, складне слово “passalong” є іменником
утвореним від дієслова і прислівника, а “ripstop” (такий, що не розпускається) є прикметником, утвореним від іменника та дієслова [10:115].
На наш погляд, лексико-категоріальні властивості складних слів в англійській мові
можуть мати одну з трьох наведених нижче характеристик: АВ=В, АВ=А, АВ=С. Доцільно виключити із розгляду першу групу слів, оскільки вона відповідає традиційному
погляду на це питання. Опис моделей двох інших груп надасть змогу виявити їх структурне розмаїття, кількісне співвідношення та буде сприяти вивченню цієї проблеми.
Група складних слів, яка має лексико-категоріальні властивості за формулою АВ=С
представлена достатньо великою кількістю структурно-семантичних моделей, які охо93

плюють як моделі, що складаються тільки з основ повнозначних частин мови, так і ті,
що включають основи повнозначних і неповнозначних частин мови. Слід відмітити те,
що не існує моделей слово складу, які б включали основи тільки неповнозначних частин
мови, тому що такі слова не здатні формувати ономасіологічний базис. Нижче наведені
структурно-семантичні моделі словоскладу за типом АВ=С:
1. Дериваційні моделі, що включають тільки основи повнозначних частин мови:
1) Структурно-семантична модель n+v представляє складні слова типу to test-drive (a
car), to test-sit (furniture), to pet-nap, to sky-dive та інші. Ці дієслова є складними за своєю
природою і їх слід відрізняти від лексичних одиниць типу to baby-sit, to kidnap, які були
утворені шляхом реверсії. За цією моделлю утворюються не тільки складні дієслова, але
й складні прикметники, наприклад: rip-stop (про панчохи та трикотаж, що не розпускається). Таким чином, названа модель співвідноситься з двома частинами мови: V та Adj.
2) Структурно-семантична модель v+n також співвідноситься з двома частинами мови: а) іменником, наприклад: worrywart; в) прикметником, наприклад: cut-throat
(competition).
3) Структурно-семантична модель v1+v2 також представляє складні слова двох частин мови: а) дієслово, наприклад, to charbroil; в) прикметник, наприклад: can-do (готовий
виконати розпорядження або наказ); win-win (діяльність, результат якої задовольняє усіх
учасників).
4) Структурно-семантична модель num+n співвідноситься зі складними прикметниками, більшість яких утворюються ad hoc, наприклад: one-parent (family); third-stream
(music).
5) Структурно-семантична модель v+adv представляє дві частини мови: а) прикметник, наприклад: takeaway (about restaurant dishes); в) іменник: a give-back (повернення
доходу, попередньо втраченого в результаті характеру відносин між керівництвом та
профспілками). В утворенні складних слів за цією моделлю мають місце два дериваційні
процеси: словосклад та конверсія.
6) Структурно-семантична модель n1+n2 представляє складні прикметники entry-level
(test), winterweight (clothes) dot.com (firm). Цікаво те, що складні прикметники, утворені
за цією моделлю, існували ще в давньоанглійський період. В пізнішу добу вони зникли і
знов з’явились в середньо англійський період.
7) Структурно-семантична модель (n1+n2)+conversion співвідноситься зі складнодериваційними дієсловами, наприклад: to carbo-load (про спортсмена), яке означає «насичувати м’язи глікогеном, вправами та дієтою, особливо перед змаганнями з великою
кількістю карбогідратів».
8) Структурно-семантична модель n+adj представлена складними прислівниками,
такими, як: headlong, sidelong.
2. Дериваційні моделі, що включають як основи повнозначних, так і службових частин мови:
1) Структурно-семантична модель v+prep співвідноситься зі складними лексичними одиницями: а) прикметниками, такими як: on-spot (інспекція); in-country (про події
або бізнес); in-depth (дослідження); in-company (подія, документ); b) прислівниками:
alongside, indeed; с) іменниками: in-patient.
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2) Структурно-семантична модель v+prep представлена складними прикметниками:
snap-on (hood); drive-through (national park).
3) Структурно-семантична модель pron +n представлена складними словами, які належать до двох частин мови: а) прислівника: anyway, someday, someplace, etc.; b) прикметника: no-fault (страхування); no-frills, яке має два значення: 1) очищений (про фрукти,
овочі); 2) простий, без зайвої екстравагантності. За даними ОЕD негативний займенник
«nо» широко використовувався як дериваційний компонент ще з 1600 року.
4) Структурно-семантична модель pron+v співвідноситься зі словами, які також відносяться до двох частин мови: а) іменника, наприклад: no-show, який має два значення:
1) особу, що не прийшла в назначений час на певне місце; 2) сам факт неявки; b) прикметника, наприклад: no-win, який має теж два значення: 1) такий (таке), що неможливо
виграти; 2) такий (таке), що не ставить за мету визначити переможця; no-go (такий, що
не підходить або такий, що не принесе користі).
5) Структурно-семантична модель n1+prep+n2 представляє складні прикметники, такі
як: womb-to-tomb (на протязі усього життя або «від народження до смерті»; word-ofmouth, business-to-business та інші. Дана модель має високу продуктивність і активність.
За нею також утворюються складні прикметники ad hoc, як в прикладі, що наводиться:
The bank posted net income for the January-to-March period of 1.2. billion (International
Herald Tribune, April, 29.2009).
6) Структурно-семантична модель n1+conj+n2, як і попередня має високу продуктивність і активність та представляє складні прикметники: click-and-motar (про бізнес, який
має як магазин , так і web-сторінку, чим покупці можуть скористуватися); bridge-andtunnel (маршрут); rag-and-bottle (пункт, що приймає предмети, назва яких виражена повнозначними компонентами).
7) Модель v+prep+n представляє складні прикметники типу stay-at-home (непрацююча мати або будь-хто з родини заради догляду за дітьми).
8) Модель v1+conj+pron+v2 співвідноситься зі складними прикметниками типу payas-you-go (магазин або центр надання послуг, в яких одна форма оплати на місці, в противагу оплаті в кредит).
9) Модель v1+part+v2 співвідноситься з новоутвореннями типу need-to-know (про інформацію до якої треба дати доступ).
10) Модель v+prep теж співвідноситься зі складними прикметниками типу walk-in
(про бізнесову установу, лікарню, будь який центр обслуговування, який не потребує попередньої домовленості або запису); die-for (надзвичайно дорогий і важливий).
11) Модель part II+prep+n співвідноситься з новоутворенням made-for-mobile (аудіо,
відео матеріал спеціально пристосований для перегляду на мобільному телефоні).
12) Модель adv+prep+n стимулює утворення складних прикметників синтаксичного
типу подібних до just-in-time (система виробництва, яка потребує доставки комплектуючих на конвеєр в потрібний момент в процесі зборки автомобіля та ін.).
Англійські складні слова, які представляють АВ=А тип лексико-категоріальних відносин, характеризуються меншим різномаїттям, ніж попередній тип. Вони представлені
лише 3 моделями, які наводяться нижче:
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1) Модель adj+n представляє велику кількість складних слів, таких як full-time, shortlife (про термін придатності ліків та харчових продуктів); wide-body (про літак), worstcase (такий, що витримує екстремальні умови); aggressive-growth (фонд).
2) аdj+prep+n представляє складні прикметники, такі як: direct-to-consumer (реклама,
спрямована на нашого покупця, який купує товар, а не на магазин, який його продає);
best-of-breed (про комп’ютерну систему, яка поєднує в собі найкращі програми різних
компаній); free-to-air (телевізійна програма, за яку не потрібно додатково сплачувати).
3) Модель pron+n співвідноситься з невеликою кількістю займенників, тому що цей
лексико-категоріальний клас має незначну кількість одиниць, яким можна дати вичерпний опис, наприклад: somebody, anybody.
Кількість моделей за типом АВ=С та АВ=А підтверджує той факт, що категоріальні відносини за типом АВ=В не є єдиними в сучасному англійському словоскладі. Навпаки, структурно-семантичне різномаїття вказує на існуючу тенденцію до своєрідного
лексико-категоріального розширення моделей і існуюча їх чисельність не є межею.
Вірогідно, що головним чинником цієї тенденції є екстралінгвістичний фактор, а
саме – ситуативний контекст, який є багатоплановим за змістом, і цілісним в репрезентації з обов’язковим відтворенням його складових. Усе це вносить певні зміни в номінативну діяльність і проявляється в тенденції до структурно-семантичного ускладнення
номінативних одиниць. В результаті з’явились чисельні новоутворення, такі як: off-thepeg (clothes); hard-to-please (customers); hire-and-fire (authority); business-to- businessconsumer; business-to-employee; office-in-a-car; pay-per-view; video-on-demand; get-richclick та ін. Стрімкий розвиток соціально-економічних змін стимулює не менш інтенсивне
збагачення лексики, та вихід з вжитку лексичних одиниць, що втрачають функціональну
значимість.
За даними статистики США за останні роки з професійної англомовної лексики вийшло із вжитку біля 3% лексичних одиниць і з’явилось біля 11% нових [11:224]. Як ми
бачимо, серед них чимало структурно ускладнених і значну частину складають прикметники.
Звертає на себе увагу той факт, що складним прикметникам притаманне значне структурне розмаїття. Більшість з них утворюються за моделями, які не мають компонентаприкметника в своїй структурі. Відомо, що опис семантики прикметника становить
певні труднощі, так як він співвідноситься з навколишнім світом опосередковано, через
іменник [12:76]. Особливі труднощі становить вивчення семантики складних прикметників, що відповідають категоріальному типу АВ=С. Тут, на наш погляд, результативними можуть бути дослідження на базі структурної семантики та когнітивного підходу. А
це заслуговує на окрему увагу і детальне дослідження.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОМ АЛФАВИТЕ: ПРОШЛЫЕ И НАСТОЯЩИЕ
У статті дається історичний огляд змін, що відбулися в російському алфавіті
з 17 по 20 століття, розглядаються наслідки реформ алфавіту і правопису, позначаються нові явища і тенденції в розвитку російської писемності.
Ключові слова: алфавіт, кирилиця, буква, графема, російський лист, реформи правопису.
В статье даётся исторический обзор изменений, которые произошли в русском алфавите с 17 по 20 век, рассматриваются последствия реформ алфавита и правописания, обозначаются новые явления и тенденции в развитии русского письма.
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Ключевые слова: алфавит, кириллица, буква, графема, русское письмо, реформы
правописания.
The article deals with about the historical review of changes which have occurred in the
Russian alphabet from 17th to 20th centuries, consequences of reforms of the alphabet and
spelling are considered, the new phenomena and tendencies in development of the Russian
letter are designated.
Keywords: the alphabet, Cyrillic, the letter, a grapheme, the Russian letter, spelling reforms.
Графика, и в частности такая важная её часть как алфавит, редко привлекает внимание
исследователей. Между тем в этой сфере достаточно много «белых пятен», спорных вопросов и, следовательно, актуальных для исследования проблем. Даже такие стабильные,
на первый взгляд, системы, как графика, орфография (и алфавит как органическая часть
их), пережили и претерпевают количественные и качественные изменения.
Из истории русской графики и орфографии известно, что славянская азбука с принятием христианства на Руси была удобно приспособлена к русской звуковой системе и получила широкое распространение. Общепринято мнение, что русский алфавит
произошёл от древнерусской кириллицы, которая, в свою очередь, была заимствована у
болгар и получила распространение в Киевской Руси. Хотя не можем не отметить, что
существует и иная точка зрения, заключающаяся в убеждении, что у славян был свой
вполне совершенный алфавит ещё до принятия христианства и задолго до деятельности «солунских братьев» Кирилла и Мефодия: «Докирилловская азбука не просто существовала у славян в каком-то слабо структурированном виде, но была существенным
элементом их культуры» [1:16]. Но эту спорную и далеко не всеми разделяемую точку
зрения мы в данной статье не рассматриваем, так как эта тема не входит в задачи нашего
исследования и может увести в сторону от рассматриваемой проблемы. В нашем исследовании мы придерживаемся традиционной точки зрения. Например, Л.П. Якубинский
говорил о славянской азбуке: «Константин составил специальный славянский алфавит.
Этот алфавит, по единодушному мнению нашей и европейской науки, представляет собой непревзойдённый образец в истории новых европейских алфавитов…» [2: 162].
В отличие от западноевропейского русское письмо почти непрерывно развивалось
в соответствии с развитием русского языка. При этом до начала XVIII в. развитие русского письма происходило преимущественно стихийно, а с начала XVIII в. – в порядке
государственных реформ. Важнейшие из этих реформ осуществлялись в периоды революционной перестройки всего русского общества. Такими важнейшими реформами русского письма были Петровская реформа 1707–1710 гг. и советская реформа 1917–1918 гг.
Кроме того, в промежутке между этими важнейшими реформами – в 1735, 1738 и 1758 гг. –
Российская Академия наук провела три другие, менее значительные реформы русского
письма, тем не менее оказавших значительное влияние на становление русской графики
и на православие в целом.
Исторические изменения русского письма лингвист В.А. Истрин разделяет на три
категории: изменения алфавитно-буквенного состава; изменения графики письма; изменения орфографии и пунктуации [см. 3]. В данном тексте мы предполагаем сосредоточиться на описании изменений алфавитно-буквенного состава русского письма.
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К началу XVIII в., ко времени петровских реформ, в русском алфавите оказалось
девять якобы «ненужных для передачи славянской речи» букв [3: 160]: «омега», «фита»,
«кси», «пси», «ижица», одно из двух кирилловских «и» («и» - «иже»), одно из двух «з»
(«зело» - «земля»), «ять» и «юс малый», иногда применявшийся вместо «я» (остальные
три «юса», как известно, перестали применяться в русском письме ещё раньше).
Пётр I провёл реформу русской графики, сыгравшую важную роль в демократизации
русского письма, в приближении его к письменной речи. При изготовлении в 1707–1708
гг. первого комплекта разработанного по его указанию нового русского т.н. «гражданского» шрифта он исключил из русского алфавита восемь из девяти вышеназванных букв:
«омега», «кси», «пси», «ижица», «юс», а также «землю» (оставив «зело»), «иже» (оставив «и») и «ферт» (оставив «фиту»). (Отметим, что впоследствии часть этих букв было
восстановлена). Также было отменено написание под титлом и использование букв в
числовом значении. В результате этого с 1711 по 1735 г. русские гражданские книги набирались различно – то одним, то другим составом азбуки.
Несмотря на некоторую непродуманность и незавершённость петровской реформы,
она имела в истории русского письма большое, революционное значение и повлекла за
собой ряд последующих реформ, осуществлённых Российской Академией наук. Так, в
1735 г. Академией наук, кроме исключённых Петром «юсов», «пси» и «омеги», были дополнительно упразднены буквы «кси», «ижица», «зело». В 1738 г. Академией наук было
унифицировано написание «и-десятеричного» (i) и упорядочено применение этой буквы
перед гласными звуками, перед «й» и в слове «мiр» в значении «Вселенная». Наконец
реформой Академии наук 1758 г. была восстановлена «ижица», в принципе уже почти не
применяемая в естественной практике письма.
К 1917 году, ко времени Октябрьской революции, из букв начального русского алфавита всё ещё оставалось четыре буквы: «и-десятеричное», «фита», «ижица» и «ять»,
которая, как известно из художественной литературы, особенно осложняла обучение
грамоте. Эти буквы были упразднены советской реформой 1917 – 1918 гг.
Другой ряд реформ коснулся группы букв, звуки которых изменилась в процессе истории. Наиболее важны изменения в значении и применении букв «ер» (ъ) и «ерь» (ь).
Эти буквы ещё в XIII в. утеряли своё звуковое значение и стали применяться главным
образом для обозначения твёрдости (ъ) или мягкости (ь) предыдущей согласной, а также
для указания на йотацию последующей гласной. В конце слова применение буквы «ер»
было излишним, так как на твёрдость конечной согласной в достаточной мере указывало
отсутствие буквы «ерь». Однако вплоть до 1917 – 1918 гг. букву «ер» в конце слов продолжали ставить.
Реформа 1917 – 1918 гг., в особенности исключение «ять» и «ер» в конце слов,
вызвало ожесточённое сопротивление со стороны старой русской интеллигенции. Вопервых, книги и газеты, напечатанные без «ять» и «ер», вызывали неприятие уже потому, что новая орфография была введена сразу же после революции и ассоциировалась с новым режимом; во-вторых, новая орфография образованным людям казалась
грубым нарушением традиционных законов грамотности. Поэтому ещё сохранявшиеся
тогда частные издательства и типографии упорно продолжали печатать свои издания в
соответствии со старой орфографией. Представителям новой власти, чтобы преодолеть
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это сопротивление, приходилось даже «насильственно изымать» из ряда типографий все
наборные литеры с «ять» и «ер». Это привело к тому, что в течение нескольких лет после
революции внутри слов вместо буквы «ер» применялся апостроф (отсюда и сегодняшние
написания типа «б’ют»).
Многие, по тогдашней терминологии, «враги советской власти» не признавали новой
орфографии вплоть до настоящего времени. Так, почти все издания, выпускавшиеся русскими эмигрантами в зарубежных странах, печатались по старой орфографии. Попытки
возрождения старой орфографии предпринимались также и на оккупационных территориях. «С отвращением» всегда писал о новой орфографии А.И. Солженицын, при малейшей возможности в целях уточнения смысла того или иного слова, в стилизаторских
целях используя старую орфографию.
И, наконец, к третьей группе алфавитных реформ относилось введение недостающих новых букв, и эта часть изменений особенно важна при исследовании новаций в
области алфавита и русской графики в целом.
Несмотря на всё фонетическое богатство русского алфавита, в нём всё же отсутствовали буквы для передачи полугласного «й» и йотированного «о» («ё»), характерных для
русской речи. Однако, по мнению В.А. Истрина, в старославянском кириллическом алфавите имелись буквы как для нейотированных, так и для йотированных «а» и «э», хотя
форма их была иной и применялись они несколько отлично от современных букв «а»
– «я», «э» – «е». К числу новых букв иногда относят также букву «я», графически возникшую из «юса малого», и букву «э», введённую в русский алфавит в её современной
форме Петром I. Буква «й» была введена реформой 1735 г.
Идея же создания буквы «ё» созрела гораздо позже, в 1783 г. Авторство принадлежит русскому литературному и общественному деятелю Е.Р. Дашковой, возглавлявшей
учреждённую по её предложению Российскую Академию, много внимания уделявшей
изучению русского языка.
Статусу, истории включения в алфавит, современному положению седьмой буквы
русского алфавита – буквы «ё» как маркёру изменений и трансформаций русской графики и русского алфавита в частности – следует уделить особое внимание
Буква «ё» – самая молодая буква нашего алфавита. Как уже было сказано, она была
«изобретена» уже после реформирования Петром I славянской азбуки. Это буква «демократическая», поскольку она отражает на письме явление, возникшее в русской разговорной речи: переход е в о под ударением после мягких согласных перед твёрдыми
– лингвисты называют «ёканьем» (несла – нёс, сестра – сёстры и т.п.). Церковнославянский язык русской редакции, много столетий служивший на Руси литературным языком,
так и не принял буквы, отражающей «ёкающее» произношение (кстати, сегодня нередко
возникают проблемы в связи с произношением имени причисленного к лику святых Андрея Рублёва. Одни священнослужители называют его на «екающий» манер, а другие
избегают произношения «Рублёв», заменяя его на «Андрей Иконописец»). Широкое распространение ёканья потребовало какого-то знака для обозначения этого явления на
письме. В связи с этим появилась новая форма: лигатура io. Подобным образом отображать произношение [’о] предложил в первой половине XVIII в. в “Грамматике русского
языка” языковед В.Е. Адодуров. Однако написание самого диграфа, соответствовавшего
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возникшей позже букве «ё», хотя и было подтверждено в 1758 г. Академией наук, было
неустойчиво и так и не установилось.
Буква «ё» в печатных изданиях конца XVIII в. использовалась вместо диграфа io,
который внедрялся в печать В.Е. Адодуровым, В.Н. Татищевым, В.К. Тредиаковским «не
как буквосочетание, а как буква русского алфавита», считают исследователи Е.В. Пчелoв,
В.Т. Чумаков [4: 23], хотя сразу необходимо отметить неудобство диграфа, а точнее, «триграфа», т.к. состоял он из трёх элементов: i с точкой, О и апострофа. Поиски графемы для
обозначения факта звучащей речи продолжались. К делу появления в русском алфавите
новой буквы, её становлению и упрочнению в русском языке имели отношение многие
выдающиеся личности: Н.М. Карамзин, Е.Р. Дашкова, Великий князь Константин Константинович (Романов), выдающиеся лингвисты Ф.Ф. Фортунатов, Д.Н. Ушаков, Я.К.
Грот и др. Традиционно считается, что решающую роль сыграл Н.М. Карамзин, впервые
употребив букву «ё» в издании своих стихов. Однако благодаря разысканиям историков
Е.В. Пчелoва и В.Т. Чумакова, было уточнено не только имя автора, который употребил
«ё», но и время введения новой буквы: в 1795 г. она впервые напечатана в сказке И.И.
Дмитриева «Причудница» в словах всё (два раза), огонёк, за пенёк [5: 46]. Объяснить же,
почему по сей день «отцом» буквы «ё» считается Н.М. Карамзин, можно лишь авторитетом лучшего русского историографа, магией его имени.
Предложенный Е.Р. Дашковой знак «ё», в отличие от лигатур («io») и буквосочетаний, соответствовал русской графической традиции и адекватно передавал естественное
устное произношение. Несомненно, новый знак должен был внести определённость в
написание исконных и заимствованных слов со звуком [ьо]. Однако не всё оказалось так
легко и просто, как может показаться, если судить о процессе вхождения «ё» в русский
алфавит только на основании общеизвестных фактов. Так случилось, что с буквой «ё»
постоянно происходит, по выражению Л.В. Успенского, «странная пульсация» [6: 60].
Она то допускается в нашу печать, то изгоняется из неё, то заслуживает признания, то
объявляется вовсе ненужной. Выпал пункт о применении буквы «ё» и из редакции советского декрета о реформе правописания, опубликованной 17 октября 1918 г. Поэтому
вплоть до утверждения Академией наук СССР в 1956 г. новых «Правил русской орфографии и пунктуации» вопрос о букве «ё» оставался неясным и спорным.
Горячим сторонником этой буквы являлся А.И. Солженицын. В своей работе «ЯТЬ
и Ё» он утверждал: «На наших глазах происходит уничтожение «ё» [7: 38-39]; выражал
свои чувства по этому поводу: «Я больно ощущаю эту последнюю потерю нашего языка,
даже и не подневольную, но от небрежности и от потери интереса. Пренебрежение буквой «ё» неизбежно затянет нас и в дальнейшую энтропию языка. На наших глазах происходит уничтожение «ё»… Эта буква не отменялась специально (как «ять»), но с годами
была покинута и стёрта в потоке всеобщей нивелировки и безразличия к языку. Не признавать её – значит содействовать расхождению написания и прочтения…» [7: 27]. Обязательное «ё» у писателя – не орфографический консерватизм, а именно «стремление к
сбережению языка».
Таким образом, подведем итоги: в результате изложенных изменений в современном русском алфавите «удержались» 33 буквы; они признаются необходимыми и
достаточными для правильной передачи русской речи. Но надо признать и другое: гра101

фическая система, в частности система букв, не в полной мере соотносится со звуковой
стороной языка: звуки речи намного разнообразнее, чем состав букв, принятых в алфавите, и поэтому между буквами и звуками существуют сложные и неоднозначные отношения, считают современные учёные В.В. Иванов, В.Ф. Иванова, А.И.Моисеев [8: 180].
Всего 33-мя буквами русского алфавита приходится передавать 39 разных фонем современного русского языка. Если бы для каждой из фонем была особая буква, понадобилось
бы 39 букв. В.А. Белошапкова пишет по этому поводу: «Если бы для всех мягких фонем
были у нас особые буквы, то их понадобилось бы 14. Но для одной мягкой [ш’] есть особая буква «щ». Значит, 13 мягких обошлись без особых букв. Вместо них для мягкости
согласных введены «ь» и «я» «е», «ё», «ю», «и». 6 букв. Экономия: 13-6=7. Да ещё есть
буква «ъ»; она делает то же, что «ь» – означает [j] перед гласными после согласных. Эта
буква – не экономия, а расточительство; из сэкономленных 7 букв надо вычесть одну;
итого – 6 букв чистой экономии» [9: 120].
По нашему мнению, к «чистой экономии», может быть, и не стоит стремиться. Мы,
отказавшиеся от нескольких «родных» букв («ять», «и-десятеричное»), готовые отказаться от «ъ» и «ё», открываем «двери» знакам чужеродным, знакам-иностранцам. Поэтому
в дополнение к вышесказанному об изменениях звуко-буквенной системы языка хотели
бы указать также на процессы, проходящие в этой системе в конце XX – начале XXI вв.
Современные процессы в графике, связанные с функционированием звуко-буквенной
системы, на наш взгляд, таковы:
1) несистематическое использование (вплоть до полного отказа от использования)
буквы «ё»;
2) возвращение в практику использования (СМИ, реклама) ряда ранее упразднённых,
выведенных из оборота, букв: i («и десятеричное»), ѣ («ять»), γ («ижица»), Ө («фита»),
кси, пси, ъ – как «ер» и на конце существительных мужского рода;
3) всё более частотное использование международных графических знаков (например, & («апперсанд»), @ («собака») и др.), а также букв латиницы (например, в названиях магазинов, торговых офисов, рекламных агентств и др., типа «СкаZка», «Dжени»,
«ДивиZион», «Лапtи» и т.п);
4) замена букв и целых звуко-буквенных комплексов пиктограммами, смайликами,
небуквенными знаками (j, ♥, :-) и др.).
Разумеется, каждый из названных процессов, кроме п.1, не имеет прямого отношения к русскому алфавиту (хотя, как нам представляется, имеют несомненное отношение
к трансформациям звуко-буквенной системы) и должен рассматриваться в специальных
исследованиях. Здесь мы ограничимся лишь указанием на их существование и на необходимость защиты кириллицы от экспансии латиницы.
Общий вывод по изложенному представляет собой утверждение, что графическая,
в частности, звуко-буквенная система, несмотря на кажущуюся консервативность (по
сравнению с другими подсистемами языка) также зависима от внешних факторов и претерпевает определённые изменения.
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Моштак О.В.
(Кам’янець-Подільський, Україна)

ідіоетнічність як характерна риса функціонування
пейоративної лексики у національно-мовній картині світу
У статті розглядається етнічно маркована пейоративна лексика, функціонування
якої детерміноване світосприйняттям народу-носія мови, його культурно-історичним
досвідом, системою існуючих у суспільстві критеріїв оцінки.
Ключові слова: пейоративна лексика, емоційно-оцінне значення, екстралінгвістичні
чинники, суб’єктивна оцінка, концептуалізація дійсності, культура, нація, національномовна картина світу.
В статье анализируется этнически маркированная пейоративная лексика, функционирование которой детерминировано мировосприятием народа-носителя языка,
его культурно-историческим опытом, системой существующих в обществе критериев
оценки.
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Ключевые слова: пейоративная лексика, эмоционально-оценочное значение, экстралингвистические факторы, субъективная оценка, концептуализация действительности, культура, нация, национально-языковая картина мира.
The article envisages ethnic peculiarities of the pejorative vocabulary, functioning of
which is determined by the native speaker’s world-view, his cultural and historical experience,
the system of real criteria of evaluation in the society.
Key words: pejorative vocabulary, emotional and evaluation meaning, extralinguistic
factors, subjective evaluation, conceptualization of reality, culture, nation, national-linguistic
model of the world.
Проблема зіставлення мовних систем порушувалася на різних етапах історичного
розвитку людства. В основі мовного контрасту завжди залишається мовна свідомість
народу-носія, який і обирає спосіб передачі бажаного змісту засобами певної мовної системи.
Зіставлення різних мов цікавило у свій час багатьох дослідників, зокрема, явища подібності мов та їх відмінності розглядали В. фон Гумбольдт (який, власне, і стояв біля
витоків діахронної компаративістики), Н. Хомський, Б.Л. Уорф, Ю.С. Маслов, В.Н. Ярцева та багато інших видатних мовознавців.
Мета даної статті полягає у комплексному аналізі універсальних та ідіоетнічних
особливостей функціонування пейоративної лексики в українській, англійській та російській мовах.
Мета дослідження реалізується шляхом виконання наступних завдань: встановлення співвідношення реальної, культурної та національно-мовної картин світу; детермінація рівня залежності функціонування пейоративів від екстралінгвістичних факторів у
досліджуваних мовах.
Об’єктом дослідження є іменникова лексика зі значенням пейоративності сучасних
української, російської та англійської мов.
Предметом дослідження виступають універсальні та ідіоетнічні особливості семантики та функціонування пейоративів досліджуваних мов.
Актуальність теми дослідження визначається зростаючим інтересом до емоційнооцінної семантики пейоративів, потребою вивчення особливостей функціонування пейоративної лексики.
Будь-яке порівняння мов призводить в результаті до з’ясування універсальних та
ідіоетнічних ознак у мовних картинах світу. Словниковий склад мови є скарбницею
національно-мовного фонду народу, основним джерелом вираження його культури та
самосвідомості. В. фон Гумбольдт зауважував, “як можна пізнати характер однієї нації,
не вивчивши одночасно інші, які знаходяться з нею у тісному зв’язку, контрастні відмінності яких, з одного боку, власне і сформували цей характер, а з іншого – дозволяють
його зрозуміти” [1: 319].
Універсальними ознаками мов вважаються закономірності, загальні для усіх або
більшості мов.
Слово “універсалія” походить від лат. universalis і означає “загальне, спільне поняття” [2: 13].
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Універсальні ознаки мов є підсумковими твердженнями про характеристики, спільні
для усіх мовців. Вони дають змогу встановити зв’язок із закономірностями ментальності народу, оскільки мова є формою індивідуальної поведінки та загальнолюдської культури.
У кожній мові представлена особлива точка зору на навколишній світ, тобто така, з
якої дивився на нього народ – творець тієї чи іншої мови. Людина у цьому світі наділена певними етнічними та індивідуально-психологічними особливостями. Звідси – кожна
мова характеризується відповідними ідіоетнічними особливостями.
Кожне покоління носіїв якоїсь мови удається до історично усталених форм і
конструкцій, які складають представлений у них смисловий зміст певним способом, тобто реальну картину світу. Але історична обумовленість мовної інтерпретації змісту не
позбавляє мовця можливості вибору як способу представлення змісту якогось висловлювання, так і мовних засобів, необхідних на даний момент, за певних умов комунікації
для передачі тих чи інших відтінків змісту.
Реальна картина світу, як зазначає С.Г. Тер-Мінасова, – це об’єктивна позалюдська
сутність, тобто навколишній світ, який оточує людину. Культурну картину світу дослідниця визначає як відображення реальної картини крізь призму сформованих на основі уявлень понять [3: 41]. Культурна картина світу відрізняється у різних народів, що
обумовлено історичними, географічними, кліматичними, соціальними та іншими факторами; іншими словами, це світогляд людини, створений на основі національних стереотипів.
Взаємодія реального світу, колективної мовної свідомості та власне мови як засобу
репрезентації знань про навколишній світ призводить до утворення національно-мовної
картини світу. Іншими словами, національно-мовна картина світу – це певний спосіб
відображення сприйнятої реальності через призму мови та національних історикокультурних особливостей її носіїв. Мовна картина світу створюється конкретною лексикою, опредмеченням процесуальних знань та синтаксичними конструкціями, які відображають відношення між предметами сприйнятої дійсності.
І.О. Голубовська визначає національно-мовну картину світу як “виражене етносом
засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння, вербалізована інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу і самого себе в цьому світі” [4: 29].
Звісно, що культурна картина світу є первинною по відношенню до національномовної. Але саме мова реалізує, вербалізує національно-культурну картину світу, зберігає
її та передає із покоління в покоління. Мова фіксує далеко не все, що є у національному
баченні світу, але здатна описати практично все. Тому культурна та національно-мовна
картини світу тісно пов’язані, перебувають у стані постійної взаємодії, беручи свої витоки із навколишнього світу речей та явищ, тобто реальної картини світу.
О.Г. Почепцов розглядав мовну картину світу у нерозривному зв’язку із ментальністю,
зазначаючи, що “соціокультурні стереотипи сприйняття світу формують мовну ментальність, кристалізуючись в ній. … Національна специфічність мови поєднує в собі не лише
своєрідність її структури, але й національні особливості мовленнєво-мовної ментальності, яка обумовлює стереотипність складу мовної реалізації стандартних референтних
ситуацій. Мовленнєво-мовна ментальність є способом концептуального, фукусового, а
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також ситуативного поділу світу, тобто способом мовленнєво-мовного представлення
світу, співвідношення між світом і його мовленнєво-мовним образом” [5: 119].
Саме ментальність впливає певним чином на вербалізацію одних та імплікацію інших концептів у мовних репрезентаціях пейоративних висловлювань та обумовлює вибір мовних засобів і структуру відповідних висловлювань.
Пріоритетом у функціонуванні пейоративної лексики насамперед слід вважати те,
що її аналіз дозволяє виявити ціннісні орієнтири певного соціуму, специфіку менталітету носіїв конкретної національно-мовної картини світу. Залежно від особливостей
менталітету суспільства, кожне поняття має свою форму вираження у конкретній мові,
а також еквівалентні слова в інших мовах, які обумовлені характерними соціолінгвістичними конотаціями.
Пейоративні лексеми зазвичай мотивовані певними ознаками, які являють собою
етнокультурний стереотип: із конкретним народом пов’язане уявлення про типову їжу,
одяг, зачіску, звичаї, національний характер і т. ін. Наприклад, пейоративи на позначення
людей за національними ознаками із семантичною деривацією національних страв: “сосиска, ковбаска” (німець), “хот-дог” (американець), “макаронина” (італієць, італійка),
“рис” (китаєць), “шашлик” (кавказець); “frog, froggie” (“жаба” – француз), “macaroni”
(італієць), “platano” (“банан” – домініканець), “pork-and-beans” (“свинина і боби” –
португальці) і т.д.
Семантичне навантаження слова може включати нейтральні, позитивні або негативні характеристики з погляду суспільної оцінки притаманних йому рис, якостей тощо.
Лексичних одиниць із негативним оцінно-емоційним (пейоративним) значенням у мові
значно більше, ніж із позитивним оцінним (демінутивним) значенням. Напевно, це
пов’язано із екстралінгвістичними факторами. Психологічно людині властиво насамперед звертати особливу увагу на недоліки, негативні характерні риси навколишнього світу, тому що вони в першу чергу складають для неї певну небезпеку. А позитивне сприймається, як звичайне явище, як щось само собою зрозуміле. Семантична сфера іменників
пейоративного значення включає в себе об’єктивно небажані соціальні вади, фізичні,
психічні та моральні відхилення, тобто все те, що порушує морально-етичні та естетичні
норми суспільної поведінки. Такі найменування не тільки відображають зміни, що відбуваються у суспільно-економічному житті, але й реєструють погляди та інтереси носіїв
мови, зміни у свідомій симпатії чи антипатії.
З метою розрізнення пейоративів серед усіх лексичних одиниць словникового складу
мови розглянемо позначки, які маркують власне пейоративи.
У Словнику української мови в 11-ти томах використана ціла система позначок, які
слугують засобами характеристик пейоративних одиниць: вульг. (вульгарне слово, яке
виражає грубість, непристойність і породжує негативні емоції), жарт. (жартівливе слово, що викликає сміх, радість, веселощі), збільш. (ремарка “збільшений вживається після
дериватів із пейоративною семантикою і передає збільшеність, згрубілість, пейоративність, викликає негативні емоції”), зневажл. (зневажливе слово, яке виражає несхвалення, неповагу, презирство, викликає негативні емоції), ірон. (іронічне слово, що передає
насмішку, кепкування, глузування, викликає негативні емоції), лайл. (лайливе слово, що
виражає сварку, дорікання, образу, викликає негативні емоції), фам. (фамільярне слово,
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що виражає надмірну невимушеність, вільність, відсутність належного такту і викликає
негативні емоції). Крім того, у словнику чимало слів із позначкою розм. (розмовне), яка
хоч і належить до ремарок загального функціонально-стильового характеру разом з такими, як книжн. (книжне) та діал. (діалектне), проте маркує багато пейоративів.
У російській мові пейоративні одиниці зазвичай позначаються такими маркерами:
бран. (бранное), груб. (грубое), ирон. (ироническое), неодобр. (неодобрительное), презр.
(презрительное), пренебр. (пренебрежительное), уничижит. (уничижительное).
В англійській мові пейоративний склад мови порівняно бідніший, тому й менше позначок: deprec. (зневажливий), iron. (іронічний), sl. (сленг), vulg. (вульгаризм).
Саме такі позначки зі словникових статей свідчать про різнобарв’я емоційних та
оцінних відтінків, які породжують пейоративні одиниці.
Отже, акцентуація людського фактору призвела до появи в науці про мову поняття,
яке представляє мовну модель об’єктивного світу, – національно-мовна картина світу,
яка відображає реальний світ речей через призму національно-культурної картини світу.
Компаративний аналіз лексичних одиниць у порівнюваних мовах, враховуючи універсальну когнітивно-семантичну інформацію слів, рефлектує насамперед залежність
ідіоетнічних особливостей вираження інформації від менталітету певного мікросоціуму.
Національно-культурна специфіка пейоративів зумовлюється їхнім самобутнім статусом, національною своєрідністю мови-носія, оскільки сприйняття однакових фрагментів мовної картини світу у носіїв різних мов не завжди є однаковою.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХОТЫ С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ
В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
У статті аналізуються лінгвістичні і загальнокультурні особливості використання лексичних і фразеологічних одиниць на позначення ловчих птахів і реалій полювання
у фондах казахської мови.
Ключові слова: лексичні одиниці, етнічна культура, реалії полювання, назви птахів.
В статье анализируются лингвистические и общекультурные особенности использования лексических и фразеологических единиц для обозначения ловчих птиц и реалий
охоты в фондах казахского языка.
Ключевые слова: лексические единицы, этничная культура, реалии охоты, нименования птиц.
Lingua cultural peculiarities of lexical units naming hunting art in the Kazakh culture,
particularly hunting and bird hunting are examined in the article.
Key words: lexical units, ethnic culture, hunting, bird hunting.
У казахов немало специфических ремесел, отличающихся от искусства других народов. Одно из них – почитаемое и священное для нашего народа искусство охоты с
ловчими птицами. Оно существует уже много веков, но до сегодняшнего дня бережно
хранится и передается из поколения в поколение. Несмотря на прогресс науки и техники, и сегодня есть мастера, занимающиеся приручением пернатых хищников, ухаживающие за ними, организовывающие этот уникальный вид охоты, сохраняющий природное равновесие. К сожалению, их считанные единицы. Приручение ловчих птиц – это
необычное, интересное, таинственное и очень сложное ремесло, имеющее глубокий
смысл. Связанные с ним названия, поверья и обычаи также имеют свои отличительные
черты. Особенно ответственным делом для охотника являются выращивание и тренировка беркутов.
Беркут – самая крупная и самая бойкая из диких пернатых хищников. Как отметил
ученый-этнограф Б.Камалашулы, «беркут – это наша национальная гордость, птица, которой Бог одарил наш народ» (пер.авт). [1: 5].
В лексике казахского языка существует около 200 слов, обозначающих названия и
качества беркутов, и около 60 наименований, связанных со средствами и приспособлениями для их приручения. Кроме того, есть целое множество фразеологизмов, в которых
слово «burkit» выступает в качестве основного компонента burkit kabak (букв.: надбровье
беркута; так говорят о человеке с густыми, обвисшими бровями), burkittei tuyldi//shuyldi
(букв.: наброситься, как беркут), burkit koz (букв.: глаз беркута; зоркий глаз), а также пословиц и поговорок, связанных с этой уникальной птицей (Tulkige tuyilip tuspegen
burkit kanatinan ayiriladi (букв.: Беркут, не бросающийся на лису, может лишиться кры© Смагулова Г.Н., 2010
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льев); Kari burkit kirlansa – tulki iledi (букв.: Старый беркут, когда хочет показать себя,
хватает лисицу).
Охота на диких животных, начатая когда-то первобытными людьми, нашла свое продолжение в искусстве охоты с ловчими птицами. Если для знатных людей охота с беркутом была способом развлечения, увеселительным мероприятием, то для простого народа
это был источник пропитания и существования.
Беркут – самая нужная и полезная в охотничьем деле, быстро приручаемая и сообразительная птица. Есть научные сведения о том, что продолжительность жизни беркутов составляет 80-100 лет. Казахские мастера по разведению и тренировке этих птиц
выделяют в их жизни 12 периодов, для каждого из которых предусмотрено свое название.
Попробуем обратить внимание на семантические и этимологические особенности
каждого из этих непереводимых названий, связанных с возрастом беркутов, и проанализировать их. Примеры приведены из словаря [2].
BALAPAN сущ.– так называют вылупившегося из яйца птенца беркута до года.
KANTUBIT сущ. – двухлетний беркут. Tubit – пух, подшерсток. Очевидно, это название связано с интенсивным ростом оперенья беркута.
TIRNEK сущ. – трехлетний беркут. Появление такого названия связано со степенью
зрелости когтей птенца. Слово tirnek является фонетическим вариантом слова tirnak –
ноготь, коготь. Поскольку когти у трехлетнего беркута еще слабые его не запускают ловить зверя.
TAS TULEK сущ. Слово tas – совсем, совершенно используется в данном случае для
усиления значения основного компонента tulek - птенец. Название означает, что уже подросший и окрепший птенец полностью сменил оперенье. Выражение tas tulektei tuyildi
(букв.: бросился, как молодой беркут) отображает ситуацию, когда птица с высоты стремительно кидается на добычу. А значение устойчивого словосочетания tas tulek казахский ученый-фразеолог С.Кенесбаев определяет как «четырехлетний пернатый хищник»
[3: 496].
MUZBALAK сущ (muz – лед, balak – штанина, здесь: нижняя часть оперенья ноги
беркута) - хваткий, цепкий, хищный беркут с ожерельем из белых перьев вокруг шеи.
Видимо, название связано с внешним обликом пернатого хищника. Потому что оперенье ноги вокруг лапы птицы напоминает штанину брюк. Зимой на нем заледеневает
кровь пойманных беркутом животных. Поэтому хватких, отважных беркутов, которые в
этом возрасте, как правило, всегда возвращаются с добычей в когтях, иногда называют
KANDIBALAK, что буквально переводится как «кровавая штанина». Среди тех, кто
занимается приручением ловчих птиц, muzbalak называют беркутов пятилетнего возраста.
KANA сущ называют беркутов 5-7 лет от роду.
BARKIN прил. - постаревший беркут. Barkin означает коричневый, темно-коричневый
цвет, следовательно, в этот период меняется оперенье беркута, в нем начинает преобладать темно-коричневый окрас.
BARSHIN прил. – птица старше десяти лет. Так называют птиц с иссиня черным
окрасом перьев.
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SHOGEL сущ. – одиннадцатилетний беркут. По поводу этого названия Е. Косбасаров говорит следующее: «По нашему мнению, корнем этого слова является слово шақ,
которое в нашем языке употребляется в разных значениях. Среди них: 1) время, период,
момент, сезон; 2) сила, мощь, способность. Этот термин был образован путем присоединения к корневому слову аффикса прилагательных -лы/-лі, а после в процессе употребления его форма несколько изменилась [4:153].
MOLA сущ. В переводе с казахского слово мола означает могила. В этот период беркут, как правило, теряет былую мощь, становится неустойчивым к холоду, готовится к
смерти. Скорее всего именно с этим связана мотивация такого названия ловчей птицы.
У казахов есть поговорка Er kartaysa, kazanshi bolat, burkit kartaysa, tishkanshil bolar, что
дословно означает Мужчина, состарившись, начинает больше крутиться возле котла
(на кухне), беркут, состарившись, начинает больше ловить мышей. Действительно у
старого беркута хватает сил только на совсем мелких животных. Утверждают, что окончательно утратившие силу пернатые хищники бросаются с высоты вниз и убивают себя,
разбиваясь о камни.
Таким образом в ходе анализа названий, связанных с возрастом беркутов, выяснилось,
что они различаются в зависимости от породы, распространенной в данной местности,
от традиций мастеров данного ремесла. Эти названия, как и любые другие слова, были
порождены потребностью в них.
Устойчивые выражения, относящиеся к охоте с ловчими птицами и их разведению,
составляют значительный пласт национального лексико-фразеологического фонда. Изобилие таких фразеологизмов позволяет выявить в них много сведений о богатстве языка
народа, его обычаях и традициях. «Фразеологизмы, возникновение которых обусловлено
особенностями бытового уклада народа, его менталитета, представлений о природных
явлениях, всегда отражают жизнь и культуру этого народа» [5:46]. В действительности
фразеологизмы, связанные с охотничеством, содержат много сведений об особенностях
дрессировки ловчих птиц.
Так, у фразеологизма juregi karaydi в словаре отмечены два значения: 1. Проголодаться. 2. Плохо относиться, иметь плохие намерения (пер. авт.) [6: 215]. Приручители
ловчих птиц часто используют это выражение. Если по первому снегу беркут не гонится
за лисицей, его заставляют глотать снег, охлаждая тем самым внутренности, а через некоторое время дают кусок сахара. Тогда проголодавшаяся ловчая птица с рвением бросается на добычу.
Jureginde mayi bar (букв.: сердце с жиром), juregi may ishkendei kilkildedi (boldi)
(букв.: сердце наполнилось жиром) – на сердце неспокойно, беспокоиться, переживать.
Иногда, когда птица не бросается на дичь, охотники говорят jureginde mayi bar. В таких случаях ей проталкивают в рот мягкий конец кости мелкой домашней скотины. Жир
впитывался в эту часть кости, налипал на нее. В переносном смысле это выражние употребляют, когда что-то вызывает беспокойство, тревожит.
Kozi maylandi (букв.: глаза покрылись жиром), kozin shel basti (букв.: глаза заросли, закрылись бельмом) – возгордился, зазнался, перестал признавать других, стал
эгоистичным. Это выражение употреблялось, когда ловчая птица переставала реагировать на лисицу или зайца. В этих случаях охотники промывали птице глаза растертой в
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воде мелкой солью и она быстро прозревала. Наряду с этим фразеологизмом в казахском
языке активно употребляются его варианты. Например, kozin shel kaptadi, kozine shel bitti,
kozinin eti osti (букв.: глаза заросли, закрылись бельмом). Эти выражения используются
преимущественно по отношению к человеку.
Слово koz выступает в качестве основного компонента и в другом фразеологизме,
связанном с этим видом охоты – kandi koz (букв.: кровавый глаз), который также имеет
два значения: 1. хищная дикая птица; 2. злодеяния, бесчинство. Используемое в переносном значении словосочетание kandi koz karakshi (букв.: грабитель с кровавыми глазами)
характеризует человека, занимающегося кровопролитным разбоем, грабежом.
Kansoktanin kansigi (букв.: зловоние птичьего корма). Вскармливая птиц, дрессировщики подмечали все. Если зажав птице клюв, надавить на зоб, исходил специфический запах, который называли kansoktanin kansigi\. Для более глубокого изучения
этимологии и значения слова «kansokta» в Диалектологическом словаре казахского языка
находим следующее толкование: еда из нарезанных кусков мяса, жира, легких, печени,
смешанных с кровью, мукой и утрамбованных в толстую кишку. В языке казанских татар
слово sokta означает «колбаса, кишка, наполненная мясным сбоем». Приручители ловчих птиц называют «kansokta» и мертвечину, кровоточащее мясо убитого зверя или домашнего скота. В казахском языке бытует пословица: «Karakurt jep koy semiredi, kansokta
jep yt semiredi, Para jep by semiredi», которую можно перевести так: «Баран жиреет, питаясь каракуртами, собака жиреет, питаясь kansokta (колбасой из мясных отходов), судья
жиреет, получая взятки».
Uikisin alu – для того, чтобы птица усмирилась и привыкла к человеческим рукам,
используют метод uikisin alu (букв.: забрать сон). Днем птице не дают спать. Ночью же,
чтобы приучить к режиму, сажают на специально натянутый аркан и раскачивают его
вправо-влево. При этом птица может даже упасть. В это время охотник и берет сонную
птицу на руки, приручая и укрощая дикий нрав, и снова сажает на аркан.
Uyirimen ush togiz (букв.: трижды по девять раз взять всю стаю) – заклинание охотника; пожелание, которое говорят охотникам, желая им удачной охоты. Это выражение
обусловлено образом жизни древних казахов – кочевым скотоводством. В целях увеличения поголовья скота в один табун на одного самца выделяли по девять самок. По поводу
смысла этого словосочетания А.Хазимова отмечает следующее: «При оказании особых
почестей, подношении почетных подарков, а также при взыскании ущерба или взымании
штрафа у казахов традиционно использовали девятикратные меры исчисления» (пер.
авт.) [7:6].
Kanat kuyrigin suzip koyu. (букв.: процедить (разредить) птице хвост) – огда после
дрессировки пернатого хищника впервые выпускают на волю, то связывают перья хвоста в пучки, чтобы он не смог взлететь слишком высоко.
Algirliginan aynu (букв.: терять хваткость). Беркут считается священной птицей.
Но иногда не знающие этого люди дразнят дрессируемых диких птиц, тыкают, пытаясь
играть с ними. В результате беркут может потерять хваткость, утратить надрессированные
навыки.
Рассмотренные примеры показывают, как на основе свободных сочетаний слов образовались фразеологизмы. В ходе анализа выясняется, что основное значение устой111

чивого словосочетания приобретает переносный смысл, становится опосредованным,
немотивированным.
Птицы и искусство их приручения всегда воспевались в поэзии акынов, в силу чего
возникло множество выразительных словесных изречений. Знаковый для казахской
культуры вид охоты с ловчими птицами существенно пополняет сокровищницу языка
казахского народа устойчивыми словосочетаниями.
Описанные фразеологизмы свидетельствуют о том, что искусство охоты, в особенности, охоты с ловчими птицами у казахского народа ценилось очень высоко. Значение
многих, относящихся к ним слов проясняется только в контексте. При этом они не всегда
являются главным компонентом фразеологической единицы. Необходимость широкого
рассмотрения и определения смысла и содержания многокомпонентных устойчивых номинаций, связанных с охотничеством, обусловлена требованиями современных научных
представлений о тесной взаимосвязи языка и культуры, языка и познания.
С течением времени и внутреннее содержание, и внешняя структура фразеологизмов, рождающихся и живущих вместе с народом, подвергаются изменениям. В значении каждого устойчивого сочетания, связанного с охотой, использованием ловчих
птиц, их приручением, лежит сокровенный смысл, который тесно связан с легендами,
окутывающими это многовековое народное искусство.
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Сидорец В.С.
(Мозырь, Беларусь)

ВЕРБОИДЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»)
Досліджуються структурні властивості, семантичне наповнення і функцiонування
вербоїдів (неоднослівних найменувань дії з десемантизованим компонентом) і вербоїдних конструкцій у романі-епопеї Л.М. Толстого «Війна і мир».
Ключові слова: вербоїдна конструкція, деривація, концепт.
Исследуются структурные свойства, семантическое наполнение и функционирование вербоидов (неоднословных наименований действия с десемантизированным компонентом) и вербоидных конструкций в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
Ключевые слова: вербоидная конструкция, деривация, концепт.
Structural abilities, semantic feeling and functioning of verboids (multiword names of
action with a desemantised component) and verboid constructions in the novel-epic “War and
peace” by L.N. Tolstoj are investigated.
Key words: verboid constructions, derivation, concept.
В современной лингвистической науке весьма актуальна проблема неоднословных
наименований акционально-статального признака (в нашей терминологии – вербоидов)
как с позиции номинативной деривации [1], так и с позиции функционирования в художественном тексте. Семантико-деривационная структура этих дискретных единиц – результат взаимодействия двух частей: дериванта – десемантизированного глагола и лексического центра – абстрактного существительного. Грамматическая инициатива при этом
может исходить либо от дериванта, либо от лексического центра: вести беседу, довести
до совершенства, испытывать радость; ведутся споры, произошла встреча, состоялся
митинг.
Мобильность компонентов вербоидов и ёмкость их семантики способствуют созданию в соответствии с замыслом писателя различных по протяжённости и внутренней
организации речевых сегментов.
Понятие художественный текст ассоциируется в нашем сознании с языком художественной литературы, реализующим авторский замысел и отражающим стилевое
многообразие составных социальных частей общества. Исследуя художественный текст,
И.Р. Гальперин отмечает его специфическое свойство – особый характер модальности,
которая в значительной степени проявляется через систему «стилистических приёмов литературной обработки» языкового материала и особенно через индивидуально-авторское
использование различных образных средств [2: 72]. Развивая мысль И.Р. Гальперина,
О.И. Ревуцкий обращает внимание на высокую информативную насыщенность художественных текстов, их цельность, связность (и даже «бессвязную связность»), на импли© Сидорец В.С., 2010
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кативность – «невыраженность автором некоторой части содержания в расчете на то, что
читатель сам сможет дополнить недостающее» [3: 43], на проспекцию и ретроспекцию,
когда «время может не соответствовать естественной хронологии событий», когда «возможны “прорывы” в далекое прошлое, свободное “путешествие” по разным временным
планам и т.д.» [3: 44].
В последнее время наметился интерес к художественному тексту в аспекте когнитивного моделированияния его концептосферы, чтобы основательнее определить глубинные свойства художественного текста, поскольку когнитивный аспект исследования, как
подчёркивает Е.А. Огнева, учитывает ряд факторов: онтологические свойства – коммуникативную природу текстовой деятельности и её структурирование; идеологическую и
гносеологическую природу художественной деятельности; специфику художественного
слова – язык художественных произведений, который является максимальной манифестацией национального языка, охватывающей все реализации его творческого потенциала; высокую степень антропоцентризма художественного текста – сложного смыслового
знака, выражающего знания писателя о действительности, воплощённые в его произведении в виде индивидуально-авторской картины мира [4: 49].
C учётом разработанных типов художественных концептов Е.А. Огнева предлагает
графическую систему моделирования различных по семантическому объёму когнитивных структур, которые представляют концептосферу художественного текста. Специфика художественного слова – язык художественных произведений – это своеобразный
план выражения художественного текста, а концептосфера – план его содержания. Следовательно, изучение различных по объёму, семантике и концептуально-структурной
значимости единиц плана выражения художественного текста раскроет «секреты» его
концептосферы, т.е. плана содержания, и чем детальнее, полнее мы проанализируем
план выражения, тем объективнее и точнее, если потребуется, отразим в графической
системе когнитивные структуры исследуемой концептосферы, которые позволят эффективнее решить культурологические, литературоведческие и другие проблемы, получившие выражение в том или ином художественном тексте.
К числу значимых элементов плана выражения относятся отмеченные выше неоднословные наименования акционально-статального признака с десемантизированным компонентом – вербоиды.
Объектом исследования послужили система и функционирование вербоидных структур в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир», гениальном классическом произведении русской и мировой художественной литературы.
В романе часто употребляются вербоиды, которые являются единственным средством наименования того или иного акционально-статального признака: «Он принял
молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на
симметрично-выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решил про
себя, что всё это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того
чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им»
[5: 100]; «Пьер расстроил симметрию, подвинув себе стул, и тотчас же Берг и Вера
начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя» [6: 233]; «Ежели бы событие не
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совершилось, то намеки эти были бы забыты, как забыты теперь тысячи и миллионы
противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых» [7: 106]. Вербоиды наделать глупостей, расстроить симметрию, событие не совершалось – необходимые компоненты повествования,
не имеют синонимических соответствий среди однословных номинаций – глаголов.
Многие вербоиды в романе-эпопее «Война и мир» имеют среди глаголов
коммуникативно-синонимические соответствия (подавать помощь – помогать, оказывать уважение – уважать, давать поручение – поручать и др.), однако они никоим образом не дублируют глаголов в художественном тексте: 1) «Кутузов, которого он догнал
еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других
адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения (поручал. – В.С.)»
[5: 157]; 2) «Сидя в своей прежней классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно-оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот
свой семейный, детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как
для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений (наслаждал. – В.С.)
в жизни» [6: 12]; 3) «В сухом, отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более чем прежде нашел подтверждение (подтвердился. – В.С.)
этому предположению» [6: 167]; 4) «Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина, Жерве вставил шутку, и разговор принял опять прежнее, веселое направление
(направился. – В.С.)» [6: 217]; 5) «Он делал тысячи различных предположений (предполагал. – В.С.) о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить
его» [6: 261]; 6) «Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым
текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви (любил. – В.С.) ко всем людям и вследствие того уверенности
в такой же любви к себе других людей» [8: 147].
Как можно заметить, ни один из синонимичных вербоидам глаголов не может быть
употреблен в тексте.
В первом примере глагол поручал, во-первых, не может на лексическом уровне контактировать с трансформированным в наречие прилагательным серьезные с учетом литературной нормы («более серьезно поручал»), во-вторых, глагол поручал не передает той
многократности действия, которая реализуется формой множественного числа входящего в состав вербоида существительного поручение и суффикса -ва- дериванта давал.
Во втором примере глагол наслаждал не только не передает многократного способа
глагольного действия (он реализует только грамматическую семантику несовершенного
вида), но и особый избирательный характер этой многократности, реализуемой формой
множественного числа существительного наслаждение, лексически контактирующего
со словами одни из лучших.
В третьем примере вербоид нашел подтверждение реализует большую значимость
процессуального факта, чем глагол подтвердился, который, кроме того, по литературным нормам не вступает в лексический контакт со словами это предположение («подтвердился этим предположением»).
В четвертом примере синонимичный глагол направился, приобретая разговорный
оттенок, не сможет контактировать с лексически и грамматически зависимыми от су115

ществительного направление словами, трансформированными в наречия (по-прежнему,
весело). Кроме того, в данном тексте вербоид принял направление грамматически самодостаточен, а синонимичный глагол требует распространения второстепенным членом
предложения: направился (куда?).
Не может быть семантически и структурно полноценной замена выражения «делал
тысячи различных предположений» выражением «тысячу раз предполагал» в пятом примере, поскольку несколько ослабевает многократный и особенно избирательный, представленный прилагательным различных, характер акционально-статального факта из
сферы субъективного мира.
В шестом примере недостаточные дистрибутивные возможности глагольной словоформы любил не позволяют заменить вербоид находился в состоянии любви. Трансформация «восторженно, по-детски, нежно (или по-детски нежно) любил» может разрушить
смысловую цельность данной фразы, ослабить ее содержательный стержень – значимость процессуального признака.
В романе-эпопее широко используются мощные потенциальные возможности вербоидов в процессе реализации различных залоговых значений. Так, вербоиды получить
назначение, находить поддержку выражают семантику страдательного залога: «Анатоль Курагин тотчас получил назначение («назначился») от военного министра и
уехал в Молдавскую армию» [7: 37]; «Воззрение это, сильно распространенное в высших
сферах армии, находило себе поддержку (поддерживалось. – В.С.) и в Петербурге, и в
канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир»
[7: 47]. Если в первом примере однословный коммуникативно-синонимический эквивалент отсутствует, то во втором – существующая глагольная словоформа характеризуется
разговорным оттенком и не вписывается в содержание текста.
Тот же разговорный оттенок не позволяет глагольной словоформе помириться «войти» в текст для передачи взаимно-возвратного залогового значения. Это значение реализует вербоид заключить мир: «Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!» [7: 47].
Достаточно часто употребляются вербоиды с собственно-возвратным значением:
«Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним» [5: 72]; «Мак теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог
Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки (ошибаются. – В.С.) за ошибками, наконец, один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает charme
14 французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности» [5: 197];
«Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над
болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление (удивиться. – В.С.) в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню
шарлатан, который может дать опасные средства» [8: 9].
Вербоиды с собственно-возвратным значением – единственные материальные выразители необходимого акционально-статального признака, воплощающие элементы
художественного замысла писателя. Так, к вербоиду почувствовал нежность нельзя
подобрать даже разговорный или искусственный однословный коммуникативный экви116

валент. Иными словами, словообразовательный механизм не может в данной ситуации
«оказать помощь» писателю.
Необходимость употребления вербоида делают ошибки, вместо глагола ошибаются,
объясняется прежде всего тем, что, в отличие от глагола, вербоид способен передать
большую значимость акционально-статального признака с помощью дериванта делают.
Кроме того, элементы структуры данного текста («за ошибками») не пропускают отмеченную глагольную номинацию.
В последнем случае писатель не употребил глагол удивиться как более радикальное
средство материализации собственно-возвратного предикатного признака. Речевая ситуация повествования подсказала ему смягченный вариант – вербоид выразить удивление
с «деликатно-ослабленной» семой в дериванте выразить.
Весьма оригинальным средством в творческой манере Л.Н.Толстого является прием «наложения» вербоидов, когда данные деривационные сочетания, имея один деривант, объединяются в один комплекс, представляющий своеобразный «сгусток», фокус
значений нескольких предикатных существительных – семантических центров вербоидов: «С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменнотребователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек» [5: 112]; «Достигнуть
Цнайма прежде французов - значило получить большую надежду на спасение армии;
дать французам предупредить себя в Цнайме - значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному ульмскому, или общей гибели» [5: 214]; «Этот человек теперь
в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через него устроить себе выдачу
единовременного пособия» [5: 253]; «Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в
нем какого-нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии
и решительности» [5: 356]; «Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки
костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту
и способность к партизанской войне» [8: 142]; «Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или
месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже,
все как-то совестно и неловко» [8: 20].
Как видим, в отмеченных комплексах слиты вербоиды, именные компоненты которых могут вступать в частичные отношения синонимии или антонимии: возбуждать
страх и почтительность = возбуждать страх + возбуждать почтительность; приобрести доверие и дружбу = приобрести доверие + приобрести дружбу и т.д. Вербоиды
возбуждать почтительность, придавать энергии, придавать решительности, оказывать способность – единственные средства наименования акционально-статального
признака. Что касается вербоидов возбуждать страх, подвергнуть позору, подвергнуть
гибели, приобрести дружбу, то они имеют однословные коммуникативные эквиваленты
устрашать, опозорить, погубить, подружиться, которые, однако, не «воспринимаются» текстом, поскольку не имеют необходимых дистрибутивно-семантических свойств,
в отличие от синонимичных вербоидов. Так, словоформу устрашал не «пропускают»
компоненты к себе, почтительность и придаточная часть каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Словоформа опозорить не контактирует в дистрибутивном
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отношении с компонентами текста подобному ульмскому, имеет в сочетаниях с другими словами элементы просторечно-разговорного характера. Результатом структурносмысловой ассимиляции с вербоидом подвергнуть позору является вербоид подвергнуть
гибели, вместо словоформы погубить. Вербоид с взаимно-возвратным значением приобрести (его) дружбу имеет коммуникативный однословный эквивалент подружиться (с
ним), который принципиально допустим в данном тексте, но его не «пропустит» с таким
же значением вербоид приобрести (его) доверие, поскольку он не имеет однословного
коммуникативного эквивалента «подовериться» (с ним).
И, наконец, в последнем примере мы имеем тройной комплекс вербоидов испытывал
отчаяние, злобу или месть, который не дает никаких шансов однословным компонентам
отчаивался, злобствовал (злился) для вхождения в текст, во-первых, потому, что в языке
нет третьего однословного компонента («мстился»), и, во-вторых, потому, что три именных компонента данного комплекса в структурном и семантическом отношении поддерживаются словами «и тому подобные чувства».
Значительно реже в романе-эпопее встречаются комплексы вербоидов, имеющие два
дериванта при одном именном центре: «Княжна Марья и старый князь, каждый посвоему, носили и скрывали свое горе» [6: 39]; «Определить и выразить значение духа
войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки» [8: 132]. Данные конструкции
демонстрируют разноаспектность в процессе восприятия того или иного факта, изображаемого автором.
Функционирование вербоидных структур с классификаторами типа доходить до
предела унижения, иметь чувство смерти, испытывать горечь разлуки и др. в художественном тексте не получило освещения в научной литературе. Классификаторы (термин М. В. Всеволодовой) в составе вербоидных структур – своеобразные концепты этих
образований. Они представлены существительными, определяющими «категориальный
класс явлений действительности» [9: 46]: акт, горечь, предел, процесс, свойство, сладость, состояние, чувство и др.
Отмеченные существительные-классификаторы – весьма солидный резерв для вербоидов, они значительно расширяют конструктивно-смысловые возможности вербоидов, превращая их в особые вербоидные структуры. Классификаторы задают тон повествованию, основательно влияют на семантический облик того или иного текстуального
сегмента. Интересна в этом отнощении мысль М.В. Всеволодовой о том, что «не контекст «проясняет» смысл слова, а слово «выбирает» свой контекст и своих контекстпартнёров, в связке с которыми оно передаёт необходимый говорящему смысл, или иначе,
сочетаемость слова определяется его ЛСВ, концептуальной значимостью, частеречной
принадлежностью и способностью нести те или иные субъективные смыслы… Связь
слова “со своим” контекстом позволяет уточнить собственное значение слова, раскрыть
его концепт в данном языке» [9: 26].
Большинство приведённых выше слов-классификаторов «вхожи» прежде всего в художественный текст, специфика которого накладывает, естественно, отпечаток на вербоидные структуры.
Л.Н.Толстой часто использует классификаторы как средство расширения структурносемантических границ вербоидов и акцентировки внимания читателя на существенных
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с точки зрения писателя фрагментах объективно-субъективного мира. При этом классификаторы могут вводиться как в один отдельно взятый вербоид, так и в различные по
объему структурные комплексы вербоидов.
В первом случае в вербоиде классификатор вычленяет фрагмент из эмоциональнопсихической сферы человеческой деятельности, акцентируя на нем внимание: 1) «Поскорее, поскорее бы», думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей-гусаров»
[5: 236]; 2) «Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства» [6: 36]; 3) «Он ужаснулся своему сомнению и, стараясь вызвать в себе прежнее чувство умиления, повергся
к вратам храма» [6: 87]; 4) «Устроился в большом доме в верхних покоях и испытываю
счастливое чувство обновления» [6: 135]; 5) «По тому, что он так смотрел на дело,
он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял
известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с
величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали
его товарищи» [8: 19]; 6) «В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти
крайние пределы лишений, которые может переносить человек; но, благодаря своему
сильному сложению и здоровью, которого он не сознавал до сих пор, и в особенности
благодаря тому, что эти лишения подходили так незаметно, что нельзя было сказать,
когда они начались, он переносил не только легко, но и радостно свое положение» [8:
105]; 7) «И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами
находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить
свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними» [8: 163]; 8) «Кроме общего отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство
отчуждения от лиц своей семьи» [8: 186].
К числу общих структурных свойств отмеченных вербоидов можно отнести наличие классификаторов наслаждение, увлечение и прелесть, чувство, известие, пределы, а также то, что если замена их однословными коммуникативными эквивалентами
в некоторых примерах теоретически и возможна (в языке существуют синонимичные
с вербоидами глаголы), то практически она не осуществима, поскольку и структурно, и
в смысловом отношении разрушает созданные писателем различные по объему текстовые фрагменты. Наиболее ярким в этом смысле является первый пример. Так, вербоид
изведать наслаждение атаки имеет два коммуникативных эквивалента – насладиться
атакой и атаковать. Однако ни первый, ни тем более второй, однословный, не смогут
«детализировать» этот эмоционально-психический участок в сознании Николая Ростова
так, как это реализуется достаточно аналитичным по составу и семантике компонентов
вербоидом. Каждый компонент вносит семантическую «лепту» в данный текстуальный
фрагмент в качестве своих косвенно-производных значений, которых нет в глаголе атаковать. Поэтому весьма справедливы слова В.Н. Телия, что «главная причина существования в языке косвенно-производных значений слов, обозначающих непредметные сущности, заключается в том, что в этой сфере собственно словообразовательные средства
номинации крайне непродуктивны» [10: 142].
Во втором примере представлена в принципе та же структурно-смысловая уникальность вербоидов. Здесь в вербоид включены два классификатора – увлечение и прелесть.
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Попытка трансформации этого дискретного сочетания убеждает лишь в том, что смысловой сгусток фразы оригинален, отличается целостностью и, естественно, не подвержен
внешним изменениям. Так, это сочетание можно попытаться «разложить» следующим
образом: Пьер увлекся и «прельстился» бешенством; Пьер «взбесился». Несмотря на
то, что представленные номинации могут войти в соответствующие полные номинативные ряды (увлечься, почувствовать увлечение, испытать увлечение; «прельститься»,
почувствовать прелесть, ощутить прелесть; «взбеситься», почувствовать бешенство,
ощутить бешенство), даже попытка включения их в текст воспринимается абсурдной.
С меньшей долей категоричности, но по существу то же можно сказать и о других
вербоидах, приведенных выше. Так, теоретическая возможность, но практическая абсурдность трансформаций этих дескрипций, особенно в однословные компоненты (вызвать чувство умиления – почувствовать умиление – умилиться; испытывать чувство
обновления – чувствовать обновление – «обновляться»; принять известие о назначении
– «известиться» о назначении – «назначиться»; испытывать пределы лишений – «предельно лишаться»; не отдаться чувству жалости – не почувствовать жалость – не
пожалеть; испытывать чувство отчуждения – чувствовать отчуждение – «отчуждаться») наглядно подтверждается контекстом, его стилистическими рамками и литературной нормой. Так, например, коммуникативно допустимые, находящиеся на одной
стилистической линии с вербоидом не отдаться чувству жалости синонимические
коммуникативные эквиваленты не почувствовать жалости и не пожалеть не воспринимаются текстом: препятствие на пути включения их в текст создает словосочетание
бывшему в них, подчеркивающее, выделяющее семантику классификатора чувство.
Как видим, классификаторы, выбирая контекстпартнёров, «задают тон» в формировании содержания различных по протяжённости речевых сегментов. Это ещё более
заметно в следующих примерах: «Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его
затрещала канонада, пальба, стук колёс экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетёры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается
его сердце, и он выезжает вперёд рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него.
и он испытывает то чувство удесятерённой радости жизни, какого он не испытывал
с самого детства» [5: 199]; «И кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился
детский страх неотвратимого физического страдания» [6: 40]; «Первое время своего
знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения,
похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте» [6: 137].
В каждом из примеров фигурируют контекстпартнёры классификаторов – непосредственно или опосредствованно связанные с ними прилагательные, которые представляют интенсифицированный эмоционально-экспрессивный, образный признак. В качестве
интенсификаторов-распространителей категориально-концептуальной семантики классификаторов используются также синтаксические конструкции, включающие в свой
состав акцентирующие компоненты: какого не испытывал; то, которое испытывал.
Кроме того, в первом примере заключающая смысл часть, в которую входит вербоидная
структура и грамматически зависимая от неё конструкция, является своеобразным итогом предшествующей части, характеризующейся объёмным реальным содержанием и
повышенной коннотацией.
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Еще более сложным структурно-смысловым рисунком характеризуются анализировавшиеся выше комплексы вербоидов, также включающие классификаторы: 1) «Он не
мог отказаться от места или, скорее, звания (потому что он ничего не делал), которое
доставил ему князь Василий, а знакомств, зовов и общественных занятий было столько,
что Пьер еще больше, чем в Москве, испытывал чувство отуманенности, торопливости и всё наступающего, но не совершающегося какого-то блага» [5: 257]; 2) «Но он
всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни» [6: 75]; 3) «Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в
эту минуту ещё сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления
и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребёнка»
[7: 408]; 4) «Кто из русских людей, читая описания последнего периода кампании 1812
года, не испытывал тяжелого чувства досады, неудовлетворенности и неясности»
[8: 177]; 5) «Кутузов же, тот человек, который от начала и до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу ни одним действием, ни словом не
изменяя себе, являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в
настоящем будущего значения события, – Кутузов представляется им чем-то неопределенным и жалким, и, говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко
стыдно» [8: 195].
Весьма удачно передается психическое состояние Пьера в первом предложении, особенно той его частью, которую представляет комплекс вербоидов «испытывал чувство
отуманенности, торопливости, … блага». Семантическое разнообразие этой конструкции, выражаемое всеми ее компонентами, а также цельность, монолитность структуры
создают своеобразный смысловой «фокус», направленный на сознание читателя и вызывающий у него ответную мощную эмоционально-экспрессивную реакцию. Понятно,
что попытки определенным образом трансформировать эту конструкцию безуспешны,
так как они разрушают авторский художественный замысел.
Не могут быть заменены однословными коммуникативными эквивалентами – глаголами – структурные части комплекса вербоидов испытывал радостное чувство
успокоения, обновления и возвращения (успокоился, обновился, возвратился) во втором
предложении. Этому не способствует особый, книжный характер именных компонентов
успокоение, обновление, возвращение, элементы семантической градации этих компонентов, прилагательное радостный перед классификатором чувство.
Не подвержен трансформациям вербоидный комплекс испытывал то чувство молодости, оживления и решительности в третьем примере, поскольку писатель акцентировал внимание на классификаторе чувство, объединив в нём три чувства (испытывал
чувство молодости, чувство оживления и чувство решительности). Для этого он использовал усилительно-выделительное местоимение то и придаточную часть которое
охватило его в то время, раскрывающего содержание описательного именного компонента вербоидного комплекса в главной части.
В четвёртом примере, кроме семантически нарастающей градации именных компонентов вербоидов, наличия прилагательного тяжелый, препятствующего структурным
изменениям всей конструкции, сохранению ее монолитности способствует отсутствие
однословного коммуникативного эквивалента к вербоиду испытывать чувство неясно121

сти («неяснуться»). Не изменяет ситуации существование в языке однословных коммуникативных эквивалентов досадовать, удовлетворяться, которые по стилистическим и
дистрибутивным свойствам остаются за пределами данного комплекса.
Тема-рематический центр пятого текстуального фрагмента являет пример самоотвержения и сознания представляет собой комплекс, состоящий из двух вербоидов (являет пример самоотвержения, являет пример сознания), который практически не поддается трансформациям, благодаря прежде всего классификатору пример с грамматически
зависимым от него распространенным определением, а также тому, что первый вербоид
не имеет однословного коммуникативного эквивалента.
Мощный рематический акцент на классификаторе чувство делается писателем в
предложении «Ростов, стоя в первых рядах Кутузовской армии, к которой к первой
подъехал государь, испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой
армии, – чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения
к тому, кто был причиной этого торжества» [5: 309]. Во-первых, классификатор обретает особый рематический артикль то же, во-вторых, рематизированный таким образом
классификатор чувство требует художественной конкретизации. Для её осуществления
писатель использует встречающийся в романе приём – трансформированный повтор, в
данном случае вербоид какое (чувство) испытывал, который с детализатором каждый
человек этой армии выстраивает конкретизаторы (испытывал) чувство самозабвения,
(испытывал чувство) гордого сознания могущества, (испытывал чувство) страстного
влечения в порядке возрастающей семантической градации.
В современном русском языке имеет место преобразование вербоидов, созданных
по исходной модели деривант + предикатно-признаковое существительное (деривант – грамматически ведущий компонент) в трансформы, где грамматически господствующую роль играет существительное: вести наблюдение – ведется наблюдение, совершать восхождение – совершается восхождение, выражать недоверие – выражается недоверие и др. Создание этих трансформ происходит по образцу двусоставных
предложений. Свойства модели двусоставного предложения способствуют некоторой
автономизации этих трансформ в системе вербоидов, чему способствуют также конструкции, у которых функция грамматически господствующего компонента постоянна:
состоится встреча, произошла авария, идет наступление. Тем не менее они не отличаются от трансформ типа ведется наступление, поскольку дериванты состоится, произошла, идет, будучи синонимами, имеют синонимы среди деривантов этих трансформ:
состоялось (совершилось, осуществилось) распределение, идет (ведется, осуществляется, проводится) инспектирование.
Использование Л.Н.Толстым таких трансформ преследует цели усилить актуальнокоммуникативный, рематический акцент в ходе повествования на семантическом центре
того или иного вербоида: «На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что
решительная минута наступила» [5: 99]; «Государь не написал этих слов в письме, потому что он чувствовал с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту
минуту, когда делается последняя попытка примирения; но он непременно приказал
Балашеву передать их лично Наполеону» [7: 20]; «Но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта
была величайшая из всех известных войн...» [8: 129].
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В романе-эпопее «Война и мир» употребляются трансформы с несколькими
предикатно-признаковыми существительными или вербоидные комплексы: «Как только
он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и
завязывались толки, споры, шутки» [5: 306]; «Пока происходят споры и интриги о
будущем поле сражения, пока мы отыскиваем французов, ошибившись в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска» [8: 110]; «Из этой толпы слышнее всех слышались стоны и приговоры
кухарки» [8: 123]; «Но когда умирающее есть человек, и человек любимый – ощущаемый,
тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана,
которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда
болит и боится внешнего раздражающего прикосновения» [8: 182].
Следует отметить, если на грамматическом уровне существительные – господствующие компоненты вербоидов, то на категориально-семантическом уровне тон всему значению вербоидов задают глаголы-дериванты, через которые «проходит» акциональностатальная семантика существительных, обретая признаки глагольности: завязывались
(проходили) споры – спорили, завязывались шутки – шутили, слышались стоны и приговоры (кухарки) – стонала и приговаривала (кухарка) и т.д. Отмеченные контекстные
реализации заложены в предикатно-признаковой семантике существительных, представляющих класс синтаксических дериватов.
Каждый синтаксический дериват имеет то же лексическое значение, которое представлено и у исходной формы, но с другой синтаксической функцией. В пределах вербоида эта функция, с одной стороны, нивелируется глаголом-деривантом, а с другой –
поддерживается коммуникативно-рематическим акцентом текста, реализующим пропозитивную семантику деривата-существительного. В результате текст выводит существительное на уровень грамматического подлежащего, которое автономизирует предикатный, пропозитвный по своему характеру «сгусток» вербоида, а деривант «не выпускает»
его из сферы своего влияния. Поэтому вербоид сохраняется в языке как единое целое,
обладающее такой глагольностью, которая удовлетворяет различные потребности повествования. Как можно было убедиться, Л.Н.Толстой весьма активно использует богатые
структурно-семантические возможности рассмотренных конструкций для решения разноплановых задач в процессе «материализации» художественного замысла.
В целом структурно-смысловые потенции и вытекающие из них текстообразующие
функции вербоидов в романе-эпопее «Война и мир» весьма интересны и перспективны как объект исследования, о чем говорит в определенной мере приведенный выше
языковой материал и его анализ. Остановимся более подробно на текстообразующих и
текстоорганизующих функциях вербоидов.
Даже вербоиды, обладающие относительно несложной структурой, состоящей только из дериванта плюс существительное в Вин. падеже, могут быть централизующими
компонентами различных по объему фрагментов текста. К их числу можно отнести вербоид подтверждать справедливость в следующем тексте: «Как ни странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил
три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ
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в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, – все факты истории (насколько она
нам известна) подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи
войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере,
существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов» [8: 128].
Семантическая емкость данной дескрипции зиждется прежде всего на мощной пропозитивной семантике существительного справедливость, подающего импульсы как в
сторону текстообразования, текстостимулирования, так и в сторону организации текста.
Здесь вербоид – единственное средство материализации акционально-статального признака, поскольку однословный коммуникативный эквивалент – глагол – не может быть
выдан деривационным языковым механизмом, который, однако, легко переводит в глагольную сферу существительное по существующей аналитической деривационной модели с помощью дериванта подтверждать.
Текстообразующие и текстоорганизующие свойства вербоидов активизируются
Л.Н.Толстым следующим путем: он нередко обращается к структурным изменениям
вербоидов, заключающимся в том, что их семантический стержень – абстрактное существительное – представляет опорный смысловой центр одной из предикативных частей
сложного предложения, а десемантизированный глагол с коммуникативным заместителем этого существительного – местоимением – перемещается в другую предикативную
часть. Так, например, преобразован вербоид выказывать любовь: «Ростов был очень
счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так
блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он всё ждал чего-то еще,
и еще, и еще» [6: 10].
На семантику и организацию текста в романе-эпопее «Война и мир» часто работает
комплекс «мер», применяемых Л.Н.Толстым по отношению к вербоидам: «Всякий молодой человек, приезжавший в дом Ростовых, глядя на эти молодые, восприимчивые,
чему-то (вероятно своему счастию) улыбающиеся, девические лица, на эту оживленную
беготню, слушая этот непоследовательный, но ласковый ко всем, на всё готовый, исполненный надежды лепет женской молодежи, слушая эти непоследовательные звуки,
то пенья, то музыки, испытывал одно и то же чувство готовности к любви и ожидания счастья, которое испытывала и сама молодежь дома Ростовых» [6: 48]. Вопервых, в один комплекс объединены два вербоида: испытывать любовь и испытывать
счастье. Во-вторых, осуществлена конкретизация семантики именных компонентов любовь и счастье распространенными классификаторами чувство готовности (к любви)
и чувство ожидания (счастья). В-третьих, компонент счастье получает семантическое
подкрепление повтором десемантизированного глагола испытывала с заместителем этого компонента местоимением которое.
Мы обратили внимание лишь на отдельные фрагменты проявления текста через призму вербоидных конструкций в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». Дальнейшее исследование этой проблемы с учётом деривационной специфики вербоидов [11: 71]
и их производных позволит основательнее и глубже понять структурно-семантическое и
текстообразующее своеобразие вербоидов, а также создаст предпосылки для установления и моделирования представляющей план содержания концептосферы романа-эпопеи
«Война и мир».
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(на материале русскоязычных СМИ Украины)
Стаття присвячена дослідженню взаємодії у процесі впливу вербальних і невербальних компонентів мас-медійного повідомлення в російськомовних друкованих ЗМІ
України.
Ключові слова: вплив, вербальні і невербальні компоненти мас-медійного повідомлення, друковані російськомовні ЗМІ України.
Статья посвящена исследованию взаимодействия в процессе воздействия вербальных и невербальных компонентов масс-медийного сообщения в русскоязычных печатных
СМИ Украины.
Ключевые слова: воздействие, вербальные и невербальные компоненты массмедийного сообщения, печатные русскоязычные СМИ Украины.
The article is dedicated to research the interaction in influence’s process of media report
verbal and non-verbal components in Ukrainian printed Russian language mass-media.
Key words: influence, media report verbal and non-verbal components, Ukrainian printed
Russian language mass-media.
В процессе воздействия реципиент воспринимает посылаемую ему информацию в
определенном внешнем оформлении в зависимости от источника информации. Печатные СМИ ориентированы, в основном, на зрительный канал. С помощью зрения воспринимается более 90 % всей сенсорной информации [1: 30], по другим данным – от 40 %
до 80 % информации [2: 229]. В связи с этим, актуальным представляется изучение роли
в процессе воздействия ориентированных на зрительное восприятие невербальных компонентов печатных масс-медийных сообщений. Следует также учитывать, что начальная
стадия восприятия предмета и ситуации в целом дает общую информацию: обнаруживается преобладание какого-то цвета, приблизительные размеры еще неясных объектов,
их примерное расположение в поле зрения [3: 527]. В связи с этим, немаловажную роль в
печатных средствах массовой информации играют расположение информации на странице, иллюстрации, цветовое оформление [4], выделение цветом, шрифтовое варьирование
в печатных источниках [5: 58–86], в частности, размер шрифта (в том числе, и сочетание
шрифтов разных размеров). Целью этого исследования является выявление возможно© Подшивайлова А.М., 2010
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стей взаимодействия вербальных и невербальных компонентов в процессе воздействия в
печатных СМИ. Для достижения поставленной цели следует проанализировать содержательное наполнение иллюстраций, размера шрифта и цветового выделения фрагментов
сообщения в русскоязычных печатных средствах массовой информации современной
Украины.
Все печатные издания, так или иначе, используют невербальные компоненты для
повышения эффективности воздействия. Наиболее активно невербальные компоненты
применяются в газетах на первой (лицевой) странице. В современных печатных СМИ
Украины наблюдается присутствие «передовиц» (больших статей на первой странице) или крупных текстовых фрагментов сообщений (с продолжением на последующих
страницах). К передовицам обращаются газеты, претендующие на статус аналитических, интеллектуальных изданий или газеты, ориентированные на реципиента, лучше
воспринимающего информацию в оформлении, характерном для советской эпохи. При
этом в основной массе русскоязычных газет Украины на первой странице наблюдается
минимум словесно выраженной информации и большое количество невербальной. Как
правило, первая страница играет роль своеобразного «содержания» наиболее важных с
точки зрения адресанта сообщений (первые части статей с продолжением на последующих страницах, «завлекающие» заголовки с указанием страниц самого сообщения): «Почему подорожали товары первой необходимости? Подробности на стр. 8» («Вечерние
Вести», № 191 (1290), 17-23.12.2004, с. 1); «Янукович заявил о походе на Киев» «стр. 7»
(«Вечерние Вести», № 191 (1290), 17-23.12.2004, с. 1). Подобное размещение информации стимулирует реципиента прочитать полное сообщение (в том числе, и приобрести то
или иное печатное СМИ). Известно, что уменьшение избыточности и увеличение оригинальности является одним из путей повышения продуктивности непроизвольного запоминания [6: 32]. В связи с этим, широко применяемый способ распространения печатных
масс-медиа («раскладки», проходя мимо которых предполагаемый реципиент видит
первые страницы (преимущественно с броскими заголовками и / или иллюстрациями)
разных печатных изданий) создает возможность воздействия с помощью сообщений на
первой странице на обширную аудиторию, не ограничивающуюся непосредственными
читателями того или иного печатного СМИ.
Иллюстрация (изображение, дополняющее вербальную составляющую сообщения
– фотография, рисунок, коллаж, карикатура, наглядное представление чисел с помощью
графиков, диаграмм и т. п.) в печатных средствах массовой информации служит для наглядного представления сообщения, привлечения первичного внимания реципиента.
Так, изображение карты Украины с указанием масштабов распространения эпидемии
дополняет вербальные заголовок и подзаголовок «ВСЕ ОДЕНЕМ МАСКИ!» «Хроника
эпидемии: в аптеки уже завезли лекарства, врачи работают без выходных, граждан
призывают не рисковать» («Вечерние вести», № 201 (2369), 2.11.2009).
С лингвистической точки зрения важной представляется способность иллюстрации
акцентировать внимание адресата на одном из возможных толкований сообщения или
выдвигать на первый план дополнительное значение, вербально не выраженное. На конкретном примере это выглядит следующим образом. На первой странице газеты «Вечерние вести» № 165 (1065) (ноябрь 2003 г.) большими буквами красного цвета надпись
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«Есть такие партии» (заголовок-отсылка к статье о политических партиях Украины)
сопровождается крупной иллюстрацией – веер игральных карт с изображением лиц ведущих политиков того времени. Вербальная экспрессивность (восходящая к известному
афоризму) используется для сообщения реципиенту «о чем будет идти речь в статье»,
невербальный компонент (в форме иллюстрации) способствует созданию дополнительной экспрессивности за счет объединения восприятия слова «партия» как «политическое
объединение» и как «карточная игра» (с помощью невербального компонента происходит своеобразная метафоризация сообщения-заголовка).
Иллюстрация может не соответствовать сообщению или соответствовать частично,
способствуя формированию языковой игры. Так, заголовок масс-медийного сообщения
о политических событиях (противостоянии президента Украины В. Ющенко и премьерминистра Украины Ю. Тимошенко) «ПРЕЗИДЕНТ ОТКОПАЛ ТОПОР ВОЙНЫ» («Обзор», № 69 (432), 15.04.2008) сопровождается иллюстрацией, на которой В. Ющенко на
«субботнике» в рабочей одежде и рабочих рукавицах с топором в руках. Содержательный
смысл сообщения раскрывается в краткой информации мелким шрифтом внизу иллюстрации: «Виктор Ющенко обвинил Юлию Тимошенко в коррупции. «Задача правительства – не торговать землей», – заявил глава государства в понедельник. После
чего Секретариат Президента обвинил премьера во всех смертных грехах» («Обзор»,
№ 69 (432), 15.04.2008).
Наиболее лингвистически значимыми из невербальных компонентов материального представления печатного сообщения выступают размер шрифта и выделение цветом
сообщения (в том числе, цвет шрифта). Размер шрифта может «сообщать» о важности
сообщения (или определенной части сообщения) и, зачастую, как невербальное средство выражения экспрессии используется в заголовках и подзаголовках. С переходом
газет на «цветной» формат возросла роль цветового выделения (и цвета шрифта).
Стандартный цвет шрифта печатного сообщения – черный (в большинстве случаев).
Поэтому выделение части сообщения каким-либо иным цветом свидетельствует о сильной экспрессивной нагрузке этой части. Исследователи отмечают, что «цветные надписи
люди замечают на 35 % чаще, чем черно-белые» [2: 14]. Листовки, как правило, широко используют возможности цветового оформления. «Цветные» газеты также имеют
возможность использования цвета для акцентирования определенной части сообщения: заголовок-ссылка «ЦИК РИСУЕТ СХЕМУ РАСКОЛА СТРАНЫ ПОСЛЕ 27 МАЯ»
(«Сегодня», № 77 к (н) (2616), 5.04.2007, с. 1); во второй части сообщения («РАСКОЛА
СТРАНЫ ПОСЛЕ 27 МАЯ») буквы окрашены в красный цвет. В этом же номере газеты
на с. 2 реципиенту предлагается сходное сообщение с повторением цветового акцента:
«ЦИК готовит страну к расколу» («Сегодня», № 77 к (н) (2616), 5.04.2007, с. 2), где
часть «страну к расколу» изображена буквами синего цвета. Цветовое выделение акцентирует внимание реципиента именно на сообщении о возможном разделении страны.
Причем «цветная» составляющая заголовка-ссылки на первой странице и заголовка статьи подкрепляется названием страницы, на которой расположена статья, – «УКРАИНА:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» («Сегодня», № 77 к (н) (2616), 5.04.2007, с. 2). Таким образом,
реципиенту посылается «тройное» сообщение о предстоящем делении страны как результате возможных внеочередных выборов (причем иные варианты развития событий
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не рассматриваются): происходит обращение к чувствам и эмоциям предполагаемого
адресата, и ключевую роль играет именно невербальный компонент – цветовой акцент
на определенной части сообщения. Или: «ФОСФОРНЫЙ «ЧЕРНОБЫЛЬ» НА ЛЬВОВЩИНЕ» («Сегодня», № 158 к (2697), 18.07.2007) – сообщение крупным шрифтом на первой странице (главное сообщение номера), где слова «ФОСФОРНЫЙ «ЧЕРНОБЫЛЬ»»,
выделенные красным цветом, акцентируют внимание адресата на возможных масштабах
и последствиях произошедшего события на Львовщине (железнодорожной аварии состава, перевозящего химическое вещество).
Цветовое выделение, как правило, служит для привлечения внимания адресата к сообщению: заголовок-ссылка «5 СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО УКРАИНЫ ПОСЛЕ ВТОРОГО
УКАЗА» («Сегодня», 27.04.2007, с. 1.) (в части «5 СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО УКРАИНЫ»
буквы синего цвета служат для первичного привлечения внимания; далее реципиенту
предлагается черным шрифтом вторая часть сообщения «ПОСЛЕ ВТОРОГО УКАЗА»,
что акцентирует политическую «окраску» первого сообщения; завершает формирование
«привлекающего внимание» сообщения подзаголовок более мелким шрифтом черного
цвета – ««Сегодня» выяснила, вероятен ли силовой вариант и что означает третье
пришествие Пискуна в кресло Генпрокурора» («Сегодня», 27.04.2007)). Политическая
«наполненность» сообщения формируется с помощью упоминания некоторых последних (в отношении сообщения) политических событий, причем, кроме цвета, свою роль
в воздействии играют выбор политических событий (как уже произошедших («второй
указ» (о роспуске парламента), изменения в составе представителей некоторых руководящих должностей), так и тех, которые адресант представляет как вероятные («силовой
вариант»)) и порядок их расположения в сообщении (в том числе, и «трансформация»
«5 сценариев» из заголовка в один упоминаемый «вариант» в подзаголовке). Подобное
оформление заголовка-ссылки призвано заинтриговать предполагаемого адресата прочитать саму статью о политических событиях в стране.
Цвет шрифта может быть любой, но наиболее активно используется как контраст
черному (стандартному) красный цвет. Считается, что красный цвет может вызывать
«беспокойство и тревогу», поднимать активность [2: 13]. С этой точки зрения выделение
букв части сообщения красным цветом может восприниматься как крайняя степень
экспрессивности: заголовок «Гривню грозит обвалить майское наступление «оранжевой» оппозиции» («Сегодня», № 63 к (2602), 20.03.2007), буквы в словах «гривню грозит
обвалить» – красного цвета. Это сообщение посылается адресату на первой странице
(по размеру – как центральное сообщение выпуска). Первая часть сообщения (красными
буквами) должна привлечь внимание и «испугать» предполагаемого реципиента, после
чего буквами черного цвета адресант «сообщает» кого / что нужно винить в возможной инфляции. Акцент с помощью выделения красным цветом части сообщения, как
правило, дополняется и размером шрифта (более крупным): «ЭПИДЕМИЯ» (крупный
шрифт, красный цвет) и далее меньшим шрифтом черного цвета «ИНСТРУКЦИЯ ПО
СПАСЕНИЮ» («Сегодня», № 240 к (3373), 31.10.2009). Как контраст черному цвету
используются также и другие цвета: «ПО 10 ДУШ В ДЕНЬ» (буквы черного цвета) и
далее (буквы синего цвета) «с такой скоростью вирус убивает украинцев» («Сегодня»,
№ 241 к (3374), 2.11.2009).
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Цветовое выделение части сообщения в некоторых случаях создает своеобразный
вариант языковой игры: заголовок «ЮЩЕНКО ГОНИТ РАДУ, ОНА – ЕГО» («Сегодня»,
27.04.2007), первые два слова напечатаны буквами синего цвета (цветное сообщение
привлекает первичное внимание), что приводит к деформации смысла целого сообщения. Выделение делает акцент на возможном прочтении слова «гонит» не как общелитературного глагола (в контексте целого сообщения адресант сообщает реципиенту, что
президент хочет распустить парламент, парламент в свою очередь хочет объявить импичмент президенту), а как сленгизма (по модели «кто-то «гонит»»). Выделенная цветом
часть, по сути, выражает имплицитно заложенную речевую агрессию по отношению к
называемому субъекту политики.
Причем цвет шрифта может несколько раз меняться на протяжении одного сообщения, что способствует опять же акцентированию внимания на определенной информации: заголовок «ВЫБОРОВ В МАЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ» («Сегодня», № 83 к (2622),
13.04.2007). Слова «ВЫБОРОВ» и «НЕ БУДЕТ» выделены шрифтом красного цвета, в то
время как центральная часть («в мае точно») – шрифтом черного цвета. Несмотря на то,
что сообщение якобы нейтральное (выборы могут быть, но точно уже не в мае), цветовой
акцент меняет содержание сообщения (выборов не будет). В подобных случаях цветовое
выделение служит для создания имплицитно заложенного сообщения.
Как видно из вышеизложенного, при изучении воздействия целесообразно обращать
внимание на невербальные компоненты в их взаимодействии с вербальными компонентами сообщения в печатных средствах массовой информации, в частности на способность корректировать смысловое содержание сообщения посредством иллюстрации,
размера шрифта и выделения цветом фрагментов масс-медийного сообщения.
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(Київ, Україна)
СУГЕСТИВНA ФУНКЦІЯ МЕТAФОРИ
В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КИТAЙСЬКИХ ЗМІ

У статті подається спроба виявити роль і місце когнітивної метафори в політичному дискурсі китайських ЗМІ. Зокрема, розглядаються найбільш вживані метафоричні
моделі та їх сугестивна функція. Особлива увага приділяється лексико-стилістичним
та граматичним засобам творення концептуальної метафори.
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В статье осуществляется попытка выявить роль и место когнитивной метафоры
в политическом дискурсе китайских СМИ. В частности, рассматриваются наиболее
употребляемые метафорические модели и их суггестивная функция. Особое внимание
уделяется лексико-стилистическим и грамматическим средствам создания концептуальной метафоры.
Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, политический дискурс СМИ,
суггестивная функция.
This article provides an attempt to identify the role and place of cognitive metaphors in
political discourse of Chinese media. In particular, the article refers to the most common
metaphorical models and their suggestive function. The article also touches upon the lexicogrammatical and stylistic means of realization of the conceptual metaphor.
Key words: metaphor, metaphorical model, the political discourse of the media, suggestive
function.
Концептуальні зміни в методології наукового пізнання наприкінці ХХ ст. створили
сприятливе підґрунтя для формування та розвитку когнітивного напрямку лінгвістики,
завдяки чому актуалізувалося дослідження логіко-психологічного аспекту метафоризації.
В сучасній когнітивній лінгвістиці метафора розглядається як одна із важливих ментальних операцій, спосіб пізнання, категоризації, концептуалізації, оцінки та пояснення світу. З цих позицій метафору досліджували Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Ричардс, A. Вежбицька, A.М. Бaрaнoв, Ю.М. Кaрaулoв, Ю.С. Степaнoв, Н.В. Пaвлoвич, Е.В. Юдaєв.
З українських дослідників можна виділити праці Л.М. Синельникoвої, Г.М. Явoрської,
Т.В. Рaдзієвської, С.A. Жaбoтинської, О.М. Чадюк, Х.П. Дацишина, І.О. Філатенко та ін.
Проте функціонування когнітивної метафори в сугестивному дискурсі політичних ЗМІ
є недостатньо дослідженим. Особливу увагу треба приділити аналізу соціокультурного
аспекту використання метафори і, зокрема, моделюванню структур свідомості учасників
комунікації. Адже дослідження сугестивної функції когнітивної метафори в засобах масової інформації сприятиме виявленню ментальних моделей, що зумовлені державною
політикою та ідеологією влади. Таке дослідження особливо актуальне для держав із соціалістичним устроєм і, зокрема, Китайської Народної Республіки.
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Аналіз політичної метафори в лінгвокультурологічному аспекті може включати серед інших семантичний і прагматичний виміри. У першому випадку метафора виступає
у якості “дзеркала” політичної культури, у другому - як “інструмент” для наукового аналізу культурної ідентичності (цей троп нерозривно пов’язаний із базовими цінностями
носіїв відповідної культури).
Метaфорa відіграє особливу роль у політичному дискурсі – притaмaнне цьому тропу внутрішнє зістaвлення створює можливість сугестивного впливу нa aдресaтa через зміну акцентів, переосмислення тієї чи іншої події або явищa. Однією з основних
функцій метaфори є проекція знaнь із однієї понятійної сфери в іншу з метою пізнaння,
кaтегоризaції чи концептуaлізaції нaвколишнього світу. Понятійнa системa, у межaх якої
люди мислять і діють, зa своєю природою є метaфоричною, оскільки метaфорa – не лише
зaсіб опису об’єктивної реaльності, але й спосіб її сприйняття та осмислення. Людині
властиво пізнавати невідоме через призму відомого.
Згідно з теорією концептуальної метафори, в основі метафоризації лежить процес
взаємодії між структурами знань (фреймами і сценаріями) двох концептуальних доменів – сфери-джерела і сфери-мішені. В результаті односпрямованої метафоричної проекції зі сфери-джерела у сферу-мішень, що сформувалася в результаті досвіду взаємодії
людини з навколишнім світом, елементи сфери-джерела структурують менш зрозумілу
концептуальну сферу-мішень, що складає сутність когнітивного потенціалу метафори.
Така проекція здійснюється не тільки між окремими елементами двох структур знань, а
й між цілими структурами [Э. В. Будаев 2007, с. 16-32]. Завдяки цій властивості гетерогенність референтів та супутні асоціативні комплекси дають змогу виходити за їхні межі
і створювати принципово нову інформацію [Метафора в языке и тексте, 1988. 33]. Таким
чином, структура сфери-джерела визначає спосіб осмислення сфери-мішені і може бути
основою для прийняття рішень.
У межах політичної метафори вчені виокремлюють такі найбільш розповсюджені
концепти: “війна”, “театр” “гра”, “cпорт”, “хвороба”, “дім”, “кримінал” [Чадюк 2005,
10; Філатенко 2003, 13; Дацишин 2005, 11]. Проте деякі із зазначених моделей невластиві східному способу мислення, адже конвенціональні метафоричні відповідності між
структурами знань (концептуальні метафори) узгоджені з певною культурою та мовою.
Так, наприклад, концепт “гра” в Китаї не може бути підґрунтям для політичної метафоризації, оскільки з позиції традиційної етики та моралі цей образ має відмінну від європейської парадигму: високе мистецтво, витонченість, стародавні традиції. “Кримінал”
і “хвороба” – явища, які, згідно з китайською традицією, підлягають евфемізації, а тому,
відповідно, не можуть бути залучені до утворення метафоричних моделей.
У китайському політичному дискурсі для метафоризації найчастіше використовуються такі концепти: подорож, війна, спорт, дім, рослинний світ, людське тіло тощо. Серед найефективніших метафоричних моделей треба виділити зокрема такі: “політична
діяльність – це подорож”, “пoлітичнa діяльність – це війнa”, “держава – це спільний дім”,
“пoлітичнa діяльність – це спорт”, а також медіарну модель: “вибoри – це війна / змагання”. Oкрім концептів “війна,” “спорт” і “дім”, у сучасному політичному дискурсі китайських ЗМІ фігурують також інші, проте вони представлені меншою кількістю фреймів і
не утворюють ефективних метафоричних моделей.
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Найбільш поширеною є метафорична модель “політична діяльність – подорож” [刘
文珍2007, 6]. У межах цієї моделі можна виділити низку характерних фреймів.
• Політичний курс – це шлях: 我为我国在政治民主的道路上取得的巨大成就而感到
欣喜[文书文秘网]。Заради нашої країни на шляху до демократії я здобув визначні
досягнення, що принесло мені багато радощів;. 大学生两会入党思想汇报：中国特
色社会主义政治之路 [文书文秘网]。Репортаж із університетських партійних
зборів: політичний шлях соціалізму з китайською специфікою.
• Прийняття політичного рішення – вибір дороги: 中国走社会主义道路是历史的选
择 [中国共产党新闻网]。Іти шляхом китайського соціалізму – це історичний вибір.
• Кінцева мета – пункт призначення: 为什么要从权力政治走到民主政治？[滁州官
方网站]Для чого переходити від силової політики до демократичної?
Треба зазначити, що парадигма концепту “подорож” щільно пов’язана із даоською
філософсько-релігійною символікою. Отже, метафори зазначеної моделі через призму
даоського світосприйняття імпліцитно звертаються до відповідних етнокультурних цінностей: шлях до світлого майбутнього, прагнення духовного самовдосконалення, шлях
надії. Проте безпосередньо шлях / дорога розглядаються не як фундаментальний концепт даосизму (道Шлях), а як конкретний образ подорожі.
У межах метафоричної моделі “політична діяльність – це війна” можна виділити
кілька слотів / концептів / компонентів: стратегія, боротьба, виклик, перемога, поразка.
Вони не лише засвідчують наявність протистояння певних сил, але й висвітлюють подію
чи явище з певної когнітивної позиції, яка, зрештою, передається реципієнту інформації,
адже конотативне смислове нашарування, що міститься у метафорах цієї моделі, передбачає імпліцитне звернення до таких атрибутів, як рішучість, категоричність, непохитність поглядів:
白树强认为，我国应尽可能地通过多边渠道解决贸易争端，促使贸易摩擦非政治化
[大洋网新闻]. Бай Шуцян вважає, що Китай повинен широкомасштабно вирішувати
проблему комерційного протистояння, щоб напруження в цій сфері втратило риси політизації.
面对贸易保护主义，中国的企业的应对之策是做好应对国际金融危机带来的挑战[
全球纺织网]. За умови державного протекціонізму, китайські компанії мають дати
гідну відсіч викликам світової фінансової кризи。
Наведені приклади вказують на те, що ситуація набула серйозного характеру й не
терпить зволікання, нерішучості чи напівзаходів. Отже, імпліцитне повідомлення, що
міститься у статті, не лише пояснює можливу жорсткість / радикальність дій уряду, але й
налаштовує реципієнта на відповідну модель поведінки, яка в даному випадку зумовлена
не суб’єктивними потребами, а об’єктивними вимогами часу.
У політичному дискурсі китайських ЗМІ активно використовується слот “стратегія”.
Слід зауважити, що лексеми [政治]战略 [політична] стратегія, [政治]策略 [політична] тактика, 政策 політичний курс належать до єдиного семантичного поля, проте з точки зору когнітивного осмислення і концептуалізації об’єктивної події чи явища різниця
між наведеними поняттями набуває принципового значення. Так, лексема政策 політичний курс вказує на визначений / затверджений (策) напрямок розвитку політичної ситуа133

ції(政). Лексема策略 тактика є лише коротким переліком вказівок (策), необхідних для
реалізації певного плану (略), в даному випадку – політкурсу. Лексема 战略 стратегія
належить до військового дискурсу і вказує на чітко визначений широкомасштабний план
із урегулювання певної ситуації.
云南日报讯（记者 李莎）昨日，省政府与中国平安保险（集团）股份有限公司在
北京签署了《战略合作框架协议》，标志着我省与中国平安的全面合作进入新阶段。
[新华网]. Як повідомляють мас-медіа провінції Юньнань, учора місцевий уряд провінції
в рамках угоди “Про стратегічне співробітництво” підписав угоду із Всекитайською
страховою компанією Пін’ань, це свідчить про те, що наша провінція, як і вся держава,
вступила в новий етап співпраці в галузі безпеки.
Отже, фрейм “політична діяльність – стратегія” має стале психологічне підґрунтя,
яке апелює до таких чеснот, як рішучість, чіткість, вивіреність та надійність; адже історія Китаю нерозривно пов’язана з історією розвитку військової справи (міць і добробут
держави завжди визначався організованістю армії і стратегічним талантом полководців).
Так, сфера джерело, військова традиція, позначається конотацією впевненості і впорядкованості, рішучості, чіткості й вивіреності.
В межах фрейму “протистояння” треба окремо розглянути слоти “перемoгa” і
“пoрaзкa”: за рахунок своєї конверсивності вони здатні по-різному концептуалізувати
одну й ту саму референтну ситуацію. Залежно від того, з чиєї позиції висвітлюється
подія (переможця чи переможеного), повідомлення набуває меліоративного чи пейоративного забарвлення [Чадюк 2005, 12]. Крім того, згадані фрейми існують на межі двох
метафоричних моделей: “політика – це війна” і “політика – це спорт”. Різниця полягає в
тому, що в першому випадку фрейм “перемога” передбачає домінування однієї сили над
іншою, а в другому – доведення власної правоти чи переваги:
发行人说，普通观众对较为艺术化的电影接纳程度并不高，此举毫无益处，我们
是在办电影节，不是什么白酒展销会。但这一回合最终是政治赢了[SOHU.COM.财经]
。Демонстранти заявили: у простого народу рівень зацікавленості у кіномистецтві зовсім невисокий, і в цьому [наближенні фільмів до мистецтва] не буде ніякої користі,
ми ж влаштовуємо кінофестиваль, а не виставку горілчаних напоїв. Але, зрештою, цей
раунд усе ж таки виграв уряд.
Завдяки метафоричній моделі “політика – це спорт” і, зокрема, фрейму “перемога”,
повідомлення набуває нового конотативного наповнення: уряд (урядовці) не вольовим
рішенням нав’язали свої вимоги китайській кіноіндустрії, а в процесі переговорів довели свою правоту щодо доцільності й необхідності залучення мистецької та естетичної
цінності в сучасний кінематограф. Таким чином, шляхом сугестивного впливу в реципієнта формується враження, що уряд турбується не лише про добробут держави загалом,
але й про кожного її громадянина / групу громадян, оскільки урядовці довели свою позицію шляхом переговорів і досягнення консенсусу – “здобули чесну перемогу”, а не
перемогу за рахунок авторитарного рішення.
Aктивне використання метафoричнoї мoделі “пoлітичнa діяльність – це спoрт” та
відповідних фреймів пов’язано з тим, що спорт відіграє дуже важливу функцію в житті
китайців. Роль спорту і духу змагання активно культивується і пропагується. Цей феномен особливо яскраво виявився напередодні олімпійських ігор 2009 року.
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Необхідно зауважити, що за кожним слотом у межах певного фрейму закріплена позитивна або негативна оцінка. Так, фрейм “суб’єкт політичної діяльності – пішак на шаховому полі” позначений чітко вираженою пейоративною конотацією:
自从1959年西藏武装叛乱失败之后，逃到国外的达赖喇嘛就一直靠西方势力供养，
达赖集团也自愿做了西方反华制华的一粒棋子. Після провaлу Тібетського повстaння
1959 р. Дaлaй-лaмa постійно отримував подачки Зaходу; прибічники Дaлaй-лaми добровільно стaли пішaкaми в aнтикитaйській грі Зaходу [中国网新闻].
У наведеному уривку метафора 西方反华制华的一粒棋子пішаки в антикитайській
грі Зaходу має три площини вираження. Прихильники Далай-лами:
а) є розмінною монетою “в антикитайській грі Заходу”;
б) не мають реальної влади, щоб впливати на політичні процеси (відіграють незначну
роль);
в) виконують вказівки Заходу (виступають маріонетками в чужій грі).
Таким чином, в уривку не лише створюється негативний образ об’єкта метaфоризaції,
aле й вирaз у цілому нaбувaє гіперболізованого негативного зaбaрвлення. Отже, у реципієнта інформації нa підсвідомому рівні закладається певнa стереотипізовaнa модель поведінки – несприйняття Далай-лами і ламаїстської філософсько-релігійної течії як такої.
Тобто, відбувається вилучення за межі “свого кола” цілої соціальної групи.
Концепт “свого кола” є типовим для метафоричної моделі “держава – спільний дім”
(„китайці – одна сім’я”). Для китайської культури концепт “дім / сім’я” (позначається
одним словом 家) традиційно наповнений особливим духовним змістом, що містить елемент глибинно-сакрального благоговіння. Це пов’язано з традиційною пошаною до культу предків і надзвичайною важливістю дому як осередку сім’ї. Концепт “дім” нерозривно
пов’язаний із позитивними прагматичними смислами: дім – це “свій прoстір”, родинне
вoгнище, впевненість у спокійному і надійному майбутньому, символ фундaментaльних
духовних цінностей:
我们家的60年春秋：新中国成立60年中的点滴变化，从家庭角度切入，可以从衣
食住行各个角度记录家庭生活的变迁，也可以写出家里的人或经历的事，亦或者晒晒
你家中的老照片。Нашій сім’ї (дому) виповнилося 60 років: оновлений крок за кроком
змінювався протягом 60 років. Якщо дивитись на Китай як на цілісну родину, можна
побачити зміни в одязі, їжі, житлі й поведінці; також можна згадати весь набутий
досвід, чи подивитись старі сімейні фотографії. [ MIT分从新闻]
В цьому уривку 60-ліття утворення КНР висвітлюється через призму концепту сім’ї:
спільних надбань (经历的事 набутий досвід) і чуттєвих сентиментальних цінностей (
家中的老照片 старі сімейні фотографії). З наведеного прикладу бачимо: значення
концептів “родина”, “дім” та “держава” асимілюються, що підсилює їхнє емотивне забарвлення. Таким чином, модель “держава – спільний дім” характеризується виключно
меліoрaтивною конотацією.
У метафоричній моделі “Китай – це спільний дім” треба окремо виділяти слот
“пoлітичнa діяльність – це будівництвo”: 蔡武：建设中国特色社会主义文化的八点宝贵
经验Цай У: вісім перлин досвіду в культурі розбудови соціалізму з китайською специфікою1 [中国网].
Під “соціалізмом із китайською специфікою” мається на увазі новий курс відкритості, що був
затверджений на третьому пленарному засіданні 11 скликання у 1978 році. Проте саму метафору у
1982 році виголосив Ден Сяопін.
1
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Концепт розбудови соціалізму з китайською специфікою дуже важливий для всієї
нації: він не лише визначає новий стиль життя китайського народу та самореалізацію
на світовій арені, але й формує образ розбудови країни як спільного дому. Відтак, за
умови залучення в політичний дискурс концепту “дім”, у реципієнта на підсвідомому
рівні формується відчуття глибокої пошани й довіри до держави. Асоціація держави з
родиною спрямована на формування альтруїстично-патріотичної моделі поведінки.
Тaким чином, можнa зробити наступні висновки. Концептуальні метафори є важливою складовою соціокультурної парадигми носіїв мови. Дослідження когнітивної метафори в політичному дискурсі має на меті виявлення концептуальних картин світу й емпіричних принципів сприйняття інформації, що формують у реципієнта певне ставлення до
події чи явища, а зрештою, і відповідну модель поведінки. Адже прaгмaтичний потенціaл
метaфор aктивно використовується в політичному дискурсі зaсобів мaсової інформaції
з метою формувaння певної системи поглядів aбо переконцептуaлізaції кaртини світу.
Тaк, метaфорa нa основі зістaвлення долучaє невідоме до зaгaльновідомого, що й формує
нові когнітивні структури [Потaпчик 2008, 1]. Як нaслідок, метaфоричні вислови змінюють сприйняття й уявлення реципієнтів інформації, фіксують у дискурсі нові шaблони
і, відповідно, трaнсформують реaльність. Отже, здійснення функції впливу відбувається зaвдяки aктуaлізaції функціонaльно-стилістичного мaкрокомпоненту конотaтивного
знaчення вихідної лексеми [Філaтенко 2003, 15].
У реалізації прагматичного потенціалу досліджуваних одиниць, які є ефективним
мовним засобом впливу на адресата, беруть участь різні механізми, що діють у тісному взаємозв’язку. Вагомим чинником формування прагматичного впливу є пейоративна та меліоративна маркованість сучасних політичних метафор. В окремих розглянутих
одиницях здійснення функції впливу відбувається завдяки актуалізації функціональностилістичного макрокомпоненту лексичного значення вихідної лексеми. Потужний прагматичний потенціал мають і метафоричні моделі. Послідовна реалізація прагматичного
потенціалу здійснюється завдяки проектуванню закріпленої за моделями оцінки та емотивності на їхні вербальні похідні.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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СПЕЦИФИКА АКТУАЛИЗАЦИИ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ, ШОКЦЕННОСТНОЙ МОДЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ-ОТРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОМАНЕ З.ПРИЛЕПИНА «ПАТОЛОГИИ»
Стаття присвячена аналiзу роману З.Прилєпiна «Патологiї» у контекстi розгляду сучасної росiйської прози про вiйну у Чечнi. Особливу увагу придiлено специфiцi
натуралiстичних деталей та зооморфних характеристик, якi використовує прозаїк,
створюючи картину воєнної дiйсностi, яка шокує читача.
Ключовi слова: натуралiзм, зооморфнi характеристики, аксiологiчнi орiєнтири,шокцiнностi, змiненi стани (свiдомостi), образи-функцiї.
Статья посвящена анализу романа З.Прилепина «Патологии» в контексте рассмотрения современной русской прозы о войне в Чечне. Особое внимание уделено специфике
натуралистических деталей и зооморфных характеристик, которые использует прозаик, создавая шокирующую читателя картину военной действительности.
Ключевые слова: натурализм, зооморфные характеристики, аксиологические ориентиры, шок-ценности, измененные состояния (сознания), образы-функции.
The article analyses Z.Prilepin’s novel «The Patologies» in the context of modern Russian
prose about the war in Chechnia. Particular attention is paid to the specifics of naturalistic
details and zoomorphous characteristics used by the writer in creating a shocking picture of
war-time reality.
Key words: naturalism, zoomorphous characteristics, axiological guidelines, shock-values,
transforming of the nature (consciens), image-functions.
В свое время в монографии «Динамика моделей художественного видения-отражения
действительности в русской и русскоязычной прозе о современости рубежа ХХ-ХХI веков» [1: 371-400] мы писали о том, что в 70-80-е и в начале 90-х годов ХХ века в произведениях С.Каледина, А.Дмитриева, С.Василенко, Л.Петрушевской, Л.Габышева и других
представителей натурального направления прозы «новой волны» нашли свое воплощение натуралистические, шок-ценностные модели художественного видения-отражения
действительности. К концу 90-х и в наши дни тип этих моделей начал подвергаться
существенным трансформациям. Развивая традиции натурального направления прозы
«новой волны», авторы современных произведений чаще всего уже не позиционируют
себя оппозиционно по отношению к насаждаемым сверху ценностям. Создаваемая ими
© Шевченко Л.И., 2010
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проза теперь не сфокусирована на представлении социального дна, хотя по-прежнему
поражает читателя достоверностью передачи ужасов бытия или тем, что является бытием в продолжительных экстремальных условиях и ситуациях в обнаженности их бытовых и физиологических проявлений. В большинстве подобных произведений герой
уже не подавлен обществом и его социальными отношениями. Вместе с тем, обладая в
нем определенной свободой, он в него «вписан», им оболванен и «приручен». Каждому
из поступков героя дается лишь частичная реалистическая мотивировка при отсутствии
общего углубленного осмысления и героя, и ситуации, и его действий в ней. Отсюда и
возникающий у читателя постоянно вопрос о возможности его личной ответственности
и нравственности в обстоятельствах, объективно им не способствующим, провоцирующим и жестокость, и аморализм. Вместе с тем его постановка в произведении не акцентируется, и герой, зачастую представленный как убежденный в своей грубость, в ранг
правил, оправданных ситуацией.
Натуралистические, шок-ценностные модели художественного видения-отражения
действительности воплощены в наши дни в большинстве романов и повестей о войнах
в Афганистане и на Кавказе. В отличие от более ранних произведений о трагических событиях новых войн, таких как «Цинковые мальчики» (1990) С.Алексиевич, «Знак зверя»
(1992), «Свирель Вселенной» (1997), «Единорог» (1998) и «Река» (1999), «Возвращение в Кандагар» (2004) О.Ермакова, «Кавказский пленный» В.Маканина и одного из последних романов этого же писателя «Асан» (2008), актуализирующих традиционалистскую в целом модель художественного видения-отражения действительности, в романах
и повестях авторов уже новой генерации, таких, как «Дикополь» (2003) Е.Даниленко,
«Алхан-Юрт» (2002) и «Взлетка» (2005) А.Бабченко, «Патологии» (2004) З.Прилепина,
не смотря на то, что все эти тексты написаны от первого лица, в форме исповеди и фиксируют психофизиологические состояния, экзистенцию персонажей, - меньше всего акцентируется «человеческая составляющая» героев, в то время как натурализм описаний,
шок-ценности педалируются и оттесняют их с первого на второй или даже третий план.
Выделяя «общие для всех авторов особенности в изображении войн», К.Д.Гордович
отмечает, что «пожалуй, прежде всего, бросается в глаза подчеркнутая жестокость. Убийство входит в сюжет как фактор повседневной жизни. Нельзя не почувствовать неестественность того, что о смерти постоянно думают молодые» [2: 210]. Вместе с тем это нам
представляется не случайным и во многом корреспондирующим с неотвратимой альтернативой, звучащей как «бей и беги» в текстах русского рока (А.Башлачев, М.Науменко,
В.Цой, А.Гребенщиков, Г.Сукачев и др), на котором, как на особенном феномене периода
кризиса русской культуры, сам этот кризис и отражающем, было воспитано поколение
тех, кто участвует в новых войнах, впоследствии воплощая свой опыт в художественных
произведениях, - уже упоминаемые Е.Даниленко, А.Бабченко, З.Прилепин и др. В этой
альтернативе «бей» означает войну со всеми, а «беги» - эскапизм и прорыв в мир иной –
в измененные состояния и суицид. Она, по свидетельствам многих исследователей, характерна для так называемого «мозга пресмыкающегося». Как отмечает Е.А.Дайс, «в
книге А.Кестлера (Koestler A. „The Chost in the Machine”, L., 1971) - это базовое ядро человеческой психики, на которое накладывается мозг животного и мозг человека, причем
каждому из них соответствует свой уровень головного мозга. Так, высший уровень (мозг
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человека) находится в его коре. Характерно, что „мозг пресмыкающегося” включается
в нас в стрессовых ситуациях, а русский рок <...> - это феномен кризиса русской культуры, то есть стрессового периода» [3: 562]. К стрессовым же периодам, как известно,
относится и война.
Герои произведений о войнах в Афганистане и Чечне молодых авторов подаются
как образы-функции, что в целом закономерно: ни у них, ни у авторов этих романов и
повестей в отличие от прозаиков, писавших о Великой Отечественной войне, как подчеркивает К.Гордович, нет «спасительной идеи о том, что жестокость войны оправдана
защитой отечества. Практически во всех книгах <…> чувствуется антивоенная направленность, их смысл в отрицании войны, в противостоянии ей» [2: 210]. И это отрицание,
и противостояние, по нашим наблюдениям, нередко реализуется в изображении «расчеловечивания» человека, его «озверении» на войне, в обращении к натуралистическим
описаниям, утверждающим «от противного» и через утверждение через них «от противного» недопустимость насилия и любых войн.
К примеру, в отмеченном В.Пустовой за свою художественную выразительность [4:
151-172] романе З.Прилепина «Патологии», как и во многих произведениях современной
батальной прозы [5: 229-245], речь идет о войне в Чечне. Внимание автора уделено описаниям боевых действий, посылом к которым является пресловутое «бей». Однако акцент сделан на изображении «расчеловечивания» человека – участника кровопролитных
событий. Война осмысляется в качестве патологии человеческих отношений, ведущей к
патологическим изменениям личности. Поэтому нас в данном случае будут интересовать
не батальные эпизоды, а то, как они деструктивно влияют на всех их участников, низводя
их до полуживотного состояния, как «наблюдается» повествователем «расчеловечивание» человека и как, каким образом происходящие с ним и с другими воюющими трансформации, квалифицируясь как патологии, в реципиенте (читателе) вызывают протест
против войн.
Мир в романе З.Прилепина «Патологии» представлен в ракурсе его видения неким
Егором Ташевским – командиром отделения одного из взводов, проводящих в окрестностях Грозного так называемые «зачистки» и ведущих постоянные схватки с чеченскими
боевиками. Им они, в соответствии с идеологическими установками времени, осмысляются как террористы [6: 228-235]. Другим отделением командует полукровка-чеченец
Хасан. «Хасан после армии не вернулся в Грозный, где родился, учился и все такое. <…>
Сменил паспорт, взял русское имя. <…> Теперь Хасан в составе русского спецназа»
приехал «навестить родной Грозный, быть может, пострелять в своих одноклассников»
[7: 15]. Причем последнее упоминается как то, что уже как бы в порядке вещей. Герои
произведения почти лишены запоминающихся портретных и психологических характеристик. О Хасане мы знаем лишь то, что он «блондин с рыжей щетиной, нос с горбинкой
и глаза на выкате выдают породу» [7: 15]. О Егоре Ташевском говорится, что он был студентом какого-то факультета какого-то института, и несколько раз упоминается, что он
– обладатель «бритой в области черепа и небритой в области скул головы» [7: 239, 295].
Вместе с тем автор, интуитивно воспроизводя то, что фиксируется в стрессовой ситуации базовым ядром человеческой психики и что свидетельствует о «расчеловечивании»
героев, постоянно педалирует зооморфные составные характеристик как персонажей ро140

мана, так и их действий, а также реалий, которые их окружают. Автор пишет, что борт
самолета, с которого они выгружаются, «похож на акулу, вертушка – на корову» [7: 16], а
сама первая поездка героев по пригороду Грозного Ханкале ими «воспринимается через
смену запахов». «Наверное, - рассуждает герой-повествователь, – в человеке просыпается затаенное, звериное <…>» [7: 21]. Поэтому и уже упоминаемый Хасан не улыбается,
а «скалит зубы» [7: 19].
Сам Егор Ташевский нередко обращается к другим «своим скотским голосом бестактного спецназовца» [7: 270]. Выполняя одно из боевых заданий и размышляя над
тем, нужно ли было убить попавшуюся им на пути женщину, он думает: «Взять бабу и
зарезать? Как корову... Ну что за дурь». И сразу же после этого, как бы споря с собой:
«Сейчас она позовет своих абреков <…>, и они нас самих перережут. Как телят» [7:
148]. Во время выполнения этого же задания видимые им в темноте заборчик и качели кажутся похожими «на скелет динозавра, беседка, как черепашка...» [7: 149]. Он и
другие спецназовцы, затаившись в засаде, копошатся, по мнению взводного Шеи, «как
куры» [7: 151]. У незнающего, как поступать героя, «разум дергается, как пойманная
рыба» [7: 152]. Во время поездки на зачистку деревни, где находится группа чеченских
боевиков, Ташевского начинает лихорадить от страха, и ему «кажется, кто-то высасывает
внутренности – паук с волосатыми ножками и бесцветными рыбьими глазами, постепенно наливающимися кровью» [7: 170], - его кровью. От ранки во рту у него никак не
успокаивается язык, а успокоившись – валится «лягушачьим брюшком на дно рта <…>.
Язык лежит, как полудохлая лягва в иле» [7: 171-172]. Когда на поддержку спецназовцам подходят танки и бэтээры, герой замечает, что он и его товарищи устремляются «к
машинам, как цыплята к курицам» [7: 178]. Один из этих танков, резко остановившись,
«поводит дулом, как напуганный таракан усом» [7: 180]. Под взрывами и автоматными
очередями Егор думает: «Сейчас я осыплюсь. Развалюсь на мелкие куски. И язык, как
жаба, упрыгает в траву. И мозг свернется ежом и закатится в ямку» [7: 181]. Когда же
бой заканчивается благополучно, герой лежит «на спине, распластавшись, как до смерти
замученная ребятней и высохшая на солнце белопузая жаба». Он очень хорошо помнит
«этих жаб, над которыми интернатские дружки изгалялись. Что с ними только ни делали,
с безотказными меланхоличными лягвушками» [7: 200]. В одном из батальных эпизодов Егор Ташевский, слыша по рации голос спешащего на помощь Семеныча, начинает
дрожать «от ощущения счастья, готового, подобно тяжелой рыбине, вот-вот сорваться,
кануть в тяжелую воду» [7: 284]. Вспоминая, как он после тяжелой контузии приходит
в себя, герой повествует: «Сознание вернулось так: будто с оглушенной полумертвой
змеи сняли кожу и под кожей обнаружились десятки живых рецепторов <…> А потом я
увидел себя распятой бабочкой или каким-то нудным насекомым, засушенным, и понял,
что на меня смотрят» [7: 295-296]. После атаки чеченцев его взгляд прыгает, «как дурная опаленная белка, насмерть напуганная, безумная...» [7: 305]. Выскакивая через окно,
чтобы спастись от боевиков, он приземляется на руки на груду мертвых кровоточащих
тел, «как убогое млекопитающее, решившее стать рыбой...» [7: 313], а затем, во время
тежелейшего перехода на холоде чувствует, что его рука «стала клешней», он «орыбился, стал рыбой с пустыми белыми глазами, с белым животом, как хотел того...» [7: 319].
Обогревшись у горящего бэтээра, услышав славянскую речь, он чувствует, что его «раз141

ум оживает, мысли начинают прыгать, как напуганный выводок лягушек: каждая в свою
сторону, в мутную воду» [7: 323].
Традиционные для натуралистической, шок-ценностной модели художественного
видения-отражения действительности зооморфные составные характеристик применяются к главному герою автором и при описании его в мирных ситуациях. У влюбленного
в Дашу Егора «по-собачьи счастливые глаза» [7: 56]. Уже Грозном, увидев Плохиша и
Алиева, несущих чан с супом, он также идет «за ними, как собака, привлеченная запахом» [7: 165]. С перепою у Ташевского рот – «сохлое, присыпанное старым куриным
пометом отверстие» [7: 216], «голова неизбывно больна. Боль живет и развивается в ней,
как зародыш в яйце крокодила, или удава, или еще какой-то склизкой нечисти. Я чувствую, - повествует он, - как желток этого яйца крепнет, обрастая лапками, чешуйчатым хвостом, начинает внутри моего черепа медленно поворачиваться, проверяя свои
шейные позвонки, злобную мелкую харю. Вот-вот этот урод созреет и полезет наружу»
[7: 219].
Особая роль возлагается автором на зооморфные образы и ассоциации при показе
формирования подсознания героя-повествователя, в детском опыте которого можно найти как бы «проигрывание» им своей власти над жизнью других. Выше уже приводились
воспоминания Егора об издевательствах над лягушками его интернатских дружков: тогда он их не остановил. Обратимся еще к некоторым из них, возникающим по ассоциации
к видимому им на войне и в значительной мере нам проясняющим его суть. «Ползут, как
колорадские жуки...» [7: 258], - думает Ташевский, наблюдая атаку чеченцев и вспоминая
сельскую дорогу вдоль картофельного поля, где он шел как-то в детстве, и свои ноги в
сандалиях, «подошвы которых уже покрыты влажной коркой жучиных внутренностей с
вклеенными в едко пахнущее месиво полосатыми желтыми крылышками» [7: 258-259].
В детстве он же, когда отец-художник ему рисовал битву на Куликовом поле, порой «отвлекался, чтобы поймать пересекающего комнату таракана. Таракана я прикреплял пластилином к дощатому полу, заляпывая его до грудки. Некоторое время я наблюдал, как он
шевелит передними лапками и усами <…>», – вспоминает он, и эти воспоминания раскрывают не преодоленные им в детстве комплексы и еще не успевшие «очеловечиться»
основные инстинкты. В стрессовой ситуации на войне – выплеск их в пресловутое «бей»
очевиден. Забегая вперед, скажем: только пережитое помогает герою, избыв нутряное,
подспудное, - обрести «человеческое» и свое. Но к нему у Ташевского – долгий путь.
Представляя других персонажей, автор также использует зооморфные составные
характеристик, однако в этом случае речь идет лишь о фиксации уже данного. Так в
одном из эпизодов главный герой, определяя с ним рядом стоящего, узнает «густо поросшую черными волосами лапу Кости Столяра» [7: 231]. У водителя Васи - не рука, а
«клешня». Замкомвзвода Гриша Жариков, прозванный Язвой, видится повествователем
как «сутуловатый, желтозубый, с выпирающими клыками, похожий то ли на гиену, то
ли на шакала <…>» [7: 20]. У раненого Язвы рот похож «на рыбий» [7: 256]. Андрей
Суханов имеет прозвище Конь. Обращаясь к нему с просьбой наказать Плохиша, не
желающего рано вставать и заявившего всем: «Холодное пожрете, скоты ненасытные»,
Язва шутя говорит: «Ударь его копытом» [7: 158]. Конь, как отмечает автор, даже водку
пьет по-особенному: «в его манере пить есть истинно лошадиная аккуратность и благо142

говение хорошо воспитанного коня перед жидкостью, которую предстоит потреблять»
[7: 213-214]. Раненый же Конь выглядит, «словно он зверюга, зверина <…>» [7: 310].
Саню Скворцова «кличут Скворец» [7: 20]. Доктор Юра ходит «подобно пингвину суетливый и сосредоточенный одновременно и сам похожий на чуть похудевшего пингвина <…>» [7: 44]; нередко «взгляд его задумчив и бестолков <…>, как у пингвина»
[7: 168]. Когда же доктора убивают выстрелами в спину, он еще долго шевелит своими
конечностями-обрубками, «как плавнями» [7: 246]. Анвар Амалиев в восприятии повествователя «подобный колорадскому жуку» [7: 81]. Боец по кличке Плохиш по утрам
всегда высоко и звонко кричит, и автор отмечает: «Так, наверное, кричала бы большая, с
Плохиша, мутированная крыса, когда б ее облили бензином и подожгли» [7: 34]. Появляясь с чаном супа, он кричит: «Чего облизываетесь, кобели?» [7: 80]. Сергей Федосеев, по
кличке Монах, имеет голос, который «похож на курлыканье индюка» [7: 49]. Командир
взвода Семен Куцый нередко орет на всех, «как пастух на глупую скотину» [7: 62], а на
одной из «зачисток» сам Егор Ташевский, оказавшись в сложнейшей ситуации, в парализовавшем его страхе думает: «Все мы <...> как объевшиеся дурной травы бараны»
[7: 222]. С неразумным стадом сравнивает себя и других спецназовцев главный герой и
в эпизоде, когда их окружает противник: «Чеченцы орут и топают, бегут к нам, не переставая орать и стрелять. Как дичь загоняют, как овец, тупых и пугливых» [7: 311].
Зооморфные составные характеристик и описаний применяются автором и для показа противников. Так бьющий из автомата чеченец видится Ташевскому сжимающим
«автомат, как щуку, словно боясь, что подрагивающий холодным телом тонкий зубастый
зверь выскочит» [7: 224]. В другом фрагменте читаем, что когда чеченка «торговка смотрит на бэтээр, глаза ее истощают животное презрение. Так смотрит собака, сука, если
ее ударишь в живот» [7: 130].
Примечательно то, что в воспоминаниях воюющего Ташевского даже герои-участники
сцен мирной жизни в небольшом городке Святой Спас также наделены зооморфными характеристиками: бомж возле мусорных контейнеров копошится, как «колорадский жук»
[7: 137], проводница-контролер в пригородной электричке похожа «на замороженную
рыбу» [7: 139]. Даже возлюбленная Егора Ташевского в его восторженных воспоминаниях о ней не просто «девочка», но и «сучечка», «сучка, лапа» [7: 27]. Он помнит, что
когда он ловил ее взгляд по утрам, а она закрывала глаза, ее зрачки «уже не умели жить
бесстрастной ночной жизнью и оживали снова. Так два козленка выпрыгивают из зарослей лопухов и крапивы поняв, что пришел хозяин» [7: 18]; в темноте же ее глаза «жили,
как два зверька» [7: 114]. Блуждая по городу, Егор и Даша «трогали, пощипывали, покусывали друг друга беспрестанно, пробуждая обезьянью прапамять» [7: 111]. Она ему
рассказывала о своих бывших мужчинах и говорила, что если у кого-либо из них «есть
растительность на груди, она как у собак <…>» [7: 237]. Духи же этих до него бывших с
его возлюбленной двадцати шести мужчин «разводились» в сознании ревнивого героя,
«как нерадивые хозяева разводят мух» [7: 138].
Зооморфные составные характеристик героев произведения и возникающих у них
в напряженных ситуациях ассоциаций высвечивают механизм реверсивной работы их
психики, их нутряное начало, а также корреспондируют с отсутствием веры у них хоть
в какие-то абсолюты. В этом плане концептуальным нам представляется диалог между
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главным героем произведения и Монахом, который «до спецназа <…> поступал в семинарию, хотел стать священником <…>» [7: 25]. В ответ на речи Монаха о том, что «убивать людей нельзя <…>. Это Божья заповедь: „не убий”. Спорить с Богом по крайней
мере неразумно. Соотношение разумов – как человек и муравей, если не инфузория»
[7: 50], выведенный из себя его поучительным тоном ни во что не верящий Егор спрашивает: «А зверям Он запрещает убивать?» «Звери бездумны», - отвечает Монах. «Они
бездумны, и, значит, у них нет Бога?» - снова спрашивает герой и слышит ответ: «Бог
един для всех земных тварей». На реплику же Егора о том, что раненой собаке, которую
перед этим застрелил Шея, чтобы она не мучилась, «ей не нужен человеческий Бог, она
в нем не нуждается. Ни в отпущении грехов, ни в благословении, ни в Страшном суде
<…>», Монах отвечает: «Она бездумная тварь, собака». И тогда герой-повествователь
заявляет: «Как появляется вера? <…> Верят те, кто умеет сомневаться, чьи сомнения
неразрешимы. Не умеющие разрешать свои сомненья начинают верить. Звери не умеют
сомневаться, поэтому и верить им незачем. А человек возвел свое сомнение в абсолют»
[7: 51]. Сам же Егор на первых порах не сомневается ни в чем, и поэтому считает, что Бог
ему совершенно не нужен.
До поры до времени Ташевскому не понять слов Монаха о том, что «человек возвел
в абсолют не страх свой и не сомнение, а свою любовь. Любовь с большой буквы, неизъяснимую... Только любовь человеческая предельна, а Бог – не имеет границ, Он вмещает
в себя всю любовь мира. И сама Его сущность – это любовь» [7: 51]. Ташевский в запале
с иронией заявляет, что «Бог заповедовал нам возлюбить Бога, ближних своих и врагов
своих, но не заповедовал нам любить врагов Божьих. Ты же читал жития святых, - обращается он к Монаху, - там описываются случаи, когда верующие убивали богохульников.
<…> Бог дал человеку волю бороться со злом и разум, чтобы он мог отличить напрасный
гнев от гнева ненапрасного» [7: 52]. Тем самым он как бы намекает на то, что война в
Чечне носит и религиозный характер. На реплику же Монаха «Не идиотничай, Егор. Ты
хочешь сказать, что здесь выполняешь волю Божью?» - он отвечает: «Я просто чувствую,
что гнев мой не напрасен» [7: 52], тем самым как бы узаконивая и свое появление, и поведение на чеченской земле. Вместе с тем, по мере разворачивания кровавых событий,
видя гибель людей, сам их убивая и нередко испытывая панический страх за свою жизнь,
Егор как бы внутренне подготавливается к переменам. Испытывая чувство ужаса во время выполнения одного из заданий, он даже думает: «Помолиться, что ли? <…> Ни одной
молитвы не знаю. Господи-Господи-Господи-Господи...» [7: 176]. В одной из бесед он
еще говорит Монаху о том, что «Бог наделяет божественным смыслом само рождение
человека - появление существа по образу и подобию Господа. А свою смерть божественным смыслом должен наделить сам человек <…>», желая при этом добавить: «Тогда ему
воздастся <…>. Иначе зачем здась умирают наши парни...», однако, видя кивок Монаха
в сторону окна, за которым множество трупов, и слыша его вопрос «Это, что ли, смысл?»
[7: 280], так ничего и не добавляет. Лишь многое пережив, чудом оставшись в живых и
спасенный все тем же Монахом, Ташевский начинает не только и сам сомневаться во
многом, но и ценить жизнь и беспокоиться о сохранении жизни других. Не случайно в
том не замыкающем, а предваряющем все повествование Послесловии мы видим героя,
который то ли в своих видениях, то ли в действительности, что в целом не так и важно,
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спасает ребенка, родного «приемыша»: с ним он из-за аварии микроавтобуса едва не утонул в ледяной реке. Всплыв уже на поверхность воды, символически как бы очистившей
его от былого, он видит, что двигается во тьме – вокруг него «не было жидкости, но было
мясо, кровавое, теплое. Сочащееся, такое уютное, сжимающее <…> голову, ломающее
<…> кости черепа, деформирующее <…> недоразвитую склизкую голову... Был слышен непрерывный крик роженицы» [7: 12]. Герой как бы возвращается в лоно матери и
рождается вновь в новом качестве: спасенный Егором ребенок – одновременно он сам, и
теперь, как и этот «приемыш», он будет уже по-другому жить.
В паре с зооморфными характеристиками в романе З.Прилепина «работает» на актуализацию натуралистической, шок-ценностной модели видения-отражения действительности и на показ «расчеловечивания» на войне человека также мотив низовых отправлений. Уже в самой первой сцене прилета спецназовцев упоминается, что Егор «с
Хасаном отправились отлить, пока парни разгружали борт» [7: 16]. Во время первого
патрулирования героев на крыше один из них все время повторяет: «Ссать хочу» [7:
30]. Замкомвзвода в ответ на шутки ребят, смеясь, говорит: «Не ссыте, пацаны» [7: 20].
В тексте неоднократно подробно описывается, как герои, никого не стесняясь, на глазах у всех «отливают», нередко при этом рисуя «черные, мокрые, дымящиеся и тут же
оползающие вниз вензеля на досках» [7: 189, 235, 273]. Передавая один из эпизодов, в
котором Ташевский находится под обстрелом, автор пишет, что тот от страха присаживается и «опускает зад, как баба, присевшая помочиться» [7: 132]. В другом фрагменте,
описывающем батальный эпизод, читаем: «После шестого или седьмого выстрела чеченец слабо засучил ногами, словно желая помочиться, и затих» [7: 187]. (Модификации
этого же мотива находим в описании встречи Егора в Святом Спасе с одним из бывших
мужчин его возлюбленной, а также в воспоминаниях героя-повествователя об отце и о
санитарке, подкладывающей под него утку [7: 42]).
Автор подробно описывает, как после прилета в Грозный «от местной воды у парней
началось расстройство желудка» [7: 48]. Болезнь ребят продолжается несколько дней:
«бойцы на всякий случай клянут Плохиша. Тот честно соглашается, что мочился в чан
со щами, чтобы не скисли» [7: 82]. Спецназовцы бегают по нужде в развалины близлежащих домов, а после них там остаются следы поругания ими чужих святынь - с вырванными страницами «Коран», страницы которого использовались как туалетная бумага [7:
58]. Так акцентация в тексте телесного низа «работает» на снижение «верха» героев – их
человеческого и гуманного, высвечивает звериное и нутряное, направленное на поругание духовного.
Герои романа З.Прилепина «Патологии», находясь постоянно в нечеловеческой, экстремальной ситуации, пытаются как бы спастись от нее, совершая прорыв в измененные
состояния, чему служит у них алкоголь. Так в произведении актуализируется вторая составная упоминаемой выше альтернативы «бей и беги». Уже в самом начале произведения в сцене разгрузки прилетевшего самолета упоминаются ящики с водкой, которая
затем пьется и для того, чтобы помянуть уже павших, и для поднятия духа, и для куража,
и просто так, в перерывах между боями. В тексте постоянно мелькают относящиеся к
герою-повествователю фразы: «Сейчас быстренько выпью, а потом побегу закушу. <…>
Я могу пить из горла» [7: 201], описания ситуаций типа «Плохиш протягивает мне бутылку. Чокаемся. Зажмурившись, делаю глоток, второй, четвертый...» [7: 202].
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В одном из фрагментов читаем, как трое солдат, взяв грузовик, укатили за водкой и
где-то исчезли. Их ищущие, доехав до блокпоста, сами тут же начинают пить. «Астахов, сообщает герой-повествователь, - вытирая губы, тут же вручает мне пузырь, из которого
только что отпил сам и, судя по его сразу покрасневшим и отяжелевшим глазам, отпил
много. Я трясу бутылкой перед собой, зачем-то взбаламучивая содержимое, и, раскрыв
рот, лью в себя отраву. Сладко бьет под дых, сжимает мозг, я прикрываю глаза и рот
рукавом. Кто-то бережно извлекает из моих пальцев бутылку» [7: 209-210]. После этого
они снова мотаются в машинах по городу в поисках товарищей. На очередной остановке
возле комендатуры тоже не обходится без выпивки: «Вася деловито извлекает из-под сиденья пузырь, и все присутствующие радостно вопят. <..> „Отрава” идет по кругу, резво
опустошаясь». Начальство же, как повествует герой, только оглядывает их «окривевшие
от выпитого рожи и, коротко кивнув, уходит» [7: 211]. В этот момент появляется грузовик с пропавшими. И здесь примечательно описание произошедшего дальше: «Солдатики раскрыли двери, но выпрыгивать из кабины не спешат. Сидящий в середине салона
меж водителем и вторым пассажиром солдатик <…> находится в сладком обморочном
состоянии. Что называется, пьян в хламину». Один из офицеров, «вспрыгнув на подножку, хватает водителя за шиворот, выдергивает его, слабо сопротивляющегося, на улицу,
бросает наземь и начинает месить ногами, бессмысленно матерясь. Солдатик, сидевший
с левой стороны, видя такие дела, сам вылезает из машины и пытается ретироваться.
Офицер, оставив поверженного водителя, нагоняет второго солдатика и для начала отвешивает ему бодрый и щедрый пинок» [7: 212]. Сам же Ташевский с товарищами впрыгивают в кабину грузовика и начинают искать алкоголь. Только после окрика начальства,
поняв, что дальнейшие «поиски спиртного в машине будут выглядеть неприлично», они
садятся в свой «козелок» и на полной скорости отъезжают. И тут Егор слышит звяканье
стеклянной посуды: Андрюха Конь приподнимает пакет, «на вид в нем бутылок восемь,
а то и больше» [7: 213]. Выехав за ворота, они тут же делятся добычей с парнями из второго «козелка», «чтоб не скучали в пути» [7: 213], и сами пьют всю дорогу, поя при этом
и своего водителя, который «не отрывая глаз от дороги, <…> опрокидывает бутылку в
рот и делает несколько внушительных глотков, даже не поморщившись» [7: 214]. Егор
Ташевский отмечает, что «каждый из <…> пацанов пьет по-своему» [7: 213]. Однако
приводимые в тексте подробные наблюдения героя-повествователя над тем, кто и как
пьет, можно считать небезынтересными лишь при условии, если забыть, где все описанное происходит. В ситуации же военных действий подобное поведение тех, кто с оружием, - лишь свидетельство деморализации армии и «расчеловечивания» пытающихся
«убежать» в измененные состояния ее бойцов.
До поры, до времени возводя все, происходящее вокруг, как бы в норму, геройповествователь не без рисовки сам признается: «Мне нравится пить водку. И то, что мы
едем, не такое уж неудобство. Сейчас Вася врубит четвертую, и я глотну. Глотаю. Пузырь
идет по второму кругу. Пока я принюхивался к рукаву, пузырь возвращается ко мне. Так
вот, водка мне нравится. Однако чем больше я ее потребляю, тем труднее мне дается
питие. Скажем так, когда количество выпитого лично мной переходит за пол-литра, я
перестаю смаковать водку и просто, жмурясь, заливаю ее внутрь, на авось: приживется как-нибудь, усвоится» [7: 214]. Восторгаясь своей и своих товарищей лихостью, он,
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по-своему романтизируя происходящее, замечает: «Летим по городу, как ангелы, дышащие перегаром» [7: 214]. Завершается же весь этот эпизод «пафосными» признаниями
Ташевского в парадигме шок-ценностных ориентаций: «Я вижу накатывающий на нас
город и с трудом сдерживаю желание выскочить из машины на улицу, побежать по дворам, крича от счастья, паля во все стороны». Под звуки исполняемой в обеих машинах
«дурными голосами» песни «Ямщик, не гони лошадей» все возвращаются на постой.
Вася-шофер, протягивая за бутылкой руку, просит выпить еще. Герой-повествователь
«совсем пьяный, давясь», также «глотает еще. Закусывать уже нечем. Во втором „козелке” все еще поют» [7: 216].
В романе З.Прилепина «Патологии» находим огромное количество натуралистически выписанных сцен насилия и жестокости, сопутствующих войне. Они, как и способы представления автором своих героев, дают возможность предположить, что данное
художественное полотно следовало бы рассматривать и оценивать в параметрах тех
эстетических систем, в которых «в качестве пограничных явлений эстетического рассматриваются: абсурдное, безобразное, болезненное, жестокое, злое, непристойное, низменное, омерзительное, отталкивающее, <…> содрогающее, ужасное, шокирующее» [8:
93]. Картина мира, заявленная в этом произведении, в своих непосредственных реалиях
буквально шокирующая читателя и вызывающая у него деструктивные эмоции, в целом
действительно дана вне ориентации на традиционные эстетические системы. Однако,
показывая «озверение» человека и демонстрируя ужасы военной действительности, прозаик не претендует на то, чтобы «заразить» ими читателя. Особенность данного произведения как раз и состоит в том, что изображенное, соотносясь в восприятии читателя
с его традиционными представлениями о гуманном, рождает чувство протеста против
того, что описывается, и против любых форм насилия, протест против войн. Концентрация чувств, эмоциональный накал, возникающий при «переживании» даваемого в произведении материала за счет силы наносимого им болевого удара, его многократности
и поливариативности, диаметральной противоположности представлениям о должном,
от страницы к странице достигает своего апогея. Между тем известно, что в своем движении к пределу и завершенности на уровне чувства, отношения и оценки, - этическое
в восприятии читателя преобразуется в эстетическое. Воспринимаемое как негативное
и в конечном итоге как зло (хотя оно дается как безотносительная данность в той художественной модели мира, которая предлагается), описываемое в произведении начинает
оцениваться как безобразное и ужасное, т. е. в параметрах традиционной классической
эстетики. Этот механизм движения и взаимоперехода в читательском восприятии этикоэстетических оценок провоцируется и образом героя-повествователя, его вызывающими читательский отклик и неединожды повторяющимися фразами-размышлениями и
фразами-криками: «Чувствую, что мне страшно. <…> Так хочется жить. Почему так же
не хочется жить в обычные, в мирные дни?» [7: 78]; «Очень страшно, очень хочется жить.
Так нравится, так прекрасно жить» [7: 59]. «Что мы вообще тут делали?» [7: 263], И уже
почти в самом конце, после того, как он убил человека в упор, после его снов-кошмаров
и после того, как он опять убивал, убивал...: «Сейчас мы отсюда выйдем, и все кончится!
Господи, помилуй, Господи! Прости меня, Господи! Я больше никогда, никого, никогда!»
[7: 306]. И именно это его «никогда!» - во весь голос звучит как протест против войн.
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ДОБРО І ЗЛО В РАННІЙ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ТА М. ГОГОЛЯ
У статті подається спроба визначення й узагальнення понять добра і зла, спираючись на їхню інтерпретацію у ранній творчості Т. Шевченка та М. Гоголя, а також
з’ясування причин появи будь-якого зла та шляхи боротьби з ним.
Ключові слова: романтизм, фольклор, рання творчість Т. Шевченка та М. Гоголя,
язичницькі й християнські мотиви, демонологічні персонажі.
В статье дана попытка определения и обобщения понятий добра и зла, основываясь
на их интерпретации в раннем творчестве Т. Шевченко и Н. Гоголя, а также исследуются причины возникновения любого зла и пути борьбы с ним.
Ключевые слова: романтизм, фольклор, раннее творчество Т. Шевченко и Н. Гоголя,
языческие и христианские мотивы, демонологические персонажи.
This article gives the attempt of determination and generalization of the idea of good and
evil in the early works by Т. Shevchenko and M. Gogol, as well as the reasons of appearance of
any evil and the ways of fighting against it.
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Key words: romanticism, folklore, the early Shevchenko’s and Gogol’s creative works,
pagan and Christian motives, demonological personages.
З-поміж інших літературних напрямів романтизм вирізняє передусім суб’єктивна
природа творчості. Спираючись на дослідження О. Ніколенко, треба зазначити, що романтики заглиблюються у внутрішній світ особистості та намагаються передати приховані порухи людської душі. Вони роблять акцент не на зображенні світу, а на вираженні
свого ставлення до нього, до природи, до вічних проблем буття. Великого значення надають зануренню у світ підсвідомого, ірраціонального, таємничого, у їхніх творах чимало
містики та фантастики. Грандіозні описи природи, боротьба різних стихій, протиборство
«дня» і «ночі», контрастні образи передають напругу, що панує у світі. Серцевину романтизму становлять вічні питання: сенс буття, кохання, воля, стосунки між людьми тощо.
Шукаючи нові шляхи розвитку мистецтва, романтики зверталися до національних традицій, фольклорних основ. Характерною була поетика контрасту [4: 31]. Світосприйняття романтиків засновувалося не тільки на законах єдності і взаємозв’язку, а й на законі
протилежностей і суперечностей.
Тема боротьби добра й зла – вічна тема всіх часів й народів. І у фольклорі, і у творах
художньої літератури вона займає одне з найважливіших місць. Без усвідомлення суті
добра й зла неможливо зрозуміти ні сутності нашого світу, ні ролі кожного з нас у ньому,
а також втрачають сенс такі поняття, як совість, мораль, духовність, істина, гріховність,
праведність тощо. Рання творчість Т. Шевченка та М. Гоголя типологічно співзвучна художнім ідеалам і жанрово-тематичним формам, які склалися у творчій практиці українських поетів-романтиків, а також орієнтується на фольклорну традицію українського
народу. Слід зазначити, що до вивчення їхньої творчості неодноразово зверталися багато
науковців. Метою нашої статті є спроба визначення й узагальнення понять добра і зла,
спираючись на їхню інтерпретацію у ранній творчості Т. Шевченка та М. Гоголя, а також
з’ясування причин появи будь-якого зла та шляхи боротьби з ним.
Шевченкові зацікавлення проблемою долі, уявлення про неї виростають насамперед
з української народної традиції, у якій переплелися язичницькі й християнські елементи.
Українці ментально ніколи не були фаталістами. Визнавали, що доля неминуча й наперед
визначена (пригадаймо прислів’я: «Від своєї долі не втечеш»), що вона призначається
Богом («Нема долі без Божої волі»). Але на неї можна та треба впливати («Усяк свого
щастя коваль») [5: 122]. У деяких творах Т. Шевченко виголошує здогад, що тільки Бог
наділяє кожного з нас тією чи іншою долею і цілковито нею керує, а іноді підхоплює
народні уявлення і приходить до думки, що доля людини залежить не лише від Бога, а
й від неї самої, але вона не завжди буває справедливою. Уже в «Причинній», показуючи
безглузду смерть двох закоханих молодят, автор болісно запитує:
Така її доля… О Боже мій милий!
За що ж ти караєш її, молоду?.. [6: 30 ].
Поет усвідомлює, що знайти відповіді на ці питання вкрай важко, а, може, й зовсім
неможливо. Але він затято шукає, і вимальовується декілька варіантів пояснення: Господь надто терплячий або ж безтурботний, недбалий; зло є Божою карою за людські
гріхи [5: 88-89]. Але й це пояснення видається поетові сумнівним, оскільки ми вже го149

ворили про те, що далеко не завжди терплять кару ті, хто її заслужив. Починаючи з тієї
ж «Причинної», Т. Шевченко прикладає неймовірні зусилля з метою осягнути причини,
корені та вияви людського зла. Поступово він доходить висновку, що першоосновою зла
як такого – й інфернального, і людського – є себелюбство або егоїзм. Первородний гріх
полягає у тому, що людина вирішила творити себе і світ самостійно, без Бога, залежачи
тільки від себе, почала поклонятися тільки собі [5: 130]. Особливо показовий його погляд на інфернальні сили. До всіляких чортів, бісенят, потерчат, відьом, русалок тощо він
ставиться іронічно-зневажливо (за українською народною традицією). Практично ніколи
у Т. Шевченка чорт «не персоналізується, не описується і не активізується як окремий
персонаж» [5: 117]. Представниками зла в його творах майже завжди виступають ворожки, відьми, русалки та лихі люди, які фактично вбивають безгрішну душу. Автор часто
використовує демонологічні сюжети, коли йдеться про долю покритки чи сироти, щоб
наголосити на відсутності її майбутнього. У його творах (особливо баладного характеру)
знайшов своє відображення мотив перетворення дівчини на дерево, квітку чи русалку.
Гармонія духовної чи фізичної дівочої краси у «Кобзарі» постає як етико-естетичний
ідеал, вияв Божої досконалості. Милуючись вродою, невинністю та чистотою дівчини,
митець переймається її долею у цьому жорстокому світі та іноді ця тривога переростає у
молитву Всевишньому за свою героїню («Катерина», «Лілея», «Причинна» тощо). Також
поет звертає нашу увагу на те, що людське зло дуже часто гніздиться в розщелині «багатство» – «бідність». Будь-які спроби простих людей порозумітися з панами закінчується
трагічно («Відьма», «Катерина», «Лілея», «Русалка» тощо). Однак, йдеться про моральну, а не економічну оцінку. Але нестерпний жаль викликає у Т. Шевченка усвідомлення
того, що несправедливий світ провокує й чисту людину на гріх помсти. Іноді жертва стає
катом, зло замикається в коло: діти-сироти перетворюються на русалок та карають усіх
без розбору («Причинна», «Русалка» тощо). Цей мотив поет продовжує розглядати і в
поемі «Гайдамаки». Він постійно говорить, що у реальному людському світі панує зло.
У поемі багато моторошних картин кривавої різні, але разом з тим у творі постійно наголошується:
Отаке-то було лихо
По всій Україні!
Гірше пекла… А за віщо,
За що люде гинуть? [6: 126].
Автор зумисне гіперболізує жорстокість повстанців, а у вигаданому епізоді вбивства
Гонтою своїх синів доводить цю жорстокість до абсолютної кульмінації, щоб показати
цілковите безглуздя зла-помсти [5: 144].
На проблемі кола зла, зла-помсти зосереджував свої духовні пошуки й М. Гоголь,
насамперед у повісті «Страшна помста». Взагалі, у його творчості «коло», «коловорот»
часто осмислюється як певна закономірність суспільного мислення й розвитку. Герої з
оповідань «Вій», «Зачароване місце», «Пропала грамота» повертаються до конкретної
місцевості, керуючись винятково містичним світовідчуттям [1: 6]. Треба зауважити, що
рання творчість М. Гоголя – це не тільки збірка оповідань у народному дусі, а й релігійне повчання, де простежується боротьба добра зі злом. Цікавим є той факт, що у
багатьох творах «нечиста сила» з’являється не раніше, ніж після кількаразового (пере150

важно тричі) згадування про неї («Вій», «Зачароване місце», «Пропала грамота» тощо).
За народними переконаннями згадування нечистого неодмінно призводить до зустрічі з
ним. Але добро, звичайно, перемагає, а грішники караються. У «Вечорах» дохристиянські вірування мають велике значення. Відомо, що язичники сприймали світ як живий, в
оповіданнях письменника теж все дихає, наприклад: «глядит месяц», «небесный свод горит и дышит» («Майська ніч») [3: 188]. Синтез язичницьких та християнських мотивів
спостерігаємо і в зображенні свят, особливо в таких творах, як «Вечір напередодні Івана
Купала» та «Ніч перед Різдвом». Всім відомо, що свято Івана Купала (яке справляли в ніч
з 6 на 7 липня) та свято Коляди – є язичницькими. З прийняттям християнства 7 липня
почали відзначати Різдво Іоанна Предтечі, а Коляду замінили Різдвом Христовим. З часом дохристиянські вірування злилися з християнськими.
Особливу роль у художньому світі Гоголя грають такі демонологічні персонажі, як
чорт та відьма, які протиставляються християнській душі («Зачароване місце», «Ніч перед Різдвом», «Страшна помста» тощо), вони зображені по-різному, але згідно з народними уявленнями. Сама тільки приналежність гоголівської героїні до відьомства означала двозначність її становища у суспільстві, наявність двох ликів, переважно – молодого
й гарного та старого й потворного. Семантика двох облич відьми використана у багатьох його творах, наприклад у «Майській ночі» молода дружина сотника виявляється
страшною мачухою та відьмою, яка здатна перетворюватися в різні істоти і поширювати
зло. У «Вечорі напередодні Івана Купала» відьма – страшна ворожка, яка з’являється в
образі чорної собаки, а потім кішки. У «Ночі перед Різдвом» звичайною жінкою і відьмою є Солоха, оскільки може літати на мітлі, збирати зірки, зустрічатися з чортом та
односельцями. А також цікавим є образ чаклуна зі «Страшної помсти», бо він одночасно
виступає і козаком, і батьком Катерини, і ворогом, і антихристом: «Не захотел выпить
меду! <…> Горелки даже не пьет! Экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что
он и в господа Христа не верует» [2: 141]. Він здатний на все, але перед християнськими
символами безсилий.
Ще одними представниками демонічного світу є русалки. Вони описані згідно з народними уявленнями, виступають як символ краси водної стихії, хоча за слов’янською
міфологією русалки є символом небезпеки, яка переслідує людину, це нехрещені діти,
які лоскочуть хрещених людей: «Вся она была бледна как полотно, как блеск месяца; но
как чудна, как прекрасна» («Майська ніч») [2: 70]. Антитеза «нехрещені діти» та «хрещені люди» підкреслює ворожість язичницької стихії та християнських уявлень.
Важливим є те, що в усіх творах нечиста сила виявляється переможеною. У боротьбі
з нею велике значення надається християнським символам, особливо молитві, хресту,
якого боїться нечистий, а також опису церкви, який неодноразово з’являється в творах
М. Гоголя. Наприклад, повість «Ніч перед Різдвом» починається з імені Христа і завершується описом сільської церкви, яку розписав Вакула. Саме віра Вакули допомагає
побороти зло, він переміг нечистого своїми вчинками та своїм мистецтвом. М. Гоголь,
подібно до романтиків, протиставляє фантастичний й реальний світ, але, зображуючи
ірреальні сили, він намагається бути точним у відбитті народних вірувань та уявлень. У
творах органічно поєднані світло й темрява, веселе й сумне, язичницьке й християнське,
фантастичне й історичне. У ранній творчості М. Гоголя «чортівня» переважає тільки
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зовні, а християнські символи й образи набагато важливіші, зважаючи на силу християнської віри. А для Т. Шевченка важлива християнська настанова прощення з любові,
яка простежується в таких творах, як «Гайдамаки», «Лілея» тощо. Наприклад, у поемі
«Відьма» Лукія, не витримавши несправедливого зла, збожеволіла з горя. Одержима
помстою, вона по всіх світах шукає звірюку-пана, який збезчестив її, потім їхню доньку,
а сина загубив солдатчиною. Але завдяки доброзичливості циган, до яких прибилася
жінка, а насамперед щирій молитві, вона зуміла повернутися до життя. Позбулася зненависті, сповнилася почуттям прощення – почала лікувати людей [5: 175].
Отже, добро у розумінні обох письменників – це гармонія людини як із собою, так і зі
світом, а зло – руйнування чи недопущення такої гармонії. Пошуки розгадки причин зла
Т. Шевченко та М. Гоголя починають з розрізнення двох його коренів – метафізичного і
людського. Вони приходять до висновку, що будь-яке зло може бути знищено, воно не є
вічним. Тим паче не виникає сумнівів і подолання суто людського зла. Адже, те зло, яке
людина починає, вона може й зупинити. Християнське розуміння добра й зла передбачає,
що зло не існує як особливе буття, є лише злі істоти (злі духи чи злі люди). У ранній творчості обох митців представниками зла виступають відьми, русалки, ворожки та чаклуни,
які намагаються занапастити безгрішну, християнську душу. І хоча Т. Шевченко більше
уваги приділяє мотиву перетворення людини в русалку, дерево чи квітку, а М. Гоголь
більше звертається до опису чорта – як одного з найбільш популярних персонажів української демонології, вони сходяться на тому, що тільки всеосяжна християнська любов,
працелюбність, віра, вірність можуть подолати ненависть і зло, а також гординю, перелюб, жадібність, ненажерливість тощо. До інфернальних персонажів вони ставляться за
українською народною традицією і описують їх згідно з українськими уявленнями.
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РОЛЬ ЦИКЛУ «СТАРОВИННІ ХАРАКТЕРИ»
У ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ Т.ГАРДІ «МАЛЕНЬКІ ІРОНІЇ ЖИТТЯ»
Стаття присвячена аналізу циклу «Старовинні характери» — складової частини збірки оповідань Т. Гарді «Маленькі іронії життя» та вессекського циклу творів.
Проблемно-тематична близькість різножанрових частин вессекської епопеї, спільність
фольклорних мотивів і символічних деталей свідчить про функціонування всіх творів як
художньої єдності.
Ключові слова: рама, мотиви дороги та повернення на батьківщину, континуум.
Статья посвящена анализу цикла «Старинные характеры» — составляющей части
сборника рассказов Т. Гарди «Маленькие иронии жизни» и уэссекского цикла произведений. Проблемно-тематическая близость разножанровых частей уэссекской эпопеи,
общность фольклорных мотивов и символических деталей свидетельствует о функционировании всех произведений как художественного единства.
Ключевые слова: рама, мотивы дороги и возвращения на родину, континуум.
The article deals with the analysis of the cycle «A Few Crusted Characters» - a part of
collection of short stories «Life's Little Ironies» and Wessex cycle. The connection between
problems and themes in different parts of Wessex epic, the unity of folk motives and symbolic
details proves the functioning of all works in artistic unity.
Key words: frame, motives of road and returning to the natives, continuum.
Цикл «Старовинні характери» («A Few Crusted Characters», 1891) є частиною збірки
оповідань Томаса Гарді «Маленькі іронії життя» («Life's Little Ironies»,1894). Історії,
переказані у фургоні мешканцями містечка Лонгпаддл, -пасторально-сільські замальовки
селянського життя, згадки про здавна існуючі звички та традиції. Проте це не тільки
пасторальні фарси, а й жорстокі психологічні трагедії, які відображають головні події
людського життя, - народження, одруження, смерть.
На відміну від інших оповідань митця, твори цієї збірки найчастіше привертали увагу літературознавців. Особливо слід відзначити дослідження Дейла Крамера (Kramer D.
«Critical approach to the fiction of Thomas Hardy»), присвячене аналізу структури збірки,
вивчення ролі фольклорних мотивів у творчому доробку письменника, здійснене Рут
Фіррор (Firor R.A. «Folkways in Thomas Hardy») та Германом Лі (Lea Н. «Thomas Hardy’s Wessex»). Проте комплексний аналіз циклу «Старовинні характери», важливий для
розуміння тематики та проблематики збірки «Life’s Little Ironies» та творчого методу
Т.Гарді, залишився поза увагою дослідників, а відтак існує необхідність його подальшого
вивчення.
Метою літературознавчої розвідки є дослідження ролі циклу «Старовинні характери»
у збірці оповідань «Маленькі іронії життя».
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Рамкове обрамлення та композиційний принцип «дорожніх» оповідей, які визначають композицію циклу, - ремінісценції «Кентерберійських оповідань» Дж. Чосера, що
доповнюються символічним значенням прізвища візниці Бертен (Burthen). Англійське
burthen - поетичний варіант іменника burden («приспів, рефрен, основна тема»). Переказ кожної окремої історії чергується з поверненням до основної, так званої зовнішньої
сюжетної лінії «рами». Проте обрамлення у Гарді не тільки поєднує низку сюжетів, але
й має самостійне значення. Передусім – це введення оповідей про минуле у контекст
сучасності (теперішнього часу для розповідачів).
Ще одне, не менш важливе функціональне значення сюжетної лінії рами можна визначити як «посередницьке», адже пасажири старенького фургона повертаються з міста
(уособлення великого зовнішнього світу) до рідного містечка Лонгпаддл (втілення маленького внутрішнього світу). В такий спосіб намічається опозиція «місто - село», ключова для всієї творчості Т. Гарді, що реалізується з використанням таких структурних
сюжетномоделюючих елементів як мотиви зустрічі та дороги.
Мотив дороги представлений у творі як у прямому значенні (шлях, що поєднує місто
й Лонгпаддл), так і в метафоричному (життєвий шлях Лекленда, який їде з рідних місць
дитиною, а повертається дорослим чоловіком).
Мотив зустрічі (Лекленд зустрічає колишніх односельців) пов'язаний із мотивом
«повернення на батьківщину», що споріднює «Старовинні характери» з романом «Повернення на батьківщину». Від'їзд Клайма Ібрайта з рідних місць знищує психологічний
та фізичний зв'язок героя з Егдоном. Зрозумівши згодом помилковість свого рішення, чоловік повертається на батьківщину, намагаючись відновити містичний зв'язок з рідною
землею. Дії Клайма (приїзд до пустки, переселення напередодні весілля у віддалений
Олдерворт, одягнення грубого вбрання різьбяра дроку та робота у пустці) нагадують магічні ритуали, за допомогою яких чоловік прагне повернути втрачене. Проте це йому не
вдається.
Для Лекленда схожим ритуалом стає проїзд у старенькому фургоні. Розпитуючи про
життя колишніх односельців, герой ніби знову відчуває зв'язок із батьківщиною. Для
нього це поняття включало «село», «сільську вулицю», «навколишні поля та дороги».
Лекленд хоче повернутися у своє минуле, край, де пройшло його дитинство, що підкреслюється використанням прикметника «old» («старий») для опису ним місцевості.
Чоловік відчуває ностальгію за «old village in an old country», «old ріасе» [1: 131] (протиставляється з «new countries» [1: 132], тобто Америкою), що асоціюється у нього з
ідилічно-органічною «прикріпленістю життя та його подій до місця - рідної країни» [2:
312].
Умовна ізольованість та самосконцентрованість Лонгпаддл акцентується оповідачем
за допомогою опису зборів пасажирів фургону. Дія розвивається невимушено по мірі
того, як до екіпажу сідають нові подорожні - літній бакалійник, поштар, дружина судового помічника та інші. Тут не має місця для поспіху, адже все це робилося так само вже
сотні разів. Пасажири не просто знайомі між собою, а знають найменші подробиці життя
одне одного. Проте два випадки - запізнення священика та поява незнайомця (входження
нового елементу в ситуацію) – порушують звичний для мешканців містечка порядок подій. Таким чином у преамбулі відбувається зав'язка сюжетної лінії рами, яка одночасно є
переходом до викладу головних подій - новин про життя мешканців Лонгпаддл.
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Фарсова ситуація, у яку потрапляє сільський ловелас Тоні Кайтс, герой замальовки
«Тоні Кайтс, архішахрай» («Топу Kyres, the Arch Deceiver»), -інтерпретація традиційного
літературного та культурологічного сюжету про подружню зраду та алюзія подій пікарескного роману. В основі сюжету епізоду - любовне непорозуміння, в результаті якого
відразу три дівчини, що претендують на увагу Тоні, опинилися у його фургоні, при чому
жодна з них не знала про перебування там суперниць. Легкий та невимушений розвиток
подій, кумедна розв'язка доповнюються символікою окремих деталей. Так, мотив дороги
у творі є складовою мотиву дороги у сюжеті рами циклу. На метафоричному рівні це
означає вибір героєм подальшого життєвого шляху, адже саме у цій подорожі чоловік
обирає дружину - супутницю майбутнього життя. Мотив подорожі (подорожують як пасажири фургону Бертена, так і Тоні) дає можливості переміщення у часі при збереженні
єдності простору (і мешканці Лонгпаддл, і Кайтс їдуть однаковою дорогою).
На відміну від подій життя Тоні, «Історія Хардкомів» («History of the Hardcomes»),
що починається з викладу кумедної ситуації (рішення братів обмінятися нареченими на
передодні весілля), згодом перетворюється на «романтично-меланхолійну історію з еротичним підтекстом» [3: 161]. Герої твору, які роблять вибір, керуючись короткочасними
захопленнями, ніби втілюють концепцію сприйняття життя як гри, що акцентується автором згадкою про картярські грі «put» та «all-fours» - у них грають гості на весіллі Тоні.
Імпульсивність сільського ловеласу, героя попередньої замальовки, його непостійність
передається Хардкомам. Божевільний ритм танцю спантеличує молодих людей. Згодом,
оцінивши ситуацію розсудливо, Емілі визнає хибність спільного рішення. «Реорlе get
quite crazy sometimes in a dance» [1: 144], - каже жінка. Як Кералайн, героїня оповідання
«Скрипаль-чаклун», брати Хардкам та їхні наречені піддаються хвилинній пристрасті,
що згодом стає причиною нещасливого життя обох родин та трагічної смерті двох героїв.
Третя оповідь - «Історія забобонного чоловіка» («The Superstitious Man’s Story») –
коротенький нарис про прикмети, які пророчили смерть Вільяма Прайветта. Меланхолія
історії Хардкомів стає тут темнішою. Опис народних вірувань та прикмет, пов’язаних зі
смертю, інфернальні включення підсилюють відчуття того, що смерть - така ж невід’ємна
складова життя в Лонгпаддл, як і любов. Важливим тут є елемент фатальності. Дослідники творчості Т. Гарді неодноразово вказували на вплив ідей німецького філософа А.
Шопенгауера та англійського позитивіста Г.Спенсора. Світова воля (Weltwille) Шопенгауера, «Невідома причина» Спенсора, що керують світом нібито всліпу, корелюються
у творах Гарді з міфологемами Долі, Фатуму, невблаганного Року, які визначають життя
героїв романів «Повернення на батьківщину», «Тесс із роду Д’Ербервіллів», «Джуд Непомітний» та героїв багатьох оповідань. Так, розуміючи неминучість смерті Прайветта,
ані дружина, ані односельці не можуть змінити хід подій. Цей епізод, який характеризується виключною лаконічністю нарації та відсутністю анекдотичності, контрастує з
наступною частиною передусім за тоном оповіді.
«Дивне весілля» («Andrey Satchel and the Parson and Clerk») - історія одруження, що
повертає читачів до світу Тоні Кайтса. Перший та четвертий епізод структурно схожі:
інтродукція проблеми, перешкоди для одруження, відкладання вирішення справи, яке
підсилює напругу, та розв’язка у формі весілля. Проте, якщо в оповіді про сільського
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ловеласа зображуються суто комічна ситуація, «фольклорна комедія» [3: 164], історія
одруження Ендрі -радше «комедія літературна» [3: 164]. Сільський священик Біллі Тугуд
-пародія на преподобного Вільяма Батлера - священика у селищі Фремптон, Дорсет. У
передмові до збірки Т. Гарді назвав його «truly delightful personage» [4: ЗО], що поєднував «composite calling of sportsman and divine» [4: 30]. Образ Тугуда – любителя випити та
великого шанувальника полювання – ремінісценція образу монаху з «Кентерберійських
оповідань» Дж. Чосера. Один з паломників – монах бенедиктинець – характеризується
письменником як: Of prikyng and of huntyng for the hare Was al his lust, for no cost wolde
he spare [5: 24].
Преподобний Тугуд, за словами розповідача, «was the life о’ the Hunt» [1: 154]. Пристрасне захоплення священика та його причетника полюванням на лиса, забудькуватість
про виконання своїх обов'язків робить їх образи карикатурними.
Доповненням цієї галереї персонажів є герой історії «Старий Ендрі у ролі музики»
(«Old Andrey’s Experience as a Musician»). В епізоді поєднується мотив перевдягання та
фольклорна оповідка про найголоднішу людину в місті. Ця замальовка – центральна у
циклі – посідає особливе місце в структурі «Старовинних характерів», адже саме в ній
акцентується «музична тема», важливий елемент не тільки дев'яти історій про мешканців Лонгпаддл, а й художньої системи творів Т. Гарді. За словами Р. Фіррор, шарм мистецтва слова Гарді полягає саме у створенні «яскравих замальовок сільських свят» [6:
135], які він замолоду бачив у рідному Дорсеті, та які були невід'ємною частиною патріархального життя.
Як в Дорсеті, так і в Суссексі вважалося великою честю грати чи співати у церковному хорі. Родини з гордістю рахували роки, протягом яких представник того чи іншого
покоління виступав у хорі. В родині Гарді три покоління пращурів письменника (дідусь,
батько та дядько) виконували цю почесну місію. В хронологічному плані це тривало
більше ста років [7: 126].
Опис сільського свята та різдвяних колядок повертає читачів до атмосфери роману
Т. Гарді «Під деревом зеленим». Кумедна ситуація, в яку потрапляє старий Ендрі, має
своєрідне продовження в наступному сюжеті -«Диявол на хорах» («Absent-Mindedness in
a Parish Choir»). Музики Лонгпаддл, як і меллстоцький хор, - «important union of interests)
[8: 133], змальовуються письменником як невід’ємна частина життя Вессексу.
Найтрагічніша замальовка циклу «Старовинні характери» - «Вінтери та Палмлі»
(«The Winters and the Palmleys») тематично споріднена з оповіданнями «Щоб догодити
дружині» та «Суха рука». Суперництво двох жінок, яке переростає у жорстоку ненависть,
позбавляє героїнь найдорожчого у світі -їхніх дітей. Історія смерті сина місіс Палмлі
у лісі Йелбері - ремінісценція фольклорної дорсетської легенди про лісове чудовисько
«The Wild Man o’Yall’m» [9: 145]. Історія загибелі сина місіс Вінтерс та фінальна сцена,
коли тіло Джека привозять до дому, по тону та атмосфері є ремінісценцією поховальної
процесії Фанні Робінсон – героїні роману «Далеко від шаленої юрби».
У порівнянні з іншими замальовками з циклу «Старовинні характери», «The Winters
and the Palmleys» характеризується більш складним розвитком сюжету та характерів. За
допомогою насиченості твору подіями, використанню багаторівневої іронії – від нещастя
місіс Палмлі до розчарування в коханні Джека, від спроби викрасти листи до звинувачен156

ня у спробі пограбування та засудженні до страти – Т. Гарді ніби підводить читача, який
вже побачив сумний бік життя в Лонгпаддл, до руйнації очікування м’якого та приємного
фіналу. Вміщуючи цю історію на третє від кінця місце в збірці, письменник повертається
до настрою третьої оповіді.
Два фінальні епізоди циклу - «Інцендент з життя містера Джорджа Крукхілла»
(«Incident in the Life of Mr. George Crookhill») та «Хитрість Нетті Серджен» («Netty
Sargent’s Copyhold») - у тематичному плані повертають читачів до зображення шахрайства. Герой першої оповіді - сільський шахрай, «за якого сусідам соромно, але за яким
водночас цікаво спостерігати» [9: 168]. Акцентування роду занять містера Крукхілла
здійснюється автором за допомогою прізвища персонажа, адже одне зі значень англійського іменника «сгоок» - «шахрай, аферист». Ця замальовка по-іншому моделює тему
іронічного непорозуміння, оскільки автор зображує прагнення героя заволодіти чужим
майном. Разом з тим цей мотив контрастує з домінуванням сексуальних та соціальних
мотивів останньої історії. Нетті Серджент, якій за допомогою шахрайства вдалося протистояти сквайру, наділена кмітливістю та хоробрістю, що їх бракує старому Ендрі та
Джеку Вінтеру для того, аби вийти переможцями зі схожих ситуацій. Проте порушення
закону, яке формально залишається невідкритим, а відтак і без покарання, має свій наслідок, метафоричне «покарання»: Непі нещаслива у шлюбі.
Заключна частина циклу «Старовинні характери» - оповідь про безпосереднє повернення містера Лекленда у рідне селище - загальний підсумок усіх історій про мешканців
Лонгпаддл. Головний герой розуміє, що його сподівання знайти своє щастя, повернувшись на батьківщину, - марні. Символічним втіленням краху надій Лекленда є його відвідування цвинтаря. Всі, кого знав чоловік, померли, так саме як зникли його надії знайти краще життя у Лонгпаддл. Усвідомлення героєм неможливості вороття акцентується
автором за допомогою значення його прізвища («lackland» - дослівно «безземельний») та
згадкою про пору року, коли відбуваються події (осінь).
Майстерно варіюючи складність, тематичне розмаїття, тон та темп нарації, Гарді створює панораму життя в Лонгпаддл у минулому. Різні епізоді, вміщені в рамкову
оповідь, об’єднуються декораціями, у яких відбувається дія (Лонгпаддл), та контекстом
(згадки про минуле). Фольклорні мотиви, ономатологічний пласт, спорідненість тем різножанрових творів утворюють взаємопов’язаний континуум. Цикл «Старовинні характери» побудований як низка уривків з єдиного цілого, кожен з яких має свою «уніфікуючу»
ідею та впливає на всю композицію «Маленьких іроній життя». Проблемно-тематична
суголосність замальовок з життя мешканців містечка з оповіданнями цієї та інших збірок
та романів, що включені письменником до вессекського циклу, свідчить про функціонування всіх творів як художньої єдності.
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В.ГЮГО ОБ ИСТОКАХ И СТАНОВЛЕНИИ РОМАНТИЗМА ВО ФРАНЦИИ
У роботі розглядаються питання літературно-критичної діяльності Віктора Гюго
на самому ранньому етапі його становлення як романтика. Здійснено дослідження
його літературно-критичних статей про Вольтера, про Вальтера Скотта. Ці статті
вийшли друком між 1823 і 1824 рр. і демонструють початок переходу письменника
на позиції романтизму.
Ключові слова: класицизм, епічний жанр, романтизм, естетика, ліризм, драма.
В работе рассматриваются вопросы литературно-критической деятельности
Виктора Гюго на самом раннем этапе его становления как романтика. Произведено
исследование его литературно-критических статей о Вольтере, о Вальтере Скотте.
Данные статьи были опубликованы между 1823 и 1824 гг. и демонстрируют начало
перехода писателя на позиции романтизма.
Ключевые слова: классицизм, эпический жанр, романтизм, эстетика, лиризм, драма.
This paper is focused on the critical articles by Victor Hugo devoted to Voltaire, Walter
Scott. It aims at investigating V.Hugo’s conception about the development of European literature
process from classicism to romanticism. In his articles V. Hugo appreciates the contribution of
mentioned authors.
Key words: classicism, romantisism, aesthetics, drama, lyricism, epic, genre, epoch
Во французском романтизме нет фигуры, равной Виктору Гюго. Он был поэтом,
драматургом, романистом, одним из основоположников теории романтизма, политичес© Романец В.М., 2010
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ким деятелем, страстно отстаивавшим идеи гуманизма. Его политические убеждения
эволюционировали от монархизма в 1820-е гг. к республиканизму в 1830-е.гг. Писатель
всегда был демократом и гуманистом.
«Французы говорили, что Гюго родился, когда веку было всего два года, а умер, когда веку оставалось всего пятнадцать лет, отмечая тем самым величайшую роль этого
человека и писателя в истории своей страны»[4, 208]. 1820-е годы стали периодом формирования мировоззрения и творческих принципов Гюго, когда он оказывается во главе
романтического движения во Франции. В этот период он входит в салон Ш.Нодье, в его
кружок «Сенакль», где знакомится со знаменитостями своего времени: Ламартином, Виньи, А.Дюма, Сент- Бёвом, Ж. Де Нервалем ,Т.Готье, П.Мериме, О. де Бальзаком. К 1820
гг. принадлежат две особенно значительные статьи Гюго: «О Вальтере Скотте»(1823) и
Предисловие к драме «Кромвель»(1827).
Сам Гюго видел задачу романиста в том, чтобы «высказать в занимательном повествовании некую полезную истину». Он называет два типа романа прошлых лет: либо
это было повествование, произвольно разделенное на главы, в названии которых уже заранее сообщалось о содержании, либо это были эпистолярные романы, в которых автор
все высказывал за своих героев.
В начале 20-х гг. романтизм во Франции был уже довольно широко представлен в
поэзии, отчасти в оде, значительно сильнее в элегии и поэме, его ростки пробивались
в драматургии, а в романе и новелле он начинал преобладать. Но это был романтизм
еще робкий, нерешительный. Если официальные командные высоты - Французская и
провинциальные академии, ведущие журналы, газеты и альманахи, вся система образования, начиная с Сорбонны и кончая лицеями, колледжами, школами — находились
в руках классиков, то широкие круги передовой общественности, читательские массы
в своем подавляющем большинстве были за новые устремления. Мелодрама, «черный
роман», воспринимавшиеся в то время как явление романтизма, если и вызывали некоторые опасения у литературных консерваторов, то их «романтическая крайность» привлекала большинство французов. Классическая официальная критика была бессильна
против этих увлечений. Еще недавно классики утверждали, что романтизм – явление
иностранное, во Франции же, не имеющей никакой почвы, совершенно даже немыслимое. Теперь романтизм уже существовал как непреложный факт, и 1823г. в значительной
мере являлся тем переломным моментом, когда постепенно накапливавшиеся внутри
единой классической литературы романтические элементы образуют новое, принципиально отличное качество, то есть, романтизм как особую литературную систему.
В это время во Франции начинают издаваться романтические сборники, альманахи,
журналы, в том числе и журнал «La Muse française», в котором постоянно печатается
Виктор Гюго. Занимая романтические позиции, «Муза», однако, не имела четкого, строгого и единого направления, ибо в ней сотрудничали романтики старшего и младшего поколений, взгляды которых значительно расходились. «Муза» выражала начальный этап
романтического движения во Франции. В силу этого романтизм ее был непоследователен, нерешителен, не имел своей разработанной эстетической системы. В дальнейшем
романтизм эволюционировал, и Виктору Гюго, ставшему его вождем, в ближайшие же
годы позиция журнала стала казаться робкой и неуверенной. Тем не менее, статьи Гюго,
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помещенные в «Музе», носили несравненно более смелый и принципиально заостренный характер. В июне 1824г. Появился последний номер «Музы». Журнал был закрыт
в связи с избранием одного из его авторов, Суме, во Французскую академию. Суме в то
время имел большой успех и как драматург, и как автор элегий. Он считался романтиком,
хотя в действительности скорее слыл, нежели им являлся. Суме принимал деятельное
участие в «Музе». Когда ему предложили академическое кресло, он согласился на закрытие романтической «Музы», существование которой вызывало яростное негодование
академиков. Среди редакторов журнала произошел раскол, и несмотря на решительные
протесты Гюго, журнал был закрыт. Суме был избран академиком ценой отречения от
романтизма.
Итак, «Муза» издавалась всего одиннадцать месяцев, однако краткость ее существования не уменьшает значение журнала в истории романтического движения Франции. Это был первый подлинно романтический журнал, орган первого романтического
объединения. Сотрудничество В.Гюго в «Музе» было весьма активным. Он был одним
из идейных руководителей журнала. В значительной мере его инициативой было обусловлено литературное направление журнала. В журнале большое внимание уделялось
художественным достоинствам литературных произведений, подчеркивалось, что суждения и оценки критиков не должны диктоваться только одной обнаженной политической тенденциозностью. В этом «Муза» являлась прямой продолжательницей журнала
«Conservateur littéraire» (1819 -1821), главным сотрудником и руководителем которого
был юный В.Гюго. Однако помимо этого сходства в позиции «Музы» имелась существенно важная новизна – принципиальное нежелание включать политику в программу
журнала.
Помимо общего идейного руководства «Музой», Гюго поместил в журнале две оды «Моему отцу» и «Черная банда», а также пять обширных, принципиально заостренных
романтических статей. Все эти статьи почти под теми же заглавиями Гюго включил в
1834 г. с некоторыми изменениями в книгу «Литература и философия». Очевидно, что
«Во Франции, где особенно сильны были традиции классицизма, романтизм встретил
наибольшее противодействие и утвердился в литературе лишь в начале 1820-х гг. Его
отличает большая связь с наследием Просвещения и с предшествующей художественной
традицией, обращенность к современности, к актуальной социально-политической проблематике». [1, 335]
Статьи Гюго 1823-1824 гг. представляют существенный интерес для выяснения путей формирования его романтической эстетики. Именно в первом номер «Музы» была
помещена восторженная статья Гюго о Вальтере Скотте. Статья была посвящена жанру
романа. Гюго, как и большинство его современников, видел в произведениях английского романиста новое явление в литературе. Писатель отмечает верность исторической
правде в романах англичанина, его умение создавать яркие картины, рисовать живших до
нас людей со всеми их страстями, пороками и преступлениями, освещая события с позиций нравственности и не лишая прошлое всех особенностей его верований и суеверий.
Вальтер Скотт, по словам Гюго, создал «неведомый доселе род искусства», сущность
которого заключается в «кропотливой точности подлинных записей», соединенных «с
торжественным величием самой истории», роман с увлекательным сюжетом.
160

Первостепенное место в этой статье занимал вопрос о социальной роли искусства, о
месте писателя в общественной жизни. Служение родине, народу — главная обязанность
поэта. Гюго считает для писателя почти преступным мнить себя выше общественных
интересов и национальных нужд, отказаться от какого бы то ни было духовного влияния
на современников и обособиться в своем эгоистическом существовании от жизни и общества. Необходимо отметить, что это была не случайная мысль, а последовательная
позиция будущего автора «Отверженных», проявлявшаяся с самого начала его творческого пути как в поэтических произведениях, так и теоретических высказываниях. Интересной в этом плане является параллель, которую Гюго проводит между деятельностью
Наполеона и Вальтером Скоттом, к еще большему прославлению писателя. Гюго говорит, что Вальтер Скотт лучше понимает миссию поэта, нежели этот слепой гигант свою
роль основателя державы, потому что, по мнению Гюго, Наполеон «не постиг народного
гения».
Интересным представляется, что романы Скотта Гюго трактует как грандиозные конструкции, соединяющие скрупулезную точность хроник с монументальным величием
истории и увлекательностью романа. Гюго подчеркивает, что это широкие синтетические построения, в которых соединяются в неразрывное целое роман психологический и
авантюрный, исторический и бытоописательный, философия истории, готика, картины
нравов, живописный пейзаж, драматическое действие и лирический пассаж, то есть все
виды художественной литературы – эпос, лирика, драма. Далее писатель подчеркивает
эпическое начало в романах Скотта. Классическая поэтика, как известно, считала роман
низшим жанром, пригодным лишь для любовного или авантюрного сюжета: воспевать
родину, подвиги героев, деяния правителей, славу полководцев и т.п. возможно было
только в эпопее, обычно стихотворной, либо в менее распространенной, но узаконенной «эпопее в прозе». Так, «Мученики» Шатобриана, на которых Гюго неоднократно
ссылается в своей статье, являются переходным звеном от «эпопеи в прозе» к романтическому историческому роману. Писатель полагает, что роман — это новая форма,
объединяющая в сложном синтезе все виды литературного творчества. Он уверен, что
роман, мыслимый как «тотальный» жанр, - это новый романтический принцип.
Следует отметить, что в 1823 г. Гюго воспринимал Скотта как подлинный романтик, считая главным в его романах их историческую тему, особенно восторгаясь тем,
что они отображают историю человечества. Называя английского писателя «северным
волшебником», Гюго восхищался тем, что каждая историческая эпоха в произведениях
Скотта изображалась в своем неповторимом своеобразии. Он подчеркивал, что талант
Скотта пронизан специфическим духом каждого века и каждой страны. Гюго отмечает,
что за точным, скрупулезным описанием нравов, мелочей быта и т.п. у Скотта всегда
лежит большая философско-этическая идея, его романы правильно раскрывают дух той
или иной эпохи. Рассматривая структуру романов Вальтера Скотта, Гюго говорит о том,
что она принципиально иная, чем у его предшественников: им свойственны невиданная
до того многогранность и замечательная полноводность. Манере Скотта, считает Гюго,
присущ тип изображения, делающий романы подобными жизни. Разве жизнь не есть
необычайная драма, где смешаны добро и зло, красота и уродство, возвышенность и
низменность? Гюго уверен, что этот закон на земле всюду имеет силу. Как мы видим,
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данные рассуждения свидетельствуют о формировании у Гюго в 1823 году тех основных
положений его романтической эстетики, которые затем будут развиты в знаменитую теорию гротеска.
Драматизм романов Скотта Гюго считает большим, особенно важным новаторством.
Тем не менее, при всем преклонении пред Вальтером Скоттом статья Гюго свидетельствует о самостоятельности идейно- художественных позиций французского писателя.
Например, продолжая еще во многом оставаться в плену своих роялистских иллюзий,
Гюго упрекает автора «Квентина Дорварда» в том, что среди французских королей он
избрал в качестве протагонистов своего романа Людовика XI, хищного и лицемерного
деспота, как считал Гюго. Он говорил, что, будучи французами, мы не можем благодарить сера Вальтера Скотта за подобное вторжение в нашу историю и подчеркивал, что
Вальтер Скотт достоин упреак за такой выбор.
Кроме того, недостатком «северного волшебника» Гюго считает расщепление интереса: блуждание сюжета между персонажами историческими и вымышленными,
героями-«любовниками» французские романтики признавали основным, пожалуй, дефектом романов Вальтера Скотта. Сами они стремились преодолеть это композиционное раздвоение разными способами. Первый исторический роман Гюго «Ган-исландец»,
опубликованный в том же 1823 г., при огромном влиянии Вальтера Скотта имел, однако иную композиционную структуру. Это свидетельствовало о большой монолитности
эстетических позиций и художественного творчества будущего вождя французского романтизма.
Таким образом, публикуя восторженную статью о Вальтере Скотте и его романе
«Квентин Дорвард», Гюго не выступал против классицизма, однако проблематикой, всем
содержанием своей статьи он обнаружил себя подлинным романтиком. Уже в этот период в его произведениях проявилась «...культура раннего романтизма — культура жизнеутверждения, жизнетворчества» [5, 16]
Значительные сдвиги в мировоззрении Гюго с полной очевидностью проявились в его
статье « О Вольтере» ( декабрь 1823 г.), о котором он писал с большой симпатией. Придавая огромное значение деятельности Вольтера, которая отразилась на общественных
событиях, Гюго, тем не менее, подчеркивает, что не «фернейский патриарх» вызвал
французскую революцию. Для этого были гораздо более глубокие причины. Он утверждает, что революцию надо рассматривать как результат давно начавшегося социального
распада. Тем не менее, признанием исторической закономерности французской революции Гюго не ограничивается. Его мысль идет дальше, приобретая большую политическую актуальность.
К императору писатель относится двойственно. В этом отношении интересно замечание Гюго о Наполеоне, чей гигантский образ, по мнению Гюго, все больше и больше
выступал на передний план, символически воплощая XIX век. Однако писатель видит
вину Наполеона в том, что тот хотел установить принцип абсолютной монархии, который Гюго к 1823 г. уже считал неприемлемым для человеческого общества, несовместимым с его основами, и говорил, что абсолютная монархия не соответствует сущности
человека. Все это свидетельствовало о демократических началах в мировоззрении Гюго
этого раннего периода.
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В своей статье «О Вольтере» писатель главное внимание уделяет его театру, который оценивает чрезвычайно высоко. Для Гюго литературное признание Вольтера – это,
прежде всего, его драматургический гений. Он упрекает автора «Заиры» за то, что тот
разбрасывался по всевозможным жанрам, в то время как ему следовало сосредоточиться
на одном – на трагедии, ибо тогда он превзошел бы Расина и сравнился, быть может, с
Корнелем. Такая необыкновенно высокая оценка Вольтера идет у Гюго вразрез с ультрароялистским лагерем критики, в частности, со взглядами Шатобриана.
Высокая оценка театра Вольтера, которую ему дает Гюго в статье 1823 г., свидетельствует о большой смелости и независимости молодого критика. Если в первой статье о
Вольтере, опубликованной в «Литературном консерваторе» в 1820 г., Гюго давал оценку
его политических взглядов, то теперь он продолжает «реабилитацию» фернейского патриарха в области его драматургических принципов. Вся статья Гюго убеждает нас в том,
что театр Вольтера близок, родственен ему. Многим пьесам Вольтера писатель дает восторженную оценку: драму «Эдип» называет замечательной, трагедии «Брут » и «Цезарь»
считает достойными самого Корнеля, трагедию «Заира», задуманную и завершенную
Вольтером в течение восемнадцати дней, считает шедевром, имеющим огромный и заслуженный успех. Вольтера-драматурга Гюго много раз именует «прекрасным гением»,
наделенным «замечательным воображением».
Еще в детские годы зародилась у Гюго любовь к театру Вольтера. Он постоянно перечитывал, изучал пьесы Вольтера, многие места знал наизусть. Свои первые драматические опыты – трагедии «Иртамен»(1816) и «Атели»(1817) — он задумал и написал в вольтеровских традициях. Все, что являлось отклонением от классических норм, привлекало
Гюго к драматургии Вольтера. Он высоко ценил именно наименее «правильные » пьесы
Вольтера. Писателя интересовали те элементы у Вольтера, которые в дальнейшем будут
играть существенную роль в романтической драме, в частности, в драматургии самого
Гюго: ярко выраженная политическая тема, стремление к контрастам, к напряженному
динамизму действия, к живописной зрелищности спектакля, приподнятости и патетизму
стиля. Таким образом, отношение Гюго к Вольтеру противоречило реакционной в политических вопросах группе классицистов.
Следует отметить, что статьи Гюго 1824 г. обнаруживают новые принципы в его
литературно-эстетических позициях. Теперь он противопоставляет романтическую литературу классической как диаметрально противоположные и друг другу враждебные
системы, все более решительно вступает в ожесточенную полемику, остроумно высмеивая и пародируя литературных противников, иногда выдвигает свои точки зрения, смелые и оригинальные.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
ШАМИЛЯ АЛЯДИНА КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ
У статті аналізується мовний стиль історичної прози кримсько-татарського
письменника Шаміля Алядина як мовне втілення індивідуальної ментальної сутності
автора.
Ключові слова: кримсько-татарська література, історична проза, ідіостиль, мовні
особливості.
В статье анализируется языковой стиль исторической прозы крымско-татарского
писателя Шамиля Алядина как языковое воплощение индивидуальной ментальной сущности автора.
Ключевые слова: крымско-татарская литература, историческая проза, идиостиль,
языковые особенности.
The article presents the examination of Crimean Tatar writer Shamil Alyadin's historical
prose style as the language embodiment of author's individual mentality.
Key words: Crimean Tatar literature, historical prose, idiostyle, language peculiarities.
Шамиля Алядина относят к классикам крымскотатарской литературы. Это один из
известнейших и авторитетнейших современных крымскотатарских писателей. «Он является одним из той немногочисленной группы писателей, в произведениях которого чувствуется отчётливость звучания национальной идеи, высказывается готовность открыть
в соответствующих образах этнонациональный мир с его психологическими, внутринациональными проблемами, сопряжёнными с общественными» [1: 193].
Творчество Ш. Алядина широко известно не только в Крыму. Его произведения переведены на украинский, русский, узбекский и белорусский языки. Отметим также, что
Ш. Алядин и сам занимался переводом, а за перевод стихотворения Тараса Шевченко
«Заповіт» писатель был удостоен Памятной медали [2].
Знакомство с русскими переводами прозы Ш. Алядина позволяет говорить о необходимости всестороннего и детального рассмотрения проблемы сохранения идиостиля
писателя в переводе.
Таким образом, целью данного исследования является анализ языкового стиля исторической прозы Ш.Алядина как языкового воплощения индивидуальной ментальной
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164

сущности автора. Это позволит в дальнейшем выявить те особенности идиостиля автора,
которые необходимо сохранить в переводе обязательно или в первую очередь, а также
установить границы и возможности варьирования при переводе.
Творческий диапазон писателя широк. Шамиль Алядин работал во многих жанрах
поэзии и прозы и создал свой неповторимый стиль. Совершенствуя литературный язык
в опоре на фольклор, на образы и язык золотого поколения своих предшественников –
И. Гаспринского, У. Тохтаргазы, А. Айвазова, Б. Чобан-заде, У. Ипчи, А. Гирайбая, Дж.
Сейдамета, Ш. Алядин создал национальную форму исторической прозы.
Историческая проза занимает особое место в творчестве Ш. Алядина. В жанре исторической повести и исторического романа написаны «Иблиснинъ зияфетине давет»
(«Приглашение к дьяволу на пир») и «Тугъай бей» («Тугай бей»). В первом произведении автор рисует человека в реальности начала XX века, в эпоху социальных бурь,
потрясений, быстро меняющихся социальных систем, динамических культурных и политических процессов. В оставшемся незавершенным историческом романе «Тугай бей»
писатель изображает события XVII века и главного героя - известного полководца Тугай
бея.
Творчество Ш. Алядина представляет определенный стиль, сложившийся в крымскотатарской литературе в период депортации, когда, будучи высланным, народ нуждался
в обращении к истории, но не имел возможности сделать это, поскольку тема Крыма
и Родины была запрещена. Тем не менее, некоторые писатели, переступив через свой
страх, сумели создать произведения, в которых раскрывалась тема родного Крыма и его
судьбы. В плеяде этих писателей Ш. Алядин играет ведущую роль. «Ш. Алядин, человек
из народа, из крымской глубинки, пришел в большую литературу, чтобы сказать о своем
народе. Привязанность к родному краю была для него основным условием творчества.
Творчество стало для Ш. Алядина своего рода окном, сквозь которое писатель наблюдал
внешний мир. Наиболее зрелые произведения Ш. Алядина овеяны воспоминаниями о
своем селе, его окрестностях, думами о далекой и близкой истории Крыма. Его миссия
- миссия писателя - заключалась в том, чтобы войти в широкий литературный контекст
через показ жизни своей Родины, ее судьбы» [1: 194]. В произведениях Ш. Алядина отразилась историческая эпоха, они являются миниэнциклопедией жизни, быта и взглядов
крымских татар. В то же время нужно отметить, что значение творчества Ш. Алядина
выходит за рамки крымскотатарской и украинской литератур: в аспекте борьбы против
политического деспотизма во всех его проявлениях, в аспекте утверждения политической, национальной свободы, свободомыслия оно останется актуальным всегда и для
любого народа. Все это во многом объясняет появление переводов произведений писателя на другие языки.
Материалом исследования в данной статье стала повесть «Приглашение к дьяволу на
пир», изображающая, как было отмечено выше, события начала XX века. Судьбу главного героя повести поэта Усеина Шамиля Тохтаргазы автор рисует на фоне сложнейшей
социально-политической ситуации того времени У.Ш. Тохтаргъазы -прототип реального исторического лица, судьба которого была прервана трагически. Усеин Тохтаргъазы
выступает в романе как борец за свободу и права простого крымскотатарского народа,
крестьян. Чувство справедливости необыкновенно остро развито в этом образе. Поэт
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каждым стихом и поступком борется против неволи, несправедливости, беззакония, невежества и предрассудков. Поэт жаждет свободы и справедливости, за которые и отдает
свою жизнь. Произведение заканчивается трагически, но Ш. Алядин дает понять, что
идеалы, за которые боролся поэт-демократ Усеин Тохтаргазы - свободомыслие, справедливость, равноправие всех перед законом - продолжают жить. Смерть поэта не означает
гибель высоких идеалов.
Анализируя стиль повести, обратим внимание на ее композицию как на дисциплинирующую и организующую силу произведения, цель которой -расположить все части
так, чтобы они содержали полное выражение идеи. В повести «Приглашение к дьяволу
на пир» Ш. Алядин использует ретроспективную композицию, а также прием сюжетного
обрамления. Прием ретроспекции дает писателю возможность, окунувшись в прошлое,
изобразить эпоху рубежа XIX-XX веков, а использование приема сюжетного обрамления
помогает автору правдоподобно и убедительно рассказать о судьбе главного героя. Как
отмечают исследователи, сочетание приема сюжетного обрамления с присутствием рассказчика помогает автору «вскрыть глубинный смысл передаваемой истории» [3: 56]:
Ш. Алядин предлагает читателю найденный в архивах дневник Асана Кара, свидетеля
описываемых в произведении событий.
Анализ языка повести позволил нам сделать следующие наблюдения. Объективное
и достоверное изображение событий конца XIX - начала XX веков является одной из
основных задач писателя в исторической повести. При выборе выразительных средств
перед автором исторического повествования встает задача обработки современного ему
языка таким образом, чтобы это не противоречило художественной и исторической правде. Именно поэтому для воссоздания колорита эпохи автор широко использует реалии,
устаревшие слова и архаизмы, а также диалектизмы.
Изображая историческую реальность, Ш. Алядин вводит в текст множество реалий.
Опираясь на переводоведческую классификацию реалий, предложенную С. Влаховым и
С. Флорином [4: 55-73] можно утверждать, что большинство реалий, встречающихся в
повести, - это этнографические реалии (названия предметов быта -старинной одежды,
жилья, утвари, еды, денег и пр.) и общественно-политические реалии (названия населенных пунктов, органов и носителей власти, титулов, званий, обращений, сословий и пр.).
Цель автора в данном случае - охарактеризовать далекое прошлое. Такие названия старинной одежды, как фырланта (тонкое покрывало на голове), чабла (обувь), къалпакъ
(мужская каракулевая шапка), шербент (прозрачный шелковый платок), фес (головной
убор), чекмен (мужская верхняя одежда) позволили писателю зримо, осязаемо воспроизвести особенности быта описываемой эпохи, например: «Башындаки пулы фырлантасыны чезип, орьме сачларыны джыйыштырды, фырлантасынынъ бурюшиклерини
язып, гъайрыдан башына багълады» [5: 255] («Она сняла с головы фырланту, встряхнула его, заново заколола растрепавшиеся волосы и опять повязала голову» [6: 263]).
Для того чтобы обрисовать жизнь народа и достоверно изобразить историческую реальность, а также дать широкую панораму жизни крымскотатарского народа на рубеже
XIX-XX веков, Ш. Алядин упоминает в повести наименования ремесленных профессий
(тёкмеджилер, кьылджылар, къуюмджылар, къалайджылар, бакъырджылар, къадайыфчылар), а также наименования служебных чинов и другие слова, указывающие
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на социальное положение лиц: сульх акнми, махкеме приставы, бей, мырза, челеби.
Вот как представляет автор читателю жителей города: «Дигер буюк шеэрлер киби, озюнинъ ичтимаий табакъалары, акъ суеклилери — бейлери, мырзалары, челебилери,
руханийлери-шейхлери, къадылары, хатиплери, имамлары, зенгинлери, буржуасы ее озюнинъ - эр кунъги эмеги иле кечинген фукъаре зенааткярлары, усталары...»
[5: 267]. («В этом городе, как и в других больших городах, имеются свои социальные группы, представители, так сказать, белой кости — беи, мурзы, челеби, шейхи,
судьи, хатипы, имамы — словом, свои богачи, своя буржуазия, свое духовенство, а
рядом бедняки-кустари, мастера, существующие благодаря своему трудолюбию»
[6: 277]).
Мастерство писателя проявлялось также в умении давать глубоко типичные и в то
же время ярко индивидуальные речевые характеристики персонажей на основе тонкой
дифференциации социально-речевых стилей описываемого времени. Стилизация особенно отчетливо видна в таких фрагментах, где имеет место «текст в тексте» - авторский
текст и вставка из дневника Асана Кара: «Илыпифатлы ханымлар ее эфендилер! Шеэр
акъкъындаки бу тафсилятымдан сонь, мусааденъизле, икяемизни девам этейик»
[5: 269]. Здесь речевой контекст способствует созданию общего языкового колорита
эпохи.
Задача изображения народной жизни потребовала использования диалектных единиц, а также средств фольклора. Являясь неотъемлемой частью разговорного языка, они
делают язык повести гибким и живым, позволяя почувствовать не только колорит эпохи,
но и самобытность народа.
Диалектные слова выполняют в тексте повести различные функции: придают местный колорит, указывают на принадлежность героя к определенной бытовой среде, индивидуализируют речь героев. Помимо среднего диалекта, на основе которого строится
литературный язык, Ш. Алядин использует и другие диалекты крымскотатарского языка: северный и южный. Так, по фразе «Учь джылдан бери къаерде эдинъиз? Тавлыкъ
джакълардамы?» [5: 316] читатель узнает в продавце-Талипе уроженца северного
Крыма.
Яркость и образность языка повести усиливаются за счет использования автором
фразеологизмов и, в частности, пословиц и поговорок, многие из которых являются разговорными и фольклорными. Устойчивые выражения становятся важным средством обрисовки индивидуальных черт героев. Они участвуют в создании этого фразеологизма
автор показывает переживания главного героя Усеина Тохтаргазы по поводу бесчинств
беев по отношению к крестьянам. Говоря о коне Тохтаргазы, который, как и его хозяин,
тоскует по свободе, Ш. Алядин использует образный фразеологизм джаны сыкъыла в
значении: скучает (букв.: сжимается сердце).
Для усиления экспрессивности, например, изображая переломные моменты в судьбе героя, писатель использует ряд фразеологических синонимов в качестве однородных
членов предложения. Каждый последующий фразеологизм повышает эмоциональность
и экспрессивность высказывания, усиливает драматизм эпизода: «Менимле корюшкенде, оларнынъ къаны бозула, юзьлери когерип кетелер» [5: 318]. («При встрече с ним
у них портится кровь, а лица делаются каменными» [6: 336]). «Кеткен сайын юре167

клеримизни кемирмекте, къафаларымызны дельмекте» [5: 380]. («Он – это камень
на нашей шее. И чем дальше, тем становится тяжелее» [6: 410]).
Авторское присутствие может выражаться в произведении не только через повествователя и рассказчика или через художественно-речевое выражение (отбор и использование лексических и грамматических средств), как было показано выше, -оно включают
весь арсенал литературных средств. Авторская оценка и авторская позиция могут выражаться также через расстановку деталей композиции, рамочные компоненты текста, такие как заглавие, эпиграф, начало и окончание основного текста, авторские примечания,
предисловие, послесловие [7: 216].
В анализируемой повести Ш. Алядина такой рамочный компонент, как заглавие,
играет важную роль, являясь ключом к концептуальной структуре произведения. Заглавие здесь выполняет экспрессивно-аппеллятивную функцию, так как выявляет авторскую позицию, а также психологически подготавливает читателя к восприятию текста.
«Название повести – «Приглашение к дьяволу на пир» - своеобразная обличительная
мотивация, знаменующая трагический финал судьбы главного героя» [1: 194].
Еще одним средством выражения авторского отношения к героям и изображаемым
событиям становятся такие синтаксические средства, как риторический вопрос и риторическое восклицание. Чаще всего эти риторические восклицания получают место в
авторских отступлениях, позволяя увидеть и понять мировосприятие автора, его оценку
и позицию. Эти синтаксические фигуры служат также для придания экспрессивности и
эмоциональности тексту. Так, например, автор нередко делает отступления в виде: «Асан
Кара ... ах! Асан Кара не дейджек?» [5: 252] (Асан Кара... ах! Что же поведает нам
Асан Кара? [5: 305]). «Лякин эй, сени такъдир?! Эки йыл кечмей, къаза ола, басмахане туташып яна» [5: 353]. («Однако судьба неумолима. Не прошло и двух лет, как
в типографии возник пожар. Сгорело все» [6: 377]). Эти фрагменты демонстрируют
отношение самого писателя к изображаемым событиям. Оглядываясь в прошлое и изображая события, которые имели место в истории крымскотатарского народа, Ш. Алядин
не скрывает своих эмоций.
Анализируя стиль повести, следует остановиться на использовании автором тропов,
которые стали еще одним важным средством выражения авторской оценки, а также средством создания экспрессивности и эмоциональности.
В палитре изобразительных средств Ш. Алядина большое место занимает метафора.
Основную группу в произведениях автора составляют общеязыковые и общелитературные метафоры, связанные с раскрытием внутреннего состояния человека и окружающего его внешнего мира, такие как юрек, къалъп (сердце), джан (душа), козьлер (глаза),
багъры (грудь), юзь, чехре, бенъзи (лицо, облик). Данные слова-метафоры помогают Ш.
Алядину в обрисовке духовного мира, внутренних переживаний персонажей. Например,
при помощи метафоры юфкъа юрекли дегилъ автору удается передать сильный характер, дух, волю Усеина Тохтаргазы. Еще одна метафора важна для понимания внутреннего мира главного героя, бунтующего против несправедливости и деспотизма: исьянджы
юрек (букв.: бунтующее сердце).
Среди метафор, выражающих психологическое состояние человека, особого внимания заслуживают метафоры со словом «козь» (глаз), которые часто используются ав168

тором: элемли козьлер, акъыллы козълер, ёргъун козьлер, сённюккен козьлер, киргин
козьлер, бунарлы козьлер и др.
Отчетливо проявляется авторская позиция в оценочных метафорах. «Козълерини орткен зульмет пердесини йыртып, алып-атты, ярыкъны косьтерди» [5: 318].
(«Сорвал и отбросил закрывавшую людям глаза плотную повязку невежества, и они
увидели свет» [6: 336]) - так оценивает автор старания Усеина оджа в борьбе против
деспотизма, застарелых предрассудков и невежества. Смысловую нагрузку Ш. Алядин
заключает в выражении «зульмет пердеси» - занавес невежества и мрака.
Приемом, служащим созданию эмоциональности и выразительности в романе, также
являются сравнения. Открытая аналогия, лежащая в основе такой стилистической фигуры, как сравнение, выражена в произведениях через хорошо известные народу предметы
и явления, а средствами сравнений служат послелоги киби, ошап, напр.: ялынаякъ къор
устюне баскъан киби сычрап турды.
Сравнения, как и другие виды выразительных средств, помогают более конкретно и
полно представить образ. Характеризуя своего оппонента, главный герой сравнивает —
ичлеринъиз къувуш киби. Смысловую нагрузку в этом сравнении несет слово «къувуш»,
которое означает пустоту, тем самым, открывая читателю внутренний мир человека равнодушного, безучастного, иногда жестокого.
Наряду с традиционными, у писателя встречаются индивидуально-авторские сравнения, которые используются художником для более точной передачи своих чувств и
эмоций, для придания речи оригинальности, индивидуальности, неповторимости. Например, изображая долгожданную встречу двух друзей – Усеина оджа и Феми эфенди,
автор использует такое сравнение: дюньянынъ эки къытасындан бирисине саип олгъан
киби, шенъ ее араретли эди (букв.: он был весел, возбужден, как будто неожиданно стал
хозяином одного из полушарий света). Так выглядел Феми эфенди, после встречи со старым другом Усеином Тохтаргазы. А для показа устаревшей школы, Ш. Алядин использует: сокъталар киби, кевделерини саллай берип (букв.: покачивали туловищами, как
ученики религиозной школы) описывает детей, учащихся в устаревшей школе, еще до
прихода Усеина оджа. Такие индивидуально-авторские сравнения отмечены свежестью,
необычностью образа. При их помощи автору удается не только описать изображаемые
предметы и внутренний мир героев, но и передать свое внутреннее состояние.
В полной мере характеризуют авторскую позицию и оценку эпитеты, использованные автором. Особый интерес представляют индивидуально-авторские эпитеты Ш. Алядина: кемане ее даре чалып, эски тюркюлеримизни сёйлейиджи кьарт чингенелер
[5: 266] («наигрывающее на скрипке и выбивающие басовитый ритм из давулов, поющие
старые татарские песни цыгане» [6: 274]); юрекни сызлатыджы бухош садалар [5: 266]
(«ласкающие сердце полузабытые мелодии» [6: 274]) и др. Приведенные здесь эпитеты
позволяют увидеть неповторимый колорит старого Бахчисарая, жизнеустройство, быт как беев, так и простого народа. Подобранные же автором эпитеты отчетливо показывают его мировосприятие. Ш. Алядин во многом солидарен со своим главным героем, автору, как и Усеину оджа, безгранично жаль обездоленный народ, но преобладает над этой
жалостью тоска и любовь по «этим кривым переулкам и приятным, ласкающим сердце
полузабытым мелодиям» («О аджайип Салачыкъ чалгъыджылары. Усеин оджа бу гу169

рюлътыли сокъакъларны, юрекни сызлатыджы бу хош садаларны сагъынгъан эди»
[4: 266]) –говорит о музыкантах из Салачика. С такой же любовью Ш. Алядин рассказывает читателю о каждой мечети, улице, переулке, кофейне, о каждом уголке Бахчисарая.
Как известно, и сам автор родом оттуда, что и позволяет ему знать так подробно все уголки родного города. Параллельно знакомит автор своего читателя и с некогда жившими в
Бахчисарае людьми известными, такими как И. Гаспринский, Усеин Балич, Асан Нури,
Билял Чагар, а также с обычными жителями - Глашатай Леман, сын Абдуллы-акая, продававший калачи, купец-караим Ялпачик, бедняга Абдульмеджит-акай и др. Вся картина
изображаемой эпохи оживает перед глазами читателя благодаря точным и ярким эпитетам, подобранных писателем.
Подводя итог, следует отметить, что к особенностям языкового стиля исторической
прозы Шамиля Алядина относится использование приемов стилизации, в частности
насыщенность устаревшими словами, средствами фольклора, приемами ретроспекции
и сюжетного обрамления, тропами и синтаксическими фигурами. На фоне старинного
живописного города и колоритного быта крымских татар, писатель воссоздает важные
исторические события и судьбы, что и являлось одной из главных задач автора исторической повести. Выявленные нами языковые особенности исторической прозы Ш. Алядина
позволят оценить степень адекватности уже существующих переводов прозы писателя и
дать рекомендации будущим переводчикам произведений крымскотатарского писателя.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНТЕКСТ ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА
Дана стаття присвячена аналізу релігійних мотивів у поезії Олександра Галича.
Присутність їх на різних етапах розвитку його поетичної творчості підтверджує
факт духовних пошуків барда та поміщує його до кола найбільш «релігійних» класиків
авторської пісні.
Ключові слова: Олександр Галич, православ’я, духовність, авторська пісня, еміграційна література.
Данная статья посвящена анализу религиозных мотивов в поэзии Александра Галича. Присутствие их на разных этапах развития его поэтического творчества подтверждает факт духовных поисков барда и привлечение его к кругу наиболее «религиозных» классиков авторской песни.
Ключевые слова: Александр Галич, православие, духовность, авторская песня, эмигрантская литература.
This article is devoted to the analysis of religious themes in Alexander Gailch’s poetry.
Their presence at different stages of development of his artistic works supports the fact of the
author’s spiritual research. Moreover, it situates him among the most religious classics of the
author’s song.
Key words: Alexander Galich, the Orthodox Church, spirituality, the author’s song, emigration literature.
Религиозная тематика – запретная в советскую эпоху – получила разностороннюю и
многообразную разработку в поэтическом наследии Александра Галича. Автор на всем
протяжении своего поэтического пути обращался к проблемам духовности, нравственности, непосредственно связанным с православной верой; предпринимал многочисленные
попытки поисков утраченных ориентиров, передавал в художественном слове ключевые
христианские ценности. Авторская песня Галича, создаваемая поэтом в период всплеска
внимания к не-соцреалистическому искусству, вполне сознательно насыщена духовными и религиозными источниками. Апелляция к ним не только напоминает о первооснове
русской государственности и культуры, но и выполняет функцию связывающего звена с
многовековой, почти утраченной в советское время, православной традицией.
Современные литературоведы, ставящие целью многостороннее исследование жизни
и творчества одного из классиков жанра авторской песни, не упускают из виду и религиозную составляющую его поэтического наследия. Михаил Аронов – автор единственной
на сегодняшний день биографии Александра Галича – рассматривает религиозные мотивы в его поэзии в диахронном порядке, прослеживая их трансформацию. Анализируя
закономерности их развития и место в произведениях барда, ученый делает вывод о непосредственном влиянии христианства на жизнь и творчество писателя. Аронов спра© Осевич Б., 2010
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ведливо говорит о решающей роли факта обращения поэта в христианство в процессе
переосмысления им религиозных мотивов, присущих его художественному миру. Они,
теряя свою бурлескную окрашенность после принятия таинства писателем, становятся
у него сугубо серьезными и лишенными пародийного характера [1]. Раиса Абельская
указывает на роль библейской книги древнегреческого пророка Исайи в формировании
религиозных взглядов поэта и его творческого предназначения [2]. Предметом анализа
являются и отдельные религиозные произведения Галича, среди которых следует назвать «Псалом», оказавшийся в центре исследовательского внимания Ольги Архипочкиной [3]. Вопросы, связанные с наличием христианских мотивов в авторской песне трех
классиков этого жанра – Окуджавы, Высоцкого и Галича, – поднимались и Дмитрием
Куриловым, который, сопоставляя поэтические картины мира этих поэтов, определяет
личную и поэтическую судьбу Галича как крестовый поход поэта, вступившего в борьбу
со злом [4]. Христианские корни авторской песни, заложенные в ней основы православного нравоучения обнаруживаются и священником Михаилом Ходановым [5].
Комплексное осмысление религиозности Галича и духовной насыщенности его поэзии невозможно без учета фактов биографии писателя и специфики времени, в котором
он функционировал как художник слова. Советский Союз, пришедший на смену царской
России, искоренил традиционную для нее православную веру и изначально представлял собой атеистическое государство – его духовной основой становится воинствующий
атеизм, занявший место новой религии [6: 286]. Замечая в православии соперническое
вероисповедование, что наиболее точно отражается в известной фразе Ленина «религия
– опиум для народа», ставшей своеобразным призывом к расправе с верующими, – советский режим разворачивал агрессивную антирелигиозную богоборческую кампанию.
Религия определялась как «пережиток старины», однако это не помешало официальным
властям называть законодательство по отношению к ней самым гуманным и демократическим в мире [6: 225]. С другой стороны, по подобию своеобразной секты, «конструкторы светлого будущего» активно использовал христианские символы, переосмысляя
их и модифицируя в идеологических целях. Отсюда возникли языческие эквиваленты
сакральных для христиан атрибутов веры – единственный лжебог Сталин, священный
текст Евангелия вытеснили труды четырех лжеевангелистов – Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина, которые заложили основы новой лжеверы. Создание нового порядка сопровождалось карамазовским уничтожением Бога. Наглядным его примером были террор
по отношению к духовенству, а также массовое закрытие мест религиозного культа и
их профанация путем превращения церквей в учреждения, полезные исключительно
для материальной стороны человеческой жизни – бары, клубы, кинотеатры, склады и
тюрьмы [7: 285]. Знаковым в этом плане оказалось снесение храма Христа Спасителя
(это событие описано Галичем в виде реминисценции в «Ночном разговоре в вагонересторане», являющемся четвертой главой «Поэмы о Сталине»: «Помню, глуп я был и
мал, / Слышал от родителя, / Как родитель мой ломал / Храм Христа Спасителя» [8: 212])
и сооружение на его месте открытого бассейна. Иосиф Бродский, затрагивая в стихотворении «Речь о пролитом молоке» свое поэтическое кредо («Обычно тот, кто плюет на
Бога, / плюет сначала на человека» [9: 75]), лишь частично прикасается к истине. Правда
о времени оказалась, однако, более жестокой. Большевики, делая попытку вытеснить
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Бога и вместе с Ним традиционные христианские ценности, создали мир, в котором «все
дозволено». Как показал исторический опыт, символическое богоубийство превратилось
в начало геноцида собственной нации, за что еще долго предстоит раскаиваться причастным этому греху.
Христианская Россия не была в состоянии защитить себя от сокрушительного атеистического удара, однако он не смог полностью разрушить духовную первооснову.
Осколки веры остались внутри свидетелей катастрофы, которые укрепляли ее внутри
себя и передавали как своим современникам, так и следующим поколениям. Незаурядную роль сыграли в этом процессе представители различных видов искусства, которые
в своих художественных текстах возвращались к православным корням. Среди них следует назвать крупнейших прозаиков Русского зарубежья – Бориса Зайцева и Ивана Шмелева, новокрестьянских поэтов – Сергея Есенина и Николая Клюева. Тематически в этом
плане к ним примыкают и создатели бардовской песни.
Творческий и жизненный путь Александра Галича с полной уверенностью можно
определить как путь-искание. Художественные поиски писателя, променявшего вполне
комфортное существование благополучного официального драматурга и киносценариста на полную превратностей жизнь не признанного властями классика авторской песни
(что сам считал расплатой за свой прежний конформизм), в конце концов привели его к
эмиграции. В то же время эти драматические моменты судьбы поэта совпали с его духовным возвращением, ставшим возможным благодаря стремлению писателя к высшей
истине и вневременным ценностям, которые олицетворяет христианство. Галич – еврей
по происхождению, воспитывавшийся в семье, в которой еврейские традиции не культивировались, в своей взрослой жизни вполне сознательно выбрал путь ассимиляции.
Предчувствуя приближающийся исход из страны, на языке которой создавал шедевры
своей поэзии и которая заменяла ему древнюю родину предков, он пытался как можно
сильнее и крепче связаться с ее духовной основой, принимая православие. Это торжественное религиозное событие, к которому Галич готовился продолжительное время, состоялось еще в доэмигрантский период, после исключения поэта из Союза писателей и
Союза кинематографистов. Таинство крещения совершил отец Александр Мень – православный священник, крупный культуролог, ученый-теолог и просветитель, который заметил в Галиче незаурядную личность, а также глубоко верующего человека, тяжелый
жизненный опыт которого привнес дополнительный смысл в его поиски истины. Отец
Александр, высоко ценивший поэтическое творчество Галича, воспринимал веру поэта
как результат глубоких раздумий, которые в конечном итоге привели его к Господу и помогли обрести счастье в Боге [10: 423].
Религиозная тема разрабатывалась Галичем практически с самого начала его поэтического пути. Одним из первых произведений, содержащих ее, является написанная в
1963 году песня «Заклинание». На сюжетном уровне она представляет собой рассказ о
бывшем палаче ГУЛАГа, который мечтает обрести всемогущество и подчинить себе свободолюбивую природу, что выражается в жадном стремлении загнать Черное море в лагерный барак. Однако такого не происходит, а за свое кощунство он платит самую высокую цену. В песне Галича ярко звучит мотив молитвы («Помилуй мя...»), повторяющейся
четырежды, последний раз с некоторым изменением, которую, как ни парадоксально,
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произносит этот самый чекист. Молитва теряет свой первозданный смысл и становится лишь только языческим заклинанием, получая подобный семантический статус уже
на заглавном уровне. Таким образом поэт использует прием контраста – один из своих
любимых художественных приемов. Молящийся представитель атеистической системы
воспринимается как карнавальная фигура, а молитвенные строки получают значение
пародических, что ярко выражает глубоко осмысленную литературную игру, отсылая к
бахтинской традиции – концепции карнавализации. С другой стороны, следует отметить,
что религиозные мотивы, которыми насыщена песня, не имеют сакрального характера. В ней, помимо богоборческих строк, содержащих лишенную религиозной глубины
молитву-заклинание чекиста, претендующего стать Богом, просачиваются элементы
христианского вероисповедования – прежде всего контрастирующие с гордыней мотивы смирения и прощения. Они заметны в действиях женского персонажа – коридорной,
преисполненной религиозным духом, ставящей свечу усопшему палачу. Одновременно
в песне, где рядом друг с другом сосуществуют сакральное и профанное, проводится
мысль о скрытом присутствии христианского добра, православной этики во мраке атеистического государства, которое так и не смогло окончательно истребить многовековую
духовную традицию.
Повторяющийся в песне и выполняющий функцию рефрена мотив молитвы, пафос
которой в этом случае полностью теряется, превращая ее в заклинание, выступает в других произведениях Галича, сохраняя в них свою основную функцию искреннего благоговейного разговора с Творцом, в котором призывается его милость. Главной и неизменной целью молитвы является общение с Богом. На эту сторону обращал внимание и
сам Господь, заповедав «всегда молиться и не унывать» (Лк. 18, 1) и дав пример молитвы, обращения с ней к Небесному Отцу. Среди стихотворений Галича, в которых особо
ярко ощущается молитвенная атмосфера следует назвать «Песенку-молитву, которую
надо прочесть перед самым отлетом» и «Опыт отчаяния». Присущий обоим произведениям мотив молитвы соединяется с темой эмиграции, которая отчетливо звучит в
поэтическом творчестве писателя. Первое среди указанных стихотворений посвящается
подруге Галича – жене Виктора Некрасова – Галиньке, покидающей пределы своей родины с третьей волной великого исхода. Лирический субъект призывает к общей молитве:
« – Помолимся вместе» [8: 69], которая содержит просьбу о благополучии и спасении.
Она реализуется согласно христианскому вероучению, поскольку учитывается в ней таинственная Божья воля и Господний замысел по отношению к человеческой судьбе, которая, на самом деле, дана свыше: «<...> чтоб этот путь / Стал Божьей твоей судьбой» [8:
69]. Молитва содержит также прямое обращение к Богу: «Господи, благослови!» [8: 70].
Подобной семантикой характеризуется «Опыт отчаяния», являющийся, в свою очередь, поэтически выраженным ожиданием приближающегося к Галичу момента собственного изгнания: «И все сидим на чемоданах, / Как на последнем берегу» [8: 263].
Поэт усматривает в этом Божий промысел, поэтому его лирический персонаж прямо
воспроизводит в пределах поэтического текста страстную молитву автора о духовной
поддержке: «Прими нас, Господи, незваных, / И силой духа укрепи!» [8: 263]. Непосредственный призыв к Божьей благодати просачивается и через строки насыщенного пушкинским духом «Желания славы»: «(Боже правый, помоги!)» [8: 98], которое является
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емким поэтическим отражением специфики творческого пути, сознательно выбранного
Галичем: «Непричастный к искусству, / Не допущенный в храм, / Я пою под закуску / И
две тысячи грамм» [8: 97].
Выбор, сделанный художником слова, оказался для него амбивалентным. Поиски
правды, внутреннее ничем не удержимое стремление раскрыть ее перед своими собратьями в человеческом плане стали началом земных страданий. Однако, благодаря усиленной духовной работе, направленной на извлечение из такого порядка вещей скрытую
истину, поэту удалось обрести внутреннюю гармонию и настоящее счастье. Его синонимом была для Галича православная вера, к которой поэт пришел как зрелый, вполне
сформировавшийся человек и художник слова. Литературные отзвуки этих событий легко заметны в «Священной весне». Особого внимания заслуживает в ней мотив Беды, поскольку она аккумулирует в себе губительное начало, которое в дальнейшем становится
залогом возрождения. Таким образом Галич опосредованно ссылается на слова Христа о
пшеничном зерне, которое, если «пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет,
то принесет много плода» (Ин. 12, 24). Лирический субъект Галича, прямо выражающий
авторскую позицию, говорит о мнимом счастье, которое получил от судьбы: «Столько раз
обманутый удачами, / Обручился я с моей Бедой» [8: 230]. Автобиографическая аллюзия
находит свое продолжение в дальнейшей части поэтического текста, в котором улавливается намек на принятие Галичем христианства: «Образок Казанской Божьей Матери /
Подарила мне моя Беда!» [8: 230]. Исполнитель авторских песен, углубляя религиозный
контекст своего стихотворения, отсылает к характерному для православной традиции
культу иконы, которая выполняет функцию своеобразного окна в Божественный мир.
Духовный подъем, осуществляющийся в художественном слове, сопровождается присутствием одного из самых почитаемых в русском православии символов веры – чудотворной иконы Казанской Божьей Матери.
В анализируемом стихотворении важную смысловую функцию выполняет также отрезок циклического времени, которое из заглавия, содержавшего суть идейной проблематики основного текста, проникает вовнутрь его. Образ зимы – длинной, невыносимой,
ограничивающей настоящую творческую активность и духовное развитие (этот мотив
наблюдается и у другого классика жанра авторской песни – Владимира Высоцкого в песне «В холода, в холода…»), вытесняется у Галича образом живительной весны, содержащей мистический оттенок: «И весна, священного священнее, / Вырвалась внезапно из
оков! / И простую тайну причащения / Угадал я в таянье снегов» [8: 230]. Воскресение
лирического персонажа совершается согласно ритму природы, который, в свою очередь,
отражается и в церковном календаре.
Весеннее возрождение совпадает по времени с самым важным и радостным христианским праздником – Пасхой. Герой Галича подчиняется Божьей воле. Таким образом
поэт активизирует мотив смирения, которое является основой христианского мировоззрения и, рядом с ним, мотивы страдания и искупления. Благодаря смирению лирический персонаж Галича в страдании причастен страданиям Христа, покорно отдается им,
постигая их потаенный смысл. Внешнее страдание компенсируется внутренней радостью, с которой принимается цель, определенная Богом, некая таинственная Божья воля.
Герой прекрасно знает, что замысел Господний в узком человеческом понимании может
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казаться несправедливым, однако персонаж замечает в нем проявление высшей истины,
которая выражается здесь в намеке на вынужденную эмиграцию – судьбу, данную свыше: «– В лихолетье нового рассеянья, / Ныне и вовеки, навсегда, / Принимаю с гордостью
Спасение / Я – из рук Твоих – моя Беда!» [8: 231].
Тема эмиграции, сросшаяся с религиозной составляющей поэзии Галича, обнаруживается и в ставшем знаменитом стихотворении «Когда я вернусь», в котором автор, проникновенный лирик, в полной мере раскрывает возможности своего художественного
дарования. Тоска по Родине, покинутой не по своей воле, усиливается желанием обрести
покой во Христе. Наглядным показателем стремления вернуться к духовной почве являются религиозные реминисценции, содержащие образ храма Сретения в подмосковном
поселке Новая Деревня, в котором над Галичем совершилось таинство крещения: «Когда
я вернусь, / Я пойду в тот единственный дом, / Где с куполом синим не властно соперничать небо, / И ладана запах, как запах приютского хлеба, / Ударит в меня и заплещется в
сердце моем – / Когда я вернусь. / О, когда я вернусь!» [8: 229].
Поэту все-таки не удалось вернуться на родину, а его скитальческая жизнь закончилась трагически. Однако духовный отец Галича – священник Александр Мень – воспринимал изгнание и внезапную кончину писателя как проявление высшего смысла [10:
424–425]. Благодаря им поэт становится блаженным, собственной жизнью выражая суть
нагорной проповеди Христа: «Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5, 10).
Весьма интересным с точки зрения религиозной проблематики является также стихотворение «Без названия», написанное Галичем еще до принятия православия, в период
его углубленных духовных поисков. Может быть, именно поэтому в песне, полемический характер которой заложен уже на структурном уровне, поскольку она построена
по принципу диалога, на первый взгляд, ощущается несоответствие между одной из
основ христианской веры – евангельской проповедью «Не судите, да не судимы будете»
(Мф. 7, 1) и авторской позицией, которая якобы переосмысливает ее. Однако при внимательном чтении выявляется настоящий смысл стихотворения, которое в действительности насыщено тоской о духовной гармонии в антирелигиозном обществе. У Галича известный призыв к неосуждению ближнего произносят те, кто, презрев Бога, поднял руку
на человека. Галич, поименно вспоминая жертвы (Бабеля, Цветаеву), пострадавших от
людей, претендующих на роль вершителей человеческих судеб, доказывает факт отсутствия у них нравственного права преступить и оправдываться словами Христа. Лирический субъект стихотворения Галича, возмущенный таким порядком вещей, бросает вызов
власть имущим, сам провокационно называя себя судьей. Однако следует подчеркнуть,
что герой поэта не столько претендует стать судей, сколько на самом деле акцентирует,
что не имеет права им быть, как и не имеют права ссылаться на Священное Писание те,
кто, не понимая его подлинный смысл, ради своей цели ханжески цитируют его.
Галич не опровергает евангельские заповеди, как может показаться на первый взгляд,
а разоблачает ложь и лицемерие, призывая к покаянию. Без него невозможно восстановление утраченных связей, в первую очередь, с Господом. Камертоном звучит здесь
правда о христианском милосердии, которое всегда неразрывно связано с покаянием.
Залогом прощения является искреннее сокрушение о грехах, а также твердое намере176

ние изменить свою жизнь, оставаясь верным Христу. Именно поэтому отпускаются грехи евангельскому блудному сыну, который, не замалчивая их, искренне раскаивается:
«Отче! я согрешил против неба и перед тобою и уже недостоин называться сыном твоим» (Лк. 15, 21); женщине, взятой в прелюбодеянии, которая, избежав земного наказания, не осуждается и Иисусом: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8, 11),
а также разбойнику, распятому вместе со Христом, который, ощущая справедливость
своего наказания, перед смертью встречает бесконечную милость Господню: «И сказал
ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43).
Отпечаток религиозности несут на себе и другие стихотворения Галича. Среди них
пристального внимания заслуживают те произведения, в которых религиозный контекст
не только является фоном для раздумий о современной поэту России, но и материализуется в виде библейских образов, которые в поэтических текстах Галича соединяются
с советской реальностью. Поэт-певец многократно совмещает в художественных целях
новозаветные мотивы с советской исторической эпохой. Ярчайшим примером использования контрастирующих друг с другом образов являются отдельные главы «Поэмы о
Сталине», представляющей собой одно из наиболее интересных творческих экспериментов Галича-поэта. В ее первой части под заглавием «Рождество», отсылающей к
христианскому празднику в память прихода в мир Иисуса, автор использовал элементы евангельского сюжета (Рождество Христа, поклонение волхвов – Мф. 2, 1–12, Лк. 2,
1–20), радостный характер которого разрушается введением в текст советских реалий – в
частности, появлением Сталина: «И Матерь Божья замерла в тревоге, / Когда открылась
дверь и на пороге / Кавказские явились сапоги» [8: 208]. Вместе с ним исчезает торжественная атмосфера духовного события – появляется страх; волхвы, пришедшие поклониться Младенцу, подвергаются допросу, а затем физическому уничтожению: «Пошли
волхвы молоть, что ни попало,/ Припоминали даты, имена, / И полетели головы. И это
/ Была вполне весомая примета, / Что новые настали времена» [8: 208]. Деконструкция
религиозных сюжетов продолжается во второй главе поэмы – «Клятве вождя», кощунственный характер которой реализуется в богоборческом слове Сталина: «<...> Всякие
Иоанны и Матфеи, / Наплетут с три короба вранья. / <...> Нет, не зря Ты ночью в Гефсимани / Струсил и пощады запросил. /<...> Не творцом, а жертвою стихий, / Ты не Божий
сын, а человечий, /<...> Душ ловец, Ты вышел на рассвете / С бедной сетью из расхожих
слов, / На исходе двух тысячелетий / Покажи, богат ли Твой улов?» [8: 209]. «Клятва
вождя» заканчивается выражением надежды тирана на вечность его земного царства.
Совмещение советской и библейской эпохи происходит и в завершающей поэму песне
«Аве Мария», в которой молитвенной интонацией сопровождается картина подвергнутой
репрессиям земли, лишенной духовных ориентиров.
Отдельную группу составляют произведения Галича, которые по своей жанровой
специфике близки своим религиозным первоисточникам. В этой связи следует назвать
ориентированные на библейскую традицию стихотворения «Псалом» и «Притча». Указанные в заглавии жанры религиозной лирики и назидательного рассказа оказались для
поэта мощным импульсом для художественных поисков в области поэтической формы.
Наряду с заглавным уровнем библейские аллюзии наблюдаются и в пределах других
элементов заголовочного комплекса. Ярким примером является здесь «Песня исхода»,
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снабженная цитатой из Евангелия от Матфея («... но Идущий за Мной сильнее Меня...»
[8: 67]), которая выполняет функцию эпиграфа. Поэт, отсылая читателя к исходному тексту Священного Писания, заранее определяет круг возможных ассоциаций, которые окажутся полезными в процессе установления смысла этого стихотворения. Галич, развивая
здесь так много значащую для него тему эмиграции, говорит о необходимости духовной
поддержки уезжающим: «<...> Но за мною придет Другой! /<...> Он пойдет, не спеша,
по трапу / В отлетающий самолет!» [8: 69]), а также обновления религиозной жизни в
России: «<...> Разве есть земля богоданней, / Чем безбожная та земля?! /<...> Я на этой
земле останусь. / Кто-то ж должен, презрев усталость, / Наших мертвых стеречь покой!»
[8: 68–69].
Итак, Александр Галич до конца своих дней оставался верным христианским идеалам. Это отражается как в его личной жизни (достаточно вспомнить факт защиты Галичем золотого нательного креста – символа веры, – который пытались отнять у него
советские таможенники перед отъездом [11: 148]), так и поэтической. Своими песнями,
пронизанными высокой православной духовностью, писатель, несомненно, оказал влияние на развитие религиозного сознания своих слушателей.
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УДК 821.161.2 Чужий
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(Київ, Україна)
ARBOR MUNDI АНДРІЯ ЧУЖОГО

У статті з культурологічних позицій розглянуто маловивчений твір класика
української літератури середини ХХ століття Андрія Чужого — поему «Дереву кажу:
Здрастуй, дерево», прикметну жанрово-стильовою та образною еволюцією упродовж
майже п'ятдесяти років (1927-1973 рр.). Показано, що дискретне футуристичне
світобачення, представлене початковими редакціями, переростає в нову інтерпретацію
міфу про Дерево життя.
Ключові слова: міфологія, Дерево життя, українська література ХХ століття,
творчість А. Чужого, вільний вірш, поема, казка.
В статье с культурологических позиций рассматривается малоизученное произведение классика украинской литературы середины ХХ века Андрея Чужого «Дереву говорю: Здравствуй, дерево», примечательной жанрово-стилевой и образной эволюцией
в течение около пятидесяти лет (1927-1973 гг.). Показано, что дискретное футуристическое мировидение, представленное изначальными редакциями, перерастает в новую интерпретацию мифа о Древе жизни.
Ключевые слова: мифология, Древо жизни, украинская литература ХХ века, творчество А. Чужого, свободный стих, поэма, сказка.
The article presents a culturological analysis of Andriy Chuzhyi’s long poem Say to the
Tree: Hello, you Tree, which attracts a researcher’s attention as a literary work that was not
yet studied properly. Its genre, style and imagery evolution took about fifty years (from 1927
to 1973). There was shown how the discrete futuristic view of the world represented by initial
variants was growing into the newest interpretation of a myth about Arbor Mundi (World
Tree).
Keywords: mythology, Arbor Mundi, the 20th century Ukrainian literature, A. Chuzhyi’s
works, free verse, long poem, fairy tale.
Міфічний образ Світового дерева, або Дерева життя, – один із небагатьох символів
світобудови, які дійшли до наших днів [див. 4: 62]. Одним із розділів медицини, матеріалізованих у Дереві життя, є геронтологія та геріатрія: прототипом її символічного
втілення послужив так званий «платан Гіппократа», під яким, за легендою, «батько медицини» збирав своїх учнів [див. 3: 151]. В українців образ Світового дерева уособлено
в обрядових і ліричних піснях, замовляннях, загадках, орнаментальних зображеннях на
предметах повсякденного вжитку, в обрядових атрибутах, а також у писемних літературних творах, де символічне Дерево життя стало не лише пейзажною деталлю, а й образом
Душі поета.
Загалом, говорячи про семантику рослинної образності, ми передусім маємо на увазі визначення ролі пейзажу, його символічних деталей у поетичному творі. Пейзаж по© Науменко Н.В., 2010
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стає засобом проекції реалій зовнішнього довкілля на внутрішній світ ліричного героя.
А символізація образів природи, щоразу по-новому явлена в кожному окремому творі,
засвідчує зацікавлення письменників усіх часів і країн в осмисленні прадавніх традицій
нації. Саме тому метою нашої роботи стало утвердити образ Світового дерева в контексті
вільного вірша як чинник, що виявляє елементи прадавнього пантеїстичного світогляду
в образному мисленні людини І половини ХХ століття. Матеріалом для дослідження послугувала творчість Андрія Чужого, зокрема поема «Дереву кажу: Здрастуй, дерево!» –
хоча й малодосліджена, проте знакова та етапна у становленні індивідуального стилю
поета.
Своїм забарвленням краєвиди живої природи, «царство ідеальних форм і станів» [1:
49], викликають у людини не лише естетичне захоплення, а й породжують алегорії та
символи. Так, Х.Е. Керлот робить такий висновок щодо актуалізації природної символіки в літературному творі: «Пейзажні сцени, які виникають в уяві, повністю залежать від
значущості, тривалості й інтенсивності почуттів, які їх спричинили. Тут форма втілює
внутрішню силу» [5: 383].
На думку Р.В. Емерсона, природа повинна «просвітити й піднести людину, зарядивши її етичною й естетичною духовністю… Людина має сконцентрувати свої зусилля на
читанні, розшифруванні й переживанні божественного тайнопису природи» [12: 110].
Іншими словами, наближення до природи означає наближення до духовної першооснови: шлях до найвищого ідеалу – через піднесення ідеального в людині, й навпаки. Ця
думка як один з постулатів філософії трансценденталізму за своє першоджерело має тезу
І. Канта про те, що прекрасне – це символ морального добра. У художній практиці американського романтизму ці ідеї втілилися в поетичній творчості Волта Вітмена:
Я вірю: листочок трави не менший, ніж поденна робота зірок,
Мураха, піщинка, яєчко золотомушки однаково досконалі,
І жабка зелена – шедевр, вище якого немає,
І ожина гідна бути прикрасою небесних віталень… [2: 109; 14: 115].
Вітменівський ліро-епічний лад українського верлібру першої третини ХХ століття
виявляється у «спокійнішій» за оповідною тональністю, порівняно з цитованою вище
«Піснею про себе», поемі-казці «Дереву кажу: Здрастуй, дерево!» (1927; остаточна редакція датується 1973 роком). На перший погляд помітно, що А. Чужий у версифікації,
образності, поетичній мові наслідував футуристів [7: 61], і це видно в одному з ранніх
віршів:
… і я – з променів дистильованої порожнечі
сплів собі гамак…
відштовхнув плюскосмос
сів на мінусвколіщатку
і вкотився в пазуху
мінускосмічної пустелі [11: 19].
У зазначеній казковій поемі автор дійшов до своєрідного симбіозу футуризму як з
імпресіонізмом, так навіть і з наївним мистецтвом:
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Основні правила
тим, хто йде на побачення
до друзів – дерев – рослин:
…Одягатись на ці «побачення»
обов’язково в сонячно-теплі кольори,
бо ці кольори Ваших суконь
теж ховають в собі
додаткове сонячне тепло [11: 56].
Як відомо, казка завжди має усталену структуру й композицію, стандартний зачин
та закінчення, полярне протиставлення груп персонажів. У ній відсутні розлогі описи
природи чи побуту, натомість складний динамічний сюжет побудовано на основі пригод
та випробувань головного героя. Ці ознаки є атрибутивними і для фольклорної, і для
літературної казки. Остання, як показують факти дослідження, включає твори різного
обсягу, сюжетного спрямування, різного версифікаційного ґатунку – від переважання одного розміру до складних поліметричних структур.
Сучасний літературознавець Наталія Тихолоз вирізняє такі естетико-функціональні
риси літературної казки: 1) розважально-дидактична – насолода від спостереження за
цікавими поворотами сюжету та одночасне повчання реципієнтові; 2) сатирична – орієнтування уваги на недоліки навколишньої дійсності; 3) філософська – запрошення до
розгадування таємниць буття, до співтворчості з автором [див. 10: 91]. У розвитку казкового сюжету зазначені елементи повсякчас перетинаються, і «Дереву кажу…» А. Чужого
є знаковим взірцем цього синтезу.
Зв’язки української народної казки та писемної художньої літератури багаті й невичерпні. Своєрідна тематика, розмаїття фантастичної думки, метафоричне поетичне
світобачення, властиве фольклорним казкам, поступ у розвитку українського вільного
віршування, насамперед значне розширення його жанрово-стильового діапазону, – концептуальні ознаки, завдяки яким віршові казки сучасних письменників набувають якісно
нової вартості. А оскільки верлібр позначений особливим «ритмом душі поета», остільки й варіації цього ритму працюють на створення динамічного, заплутаного, подекуди
навіть «новелістичного» або «детективного» сюжету казкової оповіді.
Що ж до втілення казкового сюжету в поемі, авторитетна думка Ю. Марцинкявічуса [13: 7]: «Вихідною точкою поеми… повинні бути найголовніші, вузлові, найбільш
викристалізувані, найвищі моменти національного досвіду (підкреслення моє. – Н.Н.)»
видається суголосною з тезою Б. Олійника: «Це чудово, коли людину не полишає казка, з
якою вона прийшла в літературу і до якої прагне прилучати інших» [цит. за 9: 49]. Відтак
синтез цих думок дає підстави визначити твір «Дереву кажу…» своєрідною «химерною
поемою» (дефініція Людмили Скирди), у якій інтерпретації мотиву Світового дерева
сполучено суто «казковими» приписами щодо стосунків людини з природою.
Періоди розквіту вільного віршування у вітчизняному письменстві, як правило,
збігаються в часі з періодами загального культурного оновлення, серед яких – і перша
третина ХХ століття, прикметна калейдоскопічною зміною стильових парадигм. І хоча
верлібр уже тоді позиціонувався як заперечення панівних поетичних форм, він, на нашу
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думку, є спробою встановити нові – шляхом відродження жанрової семантики, тропіки
та мови народної поезії.
За архітектонікою перші рядки поеми Чужого подібні до стилізованого Дерева життя. На горішніх «ярусах» вступної частини-привітання розташовано видові назви дерев
(аналогічно до курйозної «Рахуби древам розним…» Климентія Зиновієва). Звернені до
них запитання, своєю чергою, утворюють «корінь»:
Дорогі брати, сестри:
Берези, дуби, граби, верби,
Клени, модрини, осики,
Абрикоси, вишні,
Сливи,
Яблуні –
Скажіть будь ласка,
За яку провину
Вас прикували до землі
Й чверть Вашого тіла
Позбавили сонячної ласки? [11: 53].
У подальших рядках відчувається «відповідь» дерев ліричному героєві:
«Станьте там, де стоять / наші тіні, й слухайте
Вухами Чюрльоніса:
Ми виконуєм свою роботу / на своєму місці…
Наяву – ми мріємо про мандри,
А в снах – / ми мандруєм,
Як і Ви, / на крилах Мрій!» [11: 54].
Міркування, приписи, риторичні запитання, що їх синтезує у своїй поемі А. Чужий,
виглядають особливо актуальними сьогодні, за нинішнього стану довкілля, посиленого
проблемою невмотивованого нищення зелених насаджень у мегаполісах:
Перш за все треба
голубити – передавати
своє олюднене, облагороджене,
обережне тепло,
безпосередньо одержане від душі
через руки…
Гладити дерево по північній частині «личка»… [11: 55]
Повільне прочитання твору дозволяє спостерегти, що у його тексті реалізується один
із ключових елементів казкового сюжету: приписи (імперативи) та слідування або неслідування їм [8: 40]. Доля дерев, якою опікується ліричний персонаж, зумовлює загальний тон поеми. Вона – не лише розповідь про людей, які «дружать з деревами, / з рослинами, / з квітами, травами, / люблять розмовляти з ними», а й своєрідний підручник
«Як дарувати своїм друзям-рослинам свою любов», у якому кристалізуються принципи
сучасної біоенергетики:
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Само собою зрозуміло,
що на такі «побачення»
треба йти з душею, вщерть наповненою
«сонечками-диньками»,
позитивними емоціями,
новими піснями-поезіями,
присвяченими рослинному царству [11: 55-57].
«Дерево» А. Чужого, як свого часу «трава» В. Вітмена, – «ієрогліф, завше один і той
самий», але з різними шляхами тлумачення [6: 226]. Зокрема це – трансцендентність
(«Пускаючи пагони скрізь, де просторо й де тісно» – Вітмен; «Наяву – ми мріємо про
мандри, а в снах – ми мандруєм, як і Ви, на крилах мрій» – Чужий); універсальність («…
всіх однаково я приймаю, всім я даю одне» – Вітмен; «Може, моя практика і Вам стане
в пригоді в подальшій Вашій «Практиці любові» – Чужий).
Саме це дозволило українському поетові створити власне символічне бачення образу дерева – для нього, окрім значення оновлення та дитинства, це символ постійного
руху, заперечення смерті як кінцевості буття. Не можна не помітити ще одне новаторське
тлумачення символізму рослинної та й природної образності взагалі, – це «рослина-якМова», що «промовляє незліченними язиками», це – «природа-як-Слово». Водночас цей
символ у Чужого вирізняється особливою відкритістю до інтерпретацій:
Я знав і знаю / багатьох людей, які
Дружать з деревами,
З рослинами,
З квітами, травами…
Вчаться спілкуватись з ними –
А як це правильно робити?
Певно, не всі міркують однаково [11: 54].
Своєрідний «вальсуючий» ритм вірша (зокрема, цитованого вище фрагмента) зумовлює його незвичайну образність. Природознавчі дані («на цей [північний. – Н.Н.]» бік
/ ніколи не заглядає сонце, / й він завжди, навіть у спеку, / холодніший від південного боку») синтезуються з метафорикою філософського, психологічного та мистецького
ґатунку («Цю внутрішню усмішку не вимовити, / не позначити музичним знаком, / цю
усмішку треба вміти почути / внутрішнім – Третім вухом»). Показово й те, що оповідач
через свого персонажа з рослинного світу проголошує ідею метемпсихозу – втілення
людських душ у подобі дерев. Відтак їхніми архетипними батьками стають Біосфера,
Атмосфера та Космос, родичами – «численні Братства, що співіснують в біосфері нашої
планети Землі», а друзями – птахи, які приносять їм добрі вісті:
«Ми – тісно-тісно-тісно зв’язані
з нашими милими-любими
Мамою Землею, Батьком нашим і Всесвіту
нашої системи Сонцем…
Коли ж Сонця довго немає… –
ми пробиваємось крізь хмари,
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як і Ви, Люди, на крилах Мислі,
яка пробиває всякі Броні» [11: 57-58].
У застосуванні прийому метаморфози також полягає поетичний секрет верлібру
А. Чужого: багатовимірність – і конденсація; відкритість – і композиційна завершеність.
Так, засобами науково-мистецького поліфонізму та алюзіями до народного українського світогляду, поет зумів із прозаїчної сцени прогулянки лісом створити мистецький
твір – ліро-епічне полотно, що звучить і як пересторога нинішнім поколінням, які постали перед загрозою екологічної катастрофи, і як заклик повернутися до природного
пракоріння.
Узагальнюючи, зазначимо такі моменти.
Духовний і естетичний досвід поета, привнесений у структуру казкової поеми, забезпечує численним природним образам повноцінне існування в контексті словесного
виразу. Слово-символ як проміжна ланка між видимим образом предмета та його поетичним осмисленням концентрує породжені ним у автора та читача асоціації в єдиний
комплекс духовного сприйняття. Завдяки цьому в українській літературі першої половини ХХ століття по-новому утверджується сковородинське бачення людини-у-світі як
світу-в-людині, зокрема проявлене в казці.
Попри не завжди фольклорно-зумовлені сюжети та образи, верліброва поема Андрія Чужого «Дереву кажу: Здрастуй, дерево!» успішно виконує всі свої «казкові» функції – розважально-дидактичну, філософську й сатирико-гумористичну. Жанрова матриця
її розмикається до рівня метажанру, який включає елементи народних обрядових пісень,
замовлянь, наукової та науково-популярної поезії, історіософського твору, численні інтеркультурні мотиви [6: 284]. Закладені в творі ідеї народження, дитинства, розвитку,
зростання й вічного перетворення, взаємин людини з природою, кожна з яких позначена
образом Світового дерева, суголосні в Андрія Чужого з мотивами пізнання людиною
свого місця в універсумі й своєї сутності як «Світу-в-Собі», розвиваючись у концепт
«Любов як Творець і Перетворювач».
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КОНЦЕПЦІЯ САКРАЛЬНОГО У ДЕНА БРАУНА
(«Свята Жіночість» у «Коді да Вінчі» як неязичницька парадигма)
Статтю присвячено питанню про «неоміфологічну» фальсифікацію Біблії у «Коді
да Вінчі» Д. Брауна.
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Ідея Вічної Жіночості сягає корінням у сиву давнину, в епоху обожнення сексу та
плідності, коли архаїчне людство прийшло до створення загального для багатьох старо© Харюк І.Р., 2010
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давніх культур міфу про Велику Богиню-Мати, яка шанувалася під різними іменами у
всьому стародавньому світі. Біблія та християнство покінчили з цим культом, хоча не
можна заперечувати й того, що вшанування Діві Марії у історичному християнстві таки
щедро наситилося його рефлексами. Про «жіноче» начало Бога глухо говорили старовинні єретики, але все це до пори лишалося на маргінесі. У філософській же думці та
художній літературі Нового часу відновлення цього міфу відбулося завдяки авторитету
Гьоте (у «Фаусті» фігурує формула «Вічна Жіночість», до якої тягнеться людина – це
узагальнення певною мірою закорінене у старовинних єресях, з якими Гьоте як масон
був обізнаний, але врешті-решт воно залишається суб’єктивним поетичним образом – з
того ж ряду, що й уславлені Матері з «Фауста»). Згодом у східнослов’янському світі ідея
вічної Жіночості, помножена на уявлення про Софію, Премудрість Божу з другоканонічної книги Премудрості Соломона, набула нового дихання під впливом філософа В.
Соловйова, який запевнив своїх читачів, що мав видіння «Софії, премудрості Божої» біля
підніжжя єгипетських пірамід; тему підхопили О. Блок та інші російські символісти, й
вона легко контамінувалася зі вченням теософів про жіночу іпостась божества. Справа
зайшла настільки далеко, що деякі псевдо християнські конфесії ХХ ст. починають твердити вже про «жіночу природу» біблійного Бога (муністи та ін.). До цього долучаються
деякі вчені, які прагнуть довести, що навіть у давньоєврейському суспільстві існувало
поклоніння Великій Богині [3], або й такі, що майже відверто займаються новою міфотворчістю, спираючись на спавді розгалужений апарат наукових посилань («Біла богиня» Р. Грейвза). Прагнення за всяку ціну «оженити» навіть не-матеріального Бога Біблії
знайшло свій неповторний вираз у вкрай популярному в наших ЗМІ міфі про шлюбні
стосунки Христа (який у християнстві – іпостась Бога, Син Божий) і його учениці Марії
Магдалини, які чомусь начебто знайшли прихисток у далекій Індії – там і нині показують
відповідний надгробок. Можна сказати, що верхом цієї комбінаторики став донедавна
суперпопулярний в масах твір Д. Брауна «Код да Вінчі: автор вкрай сміливо з’єднав тут
різнорідні мотиви й міфологеми, серед яких мотив Святої Жіночості, інтерпретований у
рамках історії про «шлюб Ісуса з Магдалиною», займає одне з чільних місць. При цьому
автора, мабуть, зовсім не турбує, що своїм потрактуванням християнства він, за влучним
зауваженням О. Волкова, «зводить Христа до рівня Рона Хаббарда: він – благополучний
сім’янин та засновник тоталітарної секти» [2: 49].
Проте ситуація ця практично не підлягала науковому аналізу, і сприймається читачем, інколи навіть досить освіченим, на віру, що робить обрану нами тему актуальною.
Отож простежимо, як «реконструює» Д. Браун «Священну Жіночость», яка буцімто
була об’єктом таємного поклоніння в надрах старозавітного і новозавітного богошанування. І від початку очевидно, що ми маємо справу не з повнокровними художніми образами, а з такими собі персоніфікованими схемами масової свідомості, нашивдкоруч
«одягнених» плоттю живої особи. Причому касовий успіх роману має забезпечити форма гостросюжетного детектива.
Таємницю «Святої Жіночості» зберігає, як виявляється, авторитетний куратор Лувру
Жак Соньєра, який був чи не найбільшим знавцем іконографії богинь і навколо вбивства
якого зав'язується сюжет роману. Це – варіація архетипу Мудреця, хоронителя таємниць,
у чистому вигляді.
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Ленгдон, якого викликали допомогти розслідувати смерть куратора, пише монографію на тему «Символи втраченої священної жіночості»: це варіант «культурного героя»,
який проникає в заборонені області.
Жак Соньєр перед смертю малює в себе на животі незрозумілі для поліцейських
символи. Але Ленгдон, спеціаліст з символіки, одразу ж розтлумачує їхній сенс: «Ця
пентаграма символізує жіночу половину всього сущого. Історики, що вивчають релігії,
називають це «священною жіночістю», або «божественною богинею» [1: 45]. «Чоловіче» й «Жіноче» – категорії, які,за свідченням Ільфа і Петрова, мають гіпнотичний вплив
на інтелігентну людину. Саме в річищі цієї «бінарної опозиції» й розгортається дія твору
Брауна: далі фахівець пояснює, що наші дохристиянські предки (істина, як зрозуміло
проникливому читачеві, обов’язково лежить поза полем християнства!) поділяли світ на
дві половини – чоловічу та жіночу, і разом це забезпечувало гармонію і рівновагу, якщо
вона порушувалася – виникав хаос.
Як шанувальник старих язичницьких релігій, пов’язаних із культом священного жіночого начала, виступає у романі сам великий художник Відродження Леонардо да Вінчі
(байдуже, що історичний Леонардо дотримувався нетрадиційної сексуальної орієнтації,
й реальні жінки цікавили його мало). Отож і уславлена «Таємна вечеря», як розповідає
своїм студентам Ленгдон, стала одним із яскравих прикладів вшанування божественної
жіночості: без тіні вагання Браун перетрактовує канонічну для іконографічного сюжету
постать Іоанна Богослова як Марію Магдалину, яка, за Євангеліями, аж ніяк не могла
бути на цій вечері 12-ти апостолів присутня [1: 107].
Подібно, що головне для автора «Коду да Вінчі» – знайти серед своїх читачок прихильниць як не феміністичної концепції, то хоча б тих, хто почувається гендерно скривдженими ревеляціоністськими релігіями з їхньою патерналістичною установкою. Отож,
в уста Ленгдона вкладено бурхливу, хоча й банальну риторику, метою якої є піднесення усіх архаїчних дохристиянських вірувань та культу сексу й плідності, з яким чомусь
обов’язково пов’язується ідея «духовного прозріння»: «Жінок, яких колись прославляли
як невіддільну половину духовного просвітління, вигнано з храмів світу. Немає їх ні серед
ортодоксальних рабинів, ні серед католицьких священників, ні серед ісламських духівників. Свого часу священний акт Hieros Gamos – природне сексуальне єднання чоловіка
й жінки, через яке кожен досягає духовної цілісності, – сьогодні вважають ганебним.
Священнослужителі, які колись підносилися до спілкування з Богом через фізичне злиття з подругами-жінками, тепер бояться своїх природних плотських бажань, наче поклику диявола, що спокушає їх через свою улюблену спільницю… жінку» (далі багатослівно переказуються історії про гоніння жінок церквою) [1: 137]. Це подається як попрання
споконвічних прав Великої Богині, що несла, на відміну від агресивних «чоловічих божеств», мир і спокій: «Дні богині минули. Маятник хитнувся в інший бік. Земля-матінка
стала чоловічим світом, яким правлять боги руйнування й війни. Два тисячоліття чоловіче его, не стримуване своєю жіночою половиною, виробляло, що хотіло» [1: 138]. Ніяк
не заперечуючи, зрозуміло, проти ідеї, що вшанування жінки є і справді індикатором
цивілізованості, зауважу однак, що жіночі божества язичницького світу були ненаситні
на людську кров і вимагали не тільки самоскастрації чоловіків, а й щедрих людських,
зокрема дитячих жертвоприношень (культи Ізіди та Астарти, культ Калі в Індії тощо). Та
для Брауна цих фактів начебто не існує.
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Тібінг, інший «брауновий» спеціаліст по давніх релігіях, додає свої «теологічні» міркування до концепції вигнання жіночого з християнства. Жінка як дарувальниця життя
була основою давніх релігій – «ідеологи християнства, відкинувши біологічні істини,
позбавили жінку життєдайної сили і зробили творцем чоловіка. Біблія каже, що Бог
створив Єву з ребра Адама. Жінка стала відгалуженням чоловіка. До того ж гріховним.
Біблійний міф про походження світу став початком кінця богині» [1: 257]. Така теологія потребує доступних для розуму читача доказів, і ось Ленгдон пригадує діснеєвський
мультфільм «Русалочка», який вразив його прихованою символікою. У підводній оселі
«Аріель» він побачив картину Джорджа де ла Тура «Магдалина, що кається», і весь фільм
взагалі виявився «колажем відвертих символічних посилань на згублену святість Ісіди,
Єви, богині риб і, знову ж таки, Марії Магдаліни. Ім’я русалочки Аріель тісно пов’язане
зі священною жіночістю, а в книзі пророка Ісаї воно є синонімом до «священного міста
в облозі». Довге руде волосся русалочка, звісно, теж не збіг» [1: 281]. Дивний, вочевидь,
ерудит був отой Джордж де ла Тур!
Ці мляві підтасовки потребують якогось підігріву, і поступово в центр уваги персонажів і читача вступає святая святих естетики Д. Брауна: сексуальний акт, який, як
і слід було чекати, насправді є не «плотським», а «духовним». Так, Софі Неве, онучка
Жака Соньєра, стала колись, будучи ще студенткою, свідком ритуалу, красиво названого
Хіерос Гамос (простіше мовити, то була звичайна оргія). Ленгдон пояснює їй, що це
був насправді не сексуальний, а духовний обряд, що у давнину саме через статеве єднання чоловік і жінка пізнавали Бога, і лише так вони могли набути гносису – знання
божественного. У ранньому християнстві погляд на секс як шлях до Бога був загрозою
для Церкви, яка проголосила себе посередником між Богом та людьми, і це призвело до
таврування сексу [1: 329–330]. Та якщо згадати, що в одній з найбільш ранніх пам’яток
апостольської літератури «Дідахе» міститься не заборона сексу, а лише заклик утримуватися від розпусти (про це ж говорять і послання Павла), і що церква не «забороняла»
секс, а просто десакралізувала його, то усі ці інвективи виглядають спробою вломитися
у відчинені ворота.
Ну, і звичайно ж, при таких установках Браунові просто необхідно кинути густу тінь
на давньоєврейський монотеїзм. Звичайно, питання це не просте, й культ Безплотного Єдиного у сиву давнину формувався у боротьбі проти паганістичного уявлення про
божество, яке їсть і п’є, випорожнюється і розмножується. Та відірвалося стародавнє
єврейство від уявлень про верховного бога-чоловіка Ела і його божественну пару Асират
(Ашеру, Астарту) завдяки активній теологічній роботі ізраїльського книжництва вже в
часи осілого перебування в Палестині й в атмосфері створення храмового культу, покликаного заперечити усяке уявлення про «плотського» Бога.
Але Д. Браун, не зморгнувши оком, вводить у свій твір таку, наприклад, розповідь
студентам про давньоєврейські сексуальні ритуали: «Давні іудеї вірили, що в Святая
Святих храму Соломона жив не тільки Бог, а і Його могутня партнерка – Шехіна. Чоловіки, що шукали духовної цлісності, приходили до цього храму на побачення зі жрицями.
З ними вони кохалися і пізнавали божественне через фізичний союз. Іудейське слово
YHWH – священне ім’я Бога – похожить від Jehovah (Єгова), фізичного єднання чоловічого Jah із Havan (Євою), чиє ім’я мовою, що передувала давньогебрейській, звучить як
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Havah» [1: 330]. Це – типова «народна етимологія», бо ж ніякого використання такого
складника Імені Божого, як ім̉я Єви, текстологія Старого Завіту не знає: слово Jehovah
пов’язане з дієсловом hyh (гебр. « – היהбути», «жити»); отож ім’я Боже в Біблії означає
«Він є», або «Він живий»; слово ж Єва, дійсно, за одним з гебрайських тлумачень означає життя, але це жіноче ім’я з біблійної історії не дає ніякого серйозного приводу
«шлюбити» Бога з земною жінкою. Проте на цій фантастичній етимології будується теософська концепція, вичитана, що називається, «між рядками» Біблії, яку й прагне використати автор «Коду да Вінчі» у своїх спробах дезавуювати Біблію та християнство1.
Слово ж Шехіна у Біблії не зустрічається взагалі: воно виникло у пізнішій (середньовічній) рабиністичній літературі й буквально означає «зупинка», тобто «перебування Бога в
матеріальному світі»2, але Браунові байдуже: він впевнено «ліпить» це ім’я, продукт середньовічної єврейської кабалістики, в давньоїзраїльський контекст – адже саме це пересмикування дає авторові підставу для сміливого перетворення давньоєврейської святині
на дім злягань, що справляє, мабуть, сильне враження на довірливих.
Роман завершується тим, що справедливість відтворена – виявляється, рід Марії Магдалини живий, і Софі, що пройшла з Ленгдоном усі випробування і не один раз була на
мить від смерті, – її праонука. Коментарі, як кажуть, зайві.
Таким чином, роман Д. Брауна не може ніякою мірою бути якимось серйозним тлумаченням езотеричних глибин християнської та єретичної думки, а є просто «ринковою»,
вкрай вульгаризованою спекуляцією на маловідомих широкому загалу проблемах, причому автор фактично знаходиться в полі неоязичницького уявлення про «сакральність
сексу». Утім, у цій сфері можливі подальші дослідження.
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Примітки:

1
За версіями деяких вчених, найдавніші євреї таки хотіли приписати Богові Ягве «дружину»
(Анат чи Ашеру). Але це побутувало у межах народних вірувань і цілковито заперечується теологією Біблії. Пізніше гностичні міфи почали твердити про Jehovah-Eve и Cain-Jehovah, чоловіче та
жіноче божества, з'являються після міфічного розділення гермафродита Адама-Кадмона на Адама і
Єву. Але все це не виходить за межі маргінесу культури.
2
Інша справа, що у сучасних феміністичних писаннях Шехіна, яка здавна асоціювалася з Місяцем (традиційним «жіночим символом»), починає мислитися як певна альтернатива Сонцеві (що
його механічно прирівнюють до «бога-чоловіка»).
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ДВОРЯНСКИЙ ВОПРОС В ПУБЛИЦИСТИКЕ
И ПРОЗЕ ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЁВА

У статті розглянуті погляди історичного романіста Всеволода Соловйова (18491903), сина відомого історика Сергія Соловйова про російську аристократію, її місце
в російському суспільстві і культурі. Проаналізовано публіцистичний та мистецькі
спадщини письменника.
Ключові слова: аристократія, монархізм, шляхетнiсть, історична проза, сімейна
хроніка, адаптація до нових умов.
В статье рассмотрены взгляды исторического романиста Всеволода Соловьева
(1849-1903), сына известного историка Сергея Соловьева о русской аристократии, её
месте в русском обществе и культуре. Проанализировано публицистическое и художественное наследие писателя.
Ключевые слова: аристократия, монархизм, благородство, историческая проза, семейная хроника, адаптация к новым условиям.
The article deals with ideas of historical novelist Wsevolod Solovev (1849-1903), the son
of known historiсan Sergey Solovev about Russian aristocracy, its place in Russian society and
culture. The publicistic and art heritage of the writer is analysed.
Keywords: aristocracy, monarchism, nobleness, historical prose, the chronicle of noble
family, аdaptation to new conditions.
Всеволод Сергеевич Соловьев родился в Москве 1 января 1849 года и был старшим
ребенком в семье русского историка Сергея Михайловича Соловьева, чью многотомную
«Историю России с древнейших времен», другие сочинения до сих пор с увлечением
читают любители истории, внимательно изучают исследователи.
В 1888 году вместе с П.П. Гнедичем Вс. Соловьев основал иллюстрированный журнал «Север», задуманный как общедоступное, чисто русское издание, преследующее патриотические и художественные задачи. С первого же номера писатель вел с читателем
свободный разговор в специальном отделе «Беседы Севера» за подписью «Изд-ль»: (т.е.
издатель). Под таким псевдонимом Соловьев публиковал свои рассуждения о дворянской чести, религиозных исканиях и истоках распространившегося религиозного равнодушия, о судебной реформе, критические очерки о спиритизме.
В своем кратком очерке о Всеволоде Сергеевиче Соловьеве его племянник, грекокатолический священник и публицист, о. Сергий Соловьев писал, что писатель был
«монархистом без рассуждения» [1: 19]. Однако данное весьма краткое высказывание
дает лишь самую общую характеристику взглядам писателя. В 1883 году в Успенском
соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Александра Третьего. Вс.
Соловьёв не присутствовал на коронации, но всей душой отозвался на это событие, что
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подвигло его в том же году издать небольшую брошюру «Москва 15 мая 1883 года» (с
подзаголовком «Обращение к детям»), в которой он искренне и открыто высказал свои
монархические воззрения.
Отметим, что большой оригинальности в ней, автор не достиг: содержание этой
книжки сводилось к повтору обыкновенных для самодержавной России сентенций о
верности и преданности своему монарху и несколько назидательных (с точки зрения
ХХ1 века) увещеваний о долге и обязанностях перед царем и его империей. Нам трудно
упрекать его в какой-либо конъюнктурности, ибо он искренно, и открыто изложил то,
о чем думал и что чувствовал. Вс. Соловьев в частности писал: «Народ служит Царю,
а Царь служит народу, и царское служение – самое великое, самое многотрудное, какое
только может выпасть на долю человека. Вся жизнь монарха – должна быть постоянной,
не ослабевающей заботой о добре и пользе для народа, для подданных, на которых Царь
смотрит как на родных своих детей. И эти десятки миллионов русских людей должны
находить у Царя неизменную правду, любовь и милость» [ 2: 8].
Всеволод Сергеевич Соловьев в деталях пересказал все эпизоды венчания на царство, стремясь пробудить у своих читателей глубокое чувство любви и благословения
перед своим монархом. Обращаясь к «детям» романист писал: «Вы должны хорошо подумать о своих обязанностях к царю и народу… Вы должны молиться, как молился наш
Царь, о том, чтобы Бог помог вам неустанно работать на общую пользу» [ 2 : 9].
Понятие «монархия», «самодержавие», «император» были священны для Всеволода
Соловьева; для него все это было не просто модой, желанием сделать придворную карьеру, а искренним чувством благоговения, которое испытывает благородный дворянин
перед своим сюзереном. Как писал о. Сергий Соловьёв: «Всеволод Сергеевич …. воспринимал русское Православие в его восточной стихии, с «царем-батюшкой», с полной
пассивностью, смирением, сознанием коренной порчи человеческой натуры, бессилия
личности перед судьбой и надеждой на милосердие Божие» [1: 23].
Монархические взгляды писателя обусловили тематические предпочтения в его творчестве. Ряд его исторических произведений содержит наименование «царский»: «Жених
царевны», «Царское посольство», «Царь-девица», «Юный император». Перу Всеволода
Соловьева принадлежат 14 романов, в которых он описал как политические деяния, так
и личную жизнь представителей династии Романовых, а также их сподвижников и фаворитов.
Монархия сама по себе существовать не может, ей нужна поддержка знати. В своей
известной работе «Философия неравенства» Н.А. Бердяев писал, что чистая монархия
является абстракцией, и конкретно монархия осуществляет себя через аристократию.
А ценность монархии заключается, прежде всего, в том, чтобы подобрать руководящую
аристократию и укрепить ее. Эта социологическая аксиома для писателя не являлась
простым постулатом отвлеченной философии. По его мнению: «… в монархическом государстве дворянство необходимо как машине – маховое колесо, часам – маятник, кораблю – руль; эта та сохраняющая сила, которая регулирует действие разнообразных
элементов государства и направляет их на один общий плавный ход; сила, которая сдерживает все слишком резкие стремления случайных двигателей в ту или иную сторону, в
ней именно залог правильного развития государства, его устойчивости и мощи. [3: 835].
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В одной из статей, сохранившихся в фондах Российского Государственного Архива
Литературы и Искусства (РГАЛИ), Всеволод Соловьев, размышляя о сущности и назначении высшего сословия как такового, писал: «Аристократию родовую считают ныне
обыкновенно каким-то болезненным, временным или ненормальным продуктом, или,
по крайней мере, праздным украшением жизни,… но все это – эгалитарные верования
при ближайшем наблюдении оказывается, что именно те государства были плодовитее
и могущественнее других, в которых, при монархических наклонностях, сверх того и
аристократия родовая держалась упорнее. Рим патрициев и оптиматов прожил дольше
купеческого Карфагена и больше сделал для человечества. Древний Ирак возобновили
после полнейшего разгрома феодальные парфяне и благодаря их влиянию жила великая
империя Сосанидов, цивилизация которой повлияла на Византию, а через ее посредство
и на Европу и на нас» [4: 98]. Ощущая кризис пореформенной России, Всеволод Соловьев размышлял над возможными путями и способами их преодоления, один из которых
он видел в том, чтобы «найти средства утвердить хоть несколько дворянство как дворянство, что означает сколь-нибудь укрепить подвижность нашего строя и приостановить
быстроту экономического брожения» [4 : 97].
Романист в одной из своих статей, опубликованных в его собственном журнале
«Север», выделял причины девальвации аристократии в России. Преобразования Александра 11, по его мнению, носили половинчатый характер и подорвали материальную
базу высшего сословия Российской империи. И хотя реформы Царя-освободителя были
необходимы и неизбежны, и сами по себе, без последующих за ними, не могли убить
политического значения русского дворянства. Упрекнуть их можно лишь за то, что
выполнены они были «нецелесообразно и непрактично, причинив вред экономическому
состоянию, как помещика, так и крестьянина» [3: 837].
Следствием такого положения, стало то, что новое поколение дворян начало скептически относиться к своему сословию. Знать, разорившаяся вследствие реформ и не подготовленная к тому, чтобы продолжать труд землевладельца, «… кинулась искать счастье по разным профессиям, теряя связь с землей и своим сословием» [3: 837]. Однако и
на новых поприщах аристократии не сопутствовала удача, т.к. на их пути встретились
конкуренты, то есть те, кого назвали в художественной литературе «новыми людьми»,
образовавшимися из разночинцев и иностранцев, «налетевших на пореформенную Россию» [3: 837]. Пробираясь вверх по ступеням социальной лестницы, согласно петровской «Табели о рангах» представители данной «прослойки» получили сначала личное,
а затем потомственное дворянство. Таким образом, русская аристократия, взрастая численно, теряла качественно.
Изменения в социальном и нравственном состоянии дворянства, произошедшее
за период с 1860 года по 1889 год (время написания этой статьи) вызывали беспокойство писателя. Согласно его взглядам, после Великих реформ Александра ІІ сословные
принципы русской знати расшатались, утратился корпоративный дух, чувства долга,
чести и порядочности. Дворянство как высшее сословие становилось некой фикцией,
что, по мнению романиста, способствовало дезорганизации социально-политического
устройства империи. Развивая тему, Вс. Соловьев писал: «Разве не благодаря этому забрались в государство разные тайные силы, которые, будучи ни чем не регулированные,
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… начали было расшатывать государственный организм?» [3: 837].
Беллетриста огорчали появившиеся в русской периодической печати статьи и заметки, авторы которых утверждали, что дни русского дворянства сочтены, и что у этой
социальной группы нет ничего, кроме великого и блистательного прошлого, и что аристократия потеряла всякое значение для России. Возражая своим оппонентам, Всеволод
Соловьев писал, что именно в дворянстве содержится «залог правильного развития государства, его устойчивости и мощи» [3: 835]. Одной из причин оскудения русской знати
по мнению автора, было то, что сами дворяне способствовали своему падению. Если бы
крепче были привиты сословные традиции долга и чести, «знать не дошла бы до такого
жалкого состояния» [3: 884].
Вызывало сожаление писателя и то, что представители аристократии слишком
быстро и легко отреклись от того, что им было завещано предками, и начали на словах
и в поступках позорить свое сословие. Перестало быть выгодно оставаться дворянином, и интересы корпорации, все то, что называется «noblesse oblige», знатные люди «с
легким сердцем стали приносить в жертву личным выгодам и эгоистическим расчетам»
[3: 884].
Один из путей выхода из кризиса высшего сословия Вс. Соловьев видел в том,
чтобы сформировать у нового поколения четкие принципы поведения, основанного
на высокоразвитом чувстве долга и сословной чести: «… только одно воспитание …
(созидательное и строго продуманное) … в понятиях о нравственных обязанностях,
сопряженных с почетным званием дворянина, - может создать истинных дворян, крепких и лучших слуг отечества, царя… и истинных и верных детей Христовой Церкви»
[3: 886].
Другим способом упрочнения положения дворянства в Российской империи писатель считал упрочнение экономической базы высшего сословия, в том числе возвращение в свои родовые вотчины, к земле, с целью развития и реформирования сельского
хозяйства. Вс. Соловьев считал, что соединение буржуазного начала и вековых традиций
дворянской культуры, образованности и чести может улучшить положение не только
аристократии, но и всего общества в целом. По мнению писателя, подлинным дворянином является только тот человек, который «это высокое звание» постоянно подтверждает своими благими делами и достойными поступками, и удовлетворяет тому высшему
нравственному цензу, заключающемуся в истинном душевном благородстве, неподкупной честности и «прямом строгом сознании своих обязанностей перед людьми и Богом»
[3: 886].
Один из примеров благородства русской знати он видел в прошлом старомосковского
и древнероссийского боярства, которое, в отличие от западноевропейской аристократии
и польской шляхты, не заключало никаких пактов со своими царями и великими князьями. Чувства русского дворянина по отношению к монарху может быть «…понятно только русскому человеку, так как русские дворяне сочли бы кощунством вступать в какие бы
то ни было договорные отношения со своими государями» [3: 835].
Приведенные примеры из статей Всеволода Соловьева показывают его глубокую
заинтересованность в судьбе дворянского сословия, принадлежность к которому писатель высоко ценил. Именно этой причиной, пожалуй, можно объяснить появление в его
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творчестве романа пентологии «Хроника четырех поколений» (1881-87), посвященного
осмыслению истории русской знати на всем протяжении ХІХ-го столетия.
Жизненный путь четырех поколений героев «Хроники…» отражает сложное состояние дворянского сословия от эпохи Екатерины Великой до эпохи Александра Третьего.
Это путь сохранения идеалов старинной дворянской чести и адаптации к новым условиям жизни. В пятой части романа содержится красочное лирическое отступление писателя, размышляющего о судьбе семьи Горбатовых, а ровно и всей русской аристократии:
«…дворянин Горбатов, сильный и могущественный своими наследственными правами,
своей властью исчез навеки, но должны создавать себя не в силу каких-нибудь прав, а
своей собственной неустанной работой, согласно с новыми условиями жизни. На новых
основаниях должны созревать их значение и величие; и если созревают, то уж ничто не
пошатнет их… Старое широко ветвистое дерево рухнуло, но еще вопрос – сохранились
ли его корни, и надо доказать, что корни живы, надо доказать, что из этих живых корней
могут пойти новые и роскошные побеги…» [ 5: 306].
В книге «Философия неравенства» Н. А. Бердяев доказывал, что нельзя отвлекать
человека от «… его предков, от его наследственных традиций и навыков, от его воспитания, от столетий и тысячелетий, живущих в его крови, в клетках его органического
существа, от всех органических связей человека…» [ 6: 590].
В своих отступлениях Вс. Соловьев рассмотрел сразу несколько аспектов проблемы,
которая волновала его на протяжении все его творческой деятельности. Это, во-первых,
его суждения о сущности и назначении русского дворянства, во-вторых, размышления о
его истоках, перспективах и дальнейшей судьбе. Отдельные мысли романиста созвучны
некоторым идеям Н.А. Бердяева, выраженные в книге «Философия неравенства». В главе, названной им «Об аристократии», он писал, что подлинная знать «…по идее своей
жертвенна. Но она может изменить своей идее. Тогда она слишком цепляется за свои
внешние преимущества и падает… И на известных ступенях исторического развития,
аристократия должна отказаться от некоторых прав, чтобы продолжать играть творческую роль в истории…» [6 : 589].
Всеволода Соловьева мучил вопрос, насколько жив дух благородства в современных
ему дворянах. В последнем романе пентологии он показал различные способы поведения в новых социальных условиях. Его герои испытывают противоречивые чувства: от
брезгливого неприятия жизни и сословию чванства (Софи Горбатова), до культурной
интеграции с буржуазией (семья Бородиных) до стремления сохранить благородство и
традиции дворянской культуры и не отставать от своего времени (Владимир Горбатов
– младший и его семья). Только третий путь писатель считал наиболее приемлемым и
благородным (жертвенно-аристократическим – в терминологии Н. А. Бердяев).
Именно с этим Владимиром Горбатовым-младшим связаны наиболее светлые
страницы пятого тома пентологии, повествующие о возрождении семьи Горбатовых в
пореформенное время. Возвращение Горбатовых к земле, к истокам трактуется писателем как обретение дворянской семьей восстановление того позитивного начала, что
было утрачено за годы духовного оскудения, того, что корни рода (со всего сословия) в
целом живы и появляются новые возможности для служения родины и народу.
В этой связи рассмотрим еще одно соловьевское отступление: «Земля, брошенная с
пренебрежением или с отчаянием разоренным сословие, она одна только может собрать
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и снова собрать, сплотить это упавшее сословие, превратить его из чего-то жалкого, забитого, приниженного, как бы даже незаконного – в гордую и живую силу» [5: 306].
Именно связь с землей, способствует возрождению, как отдельной семьи, так и всего
сословия в целом.
Однако в связи с перспективой дельнейших судеб дворянства для Вс. Соловьева закономерно вставал вопрос об истоках, то есть корнях, о том духовно-историческом и нравственном потенциале, благодаря которому русская аристократия играла важную роль в
истории России и сохранение которого – залог благополучия империи в грядущем.
Исходя из публицистических работ и фрагментов романа- пентологии Всеволода Соловьева, мы можем предположить, что в некоторых аспектах его взгляды жизни положением Н. А. Бердяева. Применительно же к хронике семьи Горбатовых, стоит специально
отметить, что роман завершается оптимистично, ибо это было обусловлено верой писателя в позитивное будущее своей страны и своего сословия.
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УТОПІЯ/АНТИУТОПІЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ НА СТОРІНКАХ
МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ ,,MORUS”(UTOPIA E RENASCIMENTO)
Стаття присвячена розгляду літературних жанрів утопія/антиутопія в дослідженнях англомовних авторів на сторінках міжнародного літературознавчого журналу ,,Моrus”. Автори досліджень доводять, що дихотомія утопія/антиутопія є однією
з характерних рис культурних та суспільних явищ Автори журналу проводять думку,
що утопія/антиутопія присутня у всіх видах мистецтв. Вперше в закордонній теорії
літературознавства подано постмодерністський погляд на літературний жанр утопії/
антиутопії: доводиться, що утопія/антиутопія є своєрідною архітектурною формою,
яка наявна у всіх видах мистецтв.
Ключові слова: утопія, антиутопія, архітектура, постмодернізм, символ.
Статья посвящена рассмотрению литературных жанров утопии/антиутопии
в исследованиях англоязычных авторов на страницах международного журнала
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,,Morus”. Авторы исследований доказывают, что дихотомия утопия/антиутопия является одной из характерных черт культурных и общественных явлений. Авторы журнала высказывают мнение, что утопия/антиутопия присутствует во всех видах искусства. Впервые в зарубежной теории утопии/антиутопии как литературного жанра
представлен постмодернистский взгляд на их природу. Доказано, что утопия/антиутопия является своеобразной архитектурой.
Ключевые слова: утопия, антиутопия, архитектура, постмодернизм, символ
The article deals with the literary genres Utopia / Dystopia in studies of English authors on
the pages of the international literary journal, Morus. Authors of studies show that dichotomy
Utopia / Dystopia is a feature of cultural and social phenomena of the journal authors hold the
view that Utopia / Dystopia are present in all arts. For the first time in a foreign theory Utopia
/ Dystopia as a literary genre filed postomernistskyy view of their nature is presented. It is
proved that Utopia / Dystopia is a kind of architecture.
Key words: utopia, antiutopia, architecrure, postmodernism, symbol.
Аналіз дихотомії утопія/антиутопія має багатовікову дослідницьку традицію, як у вітчизняному, так і закордонному літературознавстві. У вітчизняному літературознавстві
означена проблема подана в роботах С. Безчотнікової, Ю. Жаданова, О. Копач, Г. Сабат
та іншими. У закордонній теорії літератури означена тема досліджена такими авторами
як Л. Геллер, Л. Мемфорд, Г. Морсон, К. Манхейм, Дж. Сайр, Л. Сарджент, Ч. Уелш та
інших.
Нові культурні та літературні реалії зумовлюють неоднозначність аналізу цих літературних жанрів. Саме таке нове бачення подано на сторінках міжнародного багатомовного журналу Morus, аналіз якого ще не став предметом уваги вітчизняних дослідників.
Журнал Morus, як міжнародна літературознавча студія виходить з 1983 року. Про такий
статус журналу свідчить його редакційний та авторський склад. Редактором досліджуваного журналу (№4, 2007) є К. Берріел, бразильський дослідник. На сторінках журналу
,,Morus’’ представлені автори з Італії, Франції, Бразилії, Бельгії. З цих причин журнал є
багатомовним, демонструє мовну та культурну полісемію. На сторінках часопису розглядаються проблеми не лише літератури, але й історії, філософії, антропології, історії
мистецтв, лінгвістики, психології, політики, архітектури, риторики тощо. Він набрав рис
міжнародної гуманітарної студії.
Предметом нашого аналізу статті є трактування дихотомії утопія/антиутопія в статтях [№4,2007]. Н. Колемана ,,Building distopia” (,,Побудова дистопії”), який є автором
праці ,,Утопія і Архітектура”, що вийшла друком у 2005 році у Лондоні та стаття Д. Огдена ,,Scince as a Defense against Totalitarism in George Orwell’s «1984» (,.Наука як захист
від тоталітаризму” у романі Дж. Оруелла «1984»), автор займається утопічними дослідженнями у Швейцарії.
Чому саме обрані ці статті? В них поданий непритаманне для вітчизняних дослідників розгляд утопії/антиутопії в різних видах мистецтва, це по-перше. По друге – антиутопія розглядається як жанр авангардного мистецтва, яке є своєрідним протестом проти
існуючих реалій. По третє – термін архітектура тут виступає як метафора, що означає
художній характер перебудови слов [1:45].
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Утопія й антиутопія, як літературні жанри завжди апелюють до символічного зображення. Тому не випадково, що і назва журнал ,,Morus” вже містить в собі символ. В перекладі з латинського та португальського це слово означає шовковиця. Але шовковиця як
символ дерева має багатовікову традицію. Перші згадки про шовковицю або смаковницю
знаходимо в Біблії, в Книзі Книг давньогрецькою мовою συκάμινος. σῡκάμῑνος ἡ (morus
nigra). У Старому Завіті в першій книзі Моісея говориться, що після свого гріхопадіння
перші люди Адам та Єва прикрили свою голизну листками із смаковниці, що росла в
Едемському саду, ось чому дуже часто на фресках та картинах старих майстрів Єва замальовується зі смаковницею в руках. Згадки про це дерево зустрічаються в Євангелії від
Луки, де смаковниця є символом праці [2:Быт. 15:9-10]. В Євангелії від Іоанна смаковниця виступає місцем зустрічі, віри в Бога [3:Быт.49:11-22]. У давніх греків та римлян це
дерево мало також назву інжир і досить часто зустрічалося в давній літературі. В Італії
на Палатинському схилі – колисці Великого Рима, знаходиться смаковниця. За легендою
Ромул та Рем врятувалися завдяки тому, що корзину, де вони були, не віднесло вітром до
Тібру, оскільки її затримали гілки шовковиці, що росла понад самим берегом. У Давній
Індії шовковиця або інжир вважалися священним деревом пізнання, під покровом якого
Будді відкрилась істина. В китайській міфології це тутове дерево Фусан (Цюнсан), що
дарує вічну молодість [4:686].
Оскільки журнал має постмодерністську спрямованість, то маємо підставу висунути
тезу, що шовковиця – це своєрідний аналог ризоми, що найбільш характерний для постмодернізму. Назва журналу містить різні смисли, різні тлумачення, але дає можливість
досліднику свободу в трактуванні запропонованого символу.
Символ дерева також сприймався неоднозначно в культурі Заходу та Сходу. В даному часописі, символ дерева шовковиці використовується як стрижень, що пов’язує
культури. І дерево, і корінь створюють сенс, вираз думки, яка несе в собі множинність,
виходячи з одного центру, єдності чи сегменту. Звернення до текстів статей, надрукованих у цьому примірнику, свідчить, що їх автори надають перевагу терміну дистопії, а
не антиутопії. Слово утопія – сполука двох лексичних компонентів грецької мови, це –
«topos» (місце) та «u» (нема), тобто утопія – місце, яке не існує, неіснуюче місце. Поряд
з таким тлумаченням «topos» та «eu» трактують як благословенне місце. Поняття утопія/
антиутопія/дистопія мають єдиний корінь-“topos”, але ці префікси підкреслюють особливості їх тлумачення. У грецькій мові “анти’’ вказує на протилежність даній ознаці,
отже, протилежне утопії.
У лат dis-rp. dys як префікс, означає розділення, відділення, заперечення, повідомляє
поняття, до якого додається негативне протилежне значення. Ю. Жаданов, В. Чалікова,
стверджують, що дистопія – це «перемога сил розуму над силами добра», абсолютна
антитеза утопії, антиутопія – це лише заперечення принципу утопії, що дає більший ступінь свободи.
Вважаємо підкреслити ще одну вагому обставину, і Н. Колеман і Д. Оглен спираються на працю Є. Замятіна ,,Ми”, яку вважають енциклопедичною і в цьому вбачаємо
перегук літературних надбань.
Разом з назвою важливе місце відіграє й оформлення цього журналу. Не випадково,
на нашу думку на обкладинці зображена й рука. Рука – це символ медіа, спілкування, під197

тримки, це символ діяльності, праці, жертвоприношення, внутрішнього світу людини, та
перш за все – це орган тіла, що виконує дуже важливу роль. Знак руки як символу, як
вважають дослідники О. Вовк, Дж. Тресіддера, дійшов до сьогоднішніх днів ще з часів
єгипетських ієрогліфів. Однією з рис постмодернізму є використання символів у аналізі
літературних та культурних феноменів. Про це свідчить, наприклад, праця Ж. Гваттарі й
Ф. Дельозо «Капіталізм і шизофренія. Комплекс Едіпа».
Утопія і антиутопія розглядається в контексті модерну і постмодерну.
Утопія як невід’ємна частина дослідження усіх гуманітарних наук та мистецтва.
Утопія на протязі віків була вагомою частиною не лише літературногo процесу, але й
соціального та політичного. Її значення визначив П. Уренья в лекції «Утопія Америки»,
“необхідно знову надати блиск класичній ідеї утопії, розуміти не як безкорисливу гру
чистої вигадки, а як одне з благородних творінь духу Середземномор’я, нашого великого
моря – попередника. Грецький народ дав цілому світу хвилювання постійного удосконалення. Коли стало відомим, що особистість в індивідуальному плані може стати кращою,
ніж вона є, а в соціальному – жити краще, ніж вона живе, греки невпинно почали шукати
секрет покращення, будь-якого вдосконалення... Коли з Ренесансом міражі античного
духу спроектувалися на Європу, природньо, переродилася і утопія. [5:20]. Утопія амбівалентна, вона виконує функції як принца, так і жебрака, це своєрідна модель побудови
соціальної дійсності. Принц втілює риси того, що людина має змогу спроектувати свою
власну доля, а жебрак – може йти лише за системою, яку описав Платон, а потім продовжив Т. Мор. Визначення цього літературного жанру, доповнюється в кожну конкретну
історичну епоху, що свідчить про його актуальність. Мета журналу є з’ясувати нове бачення утопії як антитези антиутопії, з’ясувати взаємозв’язок утопії/антиутопії.
Аналіз цих жанрів на сторінках англо та італійськомовного журналу являє безумовно
науковий інтерес для вітчизняного літературознавства.
Зупинимось на інтерпретації дихотомії утопія-дистопія, утопія-антиутопія, статті
Н. Колемана ,,Побудова дистопії”, оскільки в ній ці жанри розглядаються інакше, ніж
у вітчизняному літературознавстві. Утопія/дистопія досліджуються автором на підставі
звернення до архітектури. Це нова площина дослідження. Н. Колеман проводить думку
про те, що утопія є характерна не лише для літератури, але й для такого типу мистецтва
як архітектура. Більше того, апелюючи до наукових праць Б. Тсчумі, Н Колеман підкреслює вельми важливу обставину: архітектура XX століття була різновидом соціальної
утопії, яка зазнала критики з боку нової ґенерації архітекторів і цю критику слід вважати
як появу дистопії. Сучасні архітектори як творці, підкреслює автор статті, знайшли засоби викрити „утопійну правду”, стали творцями, наприклад авангардизму. Аванґардизм
розглядався новою генерацією архітекторів, як гротеск, як протест проти одноманітності, як абсолютизація традицій, як дистопія. Адже архітектура має здатність показувати
утопічні розчарування XX століття. Архітектура, на думку Д. Колемана, з одного боку,
має метафоричне значення, вона, як дослідження в цілому, що постійно пов’язане з новими технологіями, але тримається на міцному фундаменті минулого. З іншого боку,
архітектура, як один з видів мистецтва, має оригінальні та принципово відмінні від літературних, філософських теорій, ідеальні конструкції, або навпаки і, які будуються на
цілому спектрі архітектурних напрямків. Автор вважає, що архітектура XIX ст. стала
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утопією, для сучасної архітектури. Це давало підстави для впливу нових архітектурних
стратегій. І таким чином сприяло появі архітектурнуї дистопії
Літературні жанри, на думку Д. Колемана, можуть відображати, як і архітектура,
різноманітні технологічні новації. Утопія сучасної архітектури обіцяла своїми видами
краще соціальне, фізичне та політичне життя. Тим самим архітектура як утопія сприяла ідеалізму на цій підставі з’являється соціальна архітектура, як явище соціального
устрою, такий аналіз для наших дослідників не притаманний. Доказом цього є точка
зору Б. Вундт, яка відносить, наприклад, роман О. Хакслі «Дивний новий світ» та роман
Дж. Оруелла до жанру утопії [6:353], в той час, як у вітчизняному літературознавстві їх
інтерпретують як класичні антиутопії.
Архітектура та література в цілому, несуть на собі відбиток символіки світу та особистості взагалі. Наприклад, химери в Соборі Парижської богоматері є знаками сакрального сенсу й несуть концепцію загадковості, таємничості світу. Ідея боротьби зі злом
існує в цьому сусідстві з будовою, яка простягається до Бога. А будь-який скульптурний
образ людини вступає в синтез з архітектурою й несе із собою концепцію світу та особистості: інваріантну для цього художнього направлення, людина самоцінна й соціальна,
вона є учасником та творцем історичного процесу. Архітектурні соціальні знаки через
монументальність, силует та символіку повідомляють про те, що перед нами, наприклад,
державна будівля. Таку концепцію архітектури ми спостерігаємо в романі О. Хакслі
„Дивний новий світ”, показуючи сіру, високу будівлю 34 поверху, „Центральний Лондонський Інкубаторій”, де з’являються на світ нові мешканці Нового світу.
Історію сучасної архітектури можна означити, як утопію лише до певного періоду розвитку. Антиутопія пов’язана з розвитком міста, так само як й архітектура, яка є
невід’ємною частиною панорами міста в цілому. Утопія як і дистопія пов’язана із соціальним нормами перетворень. Утопія Платона пропонувала в суспільстві однаковість
в усьому: одязі, їжі, праці та житла. Це один з напрямків соціальних трансформацій, що
відбуваються в історії. У зв’язку із цією обставиною, що утопія для архітектури міста –
це однаковість конструкцій, будівництва, а отже – занепад, дистопія – це протест проти
однаковості, це можливість появи нових архітектурних форм. Саме на це звертає увагу
автор статті.
Поява архітектури як дистопії зумовлена почуттям розчарування й збентеженості.
Адже ніщо з утопійних ідеалів XX ст. не було матеріалізовано, ніщо із соціальних намірів не мало успіху. Розмиваються реальністю ідеали, які перетворюються на реконструкції кошмарів. Розрив між соціальною дійсністю і утопійними мріями був тотальний, прогалина між економічними обмеженнями та ілюзією технічних рішень була необмеженою
[7:185]. Важливе місце тут відіграє й архітектурна ідеологія, яка взагалі є невід’ємною
частиною як утопії, так і дистопії. Як свідчить історія, виконання проектів соціальної архітектури як утопії виявилося соціальною ілюзією, що призвело до того, що і в сучасний
період залишається багато роздумів та суперечок до майбутнього утопії. Ілюзією опинилися й погляди митців архітектури щодо того, що утопією архітектура була в минулому.
Виявилося, що в більшості випадків творіння архітекторів як будівників нового життя
не в змозі було забезпечити відповіді для індивідуального та соціального життя. Утопія
змінила утопію. Такий висновок автора статті привабив тим, що визначається тенденція
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породження утопією нової утопії. Нова утопія як дистопія – фундамент для майбутньої,
має місце перехід утопії в дистопію і навпаки. Підставою такого процесу є нескінченність соціальних трансформацій, з одного боку, а з іншого, авторське натхнення. Н. Колеман, звертаючись до роману Є. Замятіна „Ми”, наголошує на необхідності розрізняти
літературну дистопію і дистопію в літературі, реалістичний утопізм й утопічний реалізм,
тим самим ставить питання про типізацію жанрів.
Якщо Н. Колеман розглядає дихотомію утопія/дистопія на підставі звернення до архітектури як виду мистецтва, то швейцарський літературознавець Д. Огден її аналіз будує
на підставі літературно-художнього зображення ролі науки та техніки в житті суспільства, на появі нової реалії – технологізації устрою життя суспільства та людини. Нові
реалії суспільного життя, де головним фактором стає наука та техніка, що продовжують
утопійні сподівання й розчарування. Автор статті подає, звертаючись до двох літературних творів: Х. Гернсбека „Ральф 124С41+” та Дж. Оруелла „1984”. У цих творах, на
думку Д. Огдена, досить неоднозначно, навіть, антонімічно показана роль науки та техніки в сучасному світі. Якщо в першому романі Х. Гернсбека наука та техніка сприяють
тому, що будується „технологічний рай”, а людина разом з технікою змінюється й сама
(техніка тут виконує роль лише виконавця), то Д. Огден використовує новий синонім для
ознаменування такого раю. Це, на його думку, соціальна утопія. Але чи є це справді „технологічним раєм?”. Таку відповідь, з нашої точки зору, ми знаходимо в романі Р. Бредбері „451° за Фаренгейтом”. Такий рай утілено в образі дружини головного персонажа
Мілред, яка вже не може й не хоче жити поза технічними надбаннями. Далі, аналізуючи
статтю, Д. Огден наголошує на взаємозв’язку фантастики та утопії. Вони, з його точки
зору, доповнюють одна одну. Д. Огден, спираючись на праці Дж. Вільсона, вводить термін „гедоністична утопія”, що не характерно для вітчизняних дослідників. Протилежну
точку зору на технічну добу Д. Огден подає через призму роману Дж. Оруелла „1984”. У
романі Дж. Оруелла всі технічні надбання зосереджені в руках Партії, яка стає не лише
символом влади, але й манупуляційним центром реальності [8:270]. Партія намагається
знищити будь-які докази наявності зовнішньої реальності поза їхнім контролем. І все це
заради однієї мети – створити ілюзію щастя для всіх людей. Саме тому Д. Огден вводить
у свій аналіз епізод з фотографією, яку знаходить головний герой роману ,,1984’’. Адже,
навіть найменший доказ іншої реальності може зруйнувати віру спочатку одного, а потім
трьох, десяти, сотень людей. Адже фотографія – це пам'ять, мистецтво, яке дозволяє бути
присутнім тому, хто відсутній, це одна з форм сучасної «візуальної культури». Зображуючи й фіксуючи реальність без прямого втручання людини, фотографія створює нові
способи взаємодії реальності й речей. Але головна властивість фотографії – правдиво
зображувати реальність. Разом з тим фотографія – це, на нашу думку, машина часу, в якій
перехрещуються актуальні сюжети, відбувається пошук істинності. Саме тому Партія
знищує фото, елемент справжньої дійсності, руйнує зв'язок з реальністю.
Отже, Д. Огден у своїй статті говорить про нові, непритаманні для вітчизняного літературознавства аспекти утопії. Перш за все він виділяє технологічну та гедоністичну
утопію, говорить про зв’язок утопії та фантастики, відкриває нові обрії для пізнання
реальності в антиутопії.
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Отже, аналіз статей Н. Колемана та Д. Огдена свідчить про те, що поряд з класичною
трактовкою утопії з’явилися нові напрямки її дослідження. Вони обґрунтовані на підставі нових соціокультурних видів та жанрів як утопії, так й антиутопії.
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Гедоністичні мотиви у творчості О. Уайльда
Стаття являє собою спробу розробки одного з аспектів лінгвістики, що поєднує
лінгвістичну науку з іншими дисциплінами, а також вираження їх засад мовними та
стилістичними засобами на прикладі філософсько-етичного вчення про гедонізм на матеріалі літературної спадщини англійського письменника О.Уайльда, що об’єднує філософський, психологічний, лінгвістичний аспекти даного напрямку.
Ключові слова: гедонізм, лексична одиниця, семантичний аналіз, компаративний
аналіз, контекстуально-ситуативний аналіз.
Статья представляет попытку разработки одного из аспектов лингвистики, объединяющего лингвистику с другими дисциплинами, а также выражение их принципов
языковыми и стилистическими средствами на примере философско-этического учения
о гедонизме на материале литературного творчества английского писателя О.Уайльда,
которое объединяет философский, психологический, лингвистический аспекты данного
направления.
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Ключевые слова: гедонизм, лексическая единица, семантический анализ, компаративный анализ, контекстуально-ситуативный анализ.
The article represents the attempt of the development of one of the linguistic aspects that
unites linguistics with other disciplines, expression of their principles with the help of the
language and stylistic means on the example of philosophical, ethical studies about hedonism
on material of literary heritage of the English writer O. Wilde, which contains philosophical,
psychological, linguistic aspects of the field.
Keywords: hedonism, lexical unit, semantic interpretation, comparative analysis, contextsituation analysis.
Етичне учення гедонізм одержало розвиток не тільки в етиці, але в рівній мірі у філософії, в психології, а також літературі. Тому об’єктом дослідження є гедоністичні мотиви
у мовній інтерпретації на матеріалі творів О. Уайльда: роману «Портрет Доріана Грея»
та збірки есе «Задуми».
Предметом роботи є лінгвостилістичні засоби вираження гедоністичних мотивів та
особливості їх перекладу на матеріалі творчої спадщини О.Уайльда.
Мета дослідження полягає у виявленні можливостей та визначенні особливостей
мовних та стилістичних засобів передачі та перекладу гедоністичних мотивів у творах
О. Уайльда.
Підчас роботи було використано методи семантичного, компаративного та контекстуально-ситуативного аналізу, а також метод перекладацьких трансформацій та елементи кількісного аналізу.
Визначимо поняття, що є основою нашого дослідження: «гедонізм» та «мотив». Було
прийнято їх літературну інтерпретацію (далі ми коротко розглянемо як філософську, так
і психологічну інтерпретації): гедонізм - філософсько-етичне вчення, за яким насолода
є найвищим благом, сенсом життя. Гедоністична функція мистецтва (поряд з пізнавальною, комунікативною, виховною) полягає в естетичній насолоді, що її одержують реципієнти, сприймаючи твори мистецтва. Мотив – основне психологічне або образне зерно,
що лежить в основі кожного художнього твору [1: 152].
На мовну інтерпретацію гедоністичних мотивів в першу чергу значно вплинуло філософське та етичне трактування насолоди, оскільки саме з цих наук поняття «гедонізм»
увійшло до літератури. В давнину і в новий час гедонізм грав в цілому прогресивну
роль в етиці та філософії, оскільки він протистояв релігійній моральності і був спробою
тлумачити мораль з матеріалістичних позицій. На мовне вираження гедонізм як філософське та етичне вчення вплинув на вираження своїх засад у вигляді використання піднесеної лексики, широкого застосування синонімії.
Разом з філософським, етичним підходом до учення гедонізму про реальні цінності
особистості існує психологічне трактування гедонізму. З психологічної точки зору, роль
насолоди та страждання визначається тим, що вони виконують адаптивну функцію: насолода стимулює активність, що відповідає потребам організму; відсутність насолоди
та страждання блокують дії, небезпечні для нього. Звідси виходить нормативна позиція,
згідно з якою стан задоволення є ідеальним для організму і людина має зробити все можливе для досягнення цього стану. Оскільки психологічне трактування гедонізму здобуло
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розвитку у кінці ХІХ – ХХ сторіччях, треба відмітити, що першим у такому аспекті філософію насолоди розглянув Зиґмунд Фройд, що у науковій, а не етичній формі відроджує
філософію гедонізму, висуваючи принцип насолоди як ключового для розуміння психіки
і поведінки людини. Наприклад, у роботі «По той бік принципу насолоди» З. Фройд,
спираючись на матеріали спеціальних досліджень, робить висновок про те, що принцип
насолоди є головним природним регулятором психічних процесів, або душевної діяльності [2: 195–196].
Поняття «гедоністичний мотив» тісно переплітається з тематикою творів О. Уайльда, оскільки відродження гедонізму, що відмічено на рубежі XIX-XX століть в літературі
декадентів та естетів, пов’язано з творчістю О. Уайльда, адже письменник належав до
естетичного руху.
Одним з наставників О. Уайльда був У. Пейтер, якому належить формула, що вплинула на англійських письменників, художників, теоретиків мистецтва: «Важливий не
стільки результат досвіду, скільки сам досвід». У своїй роботі «Етюди про історію Ренесансу» він дає визначення мети творця-естета: «…Дослідник-естет, - затверджував
У.Пейтер, - розглядає всі предмети, з якими йому доводиться мати справу, всі витвори
мистецтва, всі красиві форми природи та людського життя як сили і явища, здатні народжувати приємні відчуття...» [3: 36]. Етичні погляди О.Уайльда стали формою втечі
від дійсності. Письменник наголошує, що мистецтво має дарувати задоволення, а життя
має стати сповненим насолоди: «A new Hedonism - that is what our century wants… I believe
that if one man were to live out his life fully and completely, were to give form to every feeling,
expression to every thought, reality to every dream - I believe that the world would gain such
a fresh impulse of joy that we would forget all the maladies of mediaevalism, and return to the
Hellenic ideal - to something finer, richer than the Hellenic ideal, it may be» [4: 45].
Перед тим, як розглядати мовних засобах вираження гедонізму у творах письменника, коротко зупинимось на теоретичних засадах теорії естетизму О. Уайльда.
У збірці есе «Задуми» відображене теоретичне розуміння О. Уайльдом естетизму.
Наріжна проблема естетики - проблема співвідношення мистецтва і дійсності - ставиться
вже в трактаті «Занепад мистецтва брехні» («The Decay of Lying»), що відкриває книгу
«Задуми» («Intentions»). Це діалог двох людей - традиційно мислячого Сиріла і радикальнішого Вівьена, члена клубу «втомлених гедоністів».
У монологах і тирадах Вівьена одержала своєрідний вираз точка зору самого
О.Уайльда, а функція Сиріла зводиться до того, щоб ставити питання, іноді заперечувати
і просити роз’яснень.
Разом із співвідношенням мистецтва і життя, в діалозі обговорюється взаємозв’язок
мистецтва і природи. І в цьому випадку первинним проголошується мистецтво. «Природа зовсім не є великою матір’ю, що породила всіх нас; вона сама - наше творіння…
Ніхто не здатний побачити що-небудь в природі, поки не відмітить краси в цьому явищі. От чому саме витвори образотворчого мистецтва здатні збудити в людині інтерес
до краси природи» [5: 256].
Сперечаючись про завдання мистецтва, співбесідники гаряче обговорюють знамениту шекспірівську формулу, що стала хрестоматійним аргументом захисників реалізму:
мета мистецтва - тримати дзеркало перед природою. На думку Вів’єна, ці слова сказані
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Гамлетом для того, щоб переконати оточуючих у його абсолютному безумстві. Така парадоксальна інтерпретація відомої сентенції розгортається в монологах і тирадах Вівьена в свого роду доктрину.
Перевертаючи звичні уявлення про міметичний акт, естет стверджує, що «життя
наслідує мистецтву в значно більшій степені, ніж мистецтво - життю» [5: 253]. Аргументування О.Уайльда - це, переважно, приклади з історії мистецтва, що ілюструють
справедливість висловленого положення. Багато з цих прикладів, відповідно інтерпретованих в діалозі, добре відомі любителям творчості О.Уайльда. Неприйнятні для Вів’єна
спроби наблизити художню творчість до наукового пізнання. Услід за Д.Рескіним він не
приймає характери, створені Джордж Еліот, і ще більш негативно оцінює мир романів
Еміля Золя, яким властивий «науковий дух». За думкою Вівьена, «між такими книгами,
як „Западня» пана Золя та „Втраченні ілюзії» Бальзака, різниця та ж, що між позбавленим уяви реалізмом і наділеній багатою уявою реальністю» [5: 257].
Абсолютно очевидно, що викладена в діалозі концепція О.Уайльда носить
суб'єктивістський характер, в ній ігноруються об'єктивні передумови бачення прекрасного в природі і в житті. У іншому діалозі з тієї ж книги, названому «Критик як художник», О.Уайльд висловився так же категорично: «Всяка художня творчість до кінця
суб'єктивна» [5: 278].
Практичним втіленням естетичних поглядів О.Уайльда є його роман «Портрет Доріана Грея». У передмові до роману є два взаємозв'язані афоризми:
«Ненависть дев'ятнадцятого століття до Реалізму - це лють Калібана, що побачив
себе в дзеркалі. Ненависть дев'ятнадцятого століття до Романтизму - це лють Калібана, що не знаходить в дзеркалі свого віддзеркалення» [6: 23].
І Реалізм, і Романтизм - для О.Уайльда - це різні обличчя великого мистецтва, а Калібан - емблема «потворного і утилітарного століття», здатного лише опошлити прекрасне.
Проти буржуазного опошлення мистецтва О.Уайльд протестує завжди - і тоді, коли він
грає парадоксами, і тоді, коли він незвично серйозний.
«Немає книг етичних або аморальних. Є книги добре написані або написані погано.
Ось і все»[6: 23]. Ця сентенція з передмови до роману «Портрет Доріана Грея» добре
відома; вона читається як виклик офіціозній вікторіанській естетиці з її культом моральності і дидактики. Проблеми відносин між мораллю і мистецтвом О.Уайльд торкається
ще в двох тезах з тієї ж передмови: «Для художника етичне життя людини - лише одна
з тем його творчості. Етика ж мистецтва - в довершеному застосуванні недосконалих
засобів»; «Художник не мораліст. Подібна схильність художника народжує непробачну
манірність стилю» [6: 23]. У цих лаконічних думках легко прочитується одне з програмних положень англійського естетизму.
Для фахівця з стилістики діалог в романі О.Уайльда, ймовірно, може представити
особливий інтерес в декількох аспектах, у тому числі і в типологічному: на матеріалі
«Портрета Доріана Грея» можна спробувати класифікувати різновиди діалогу, включеного в художньо-прозаїчний текст. Є діалог, що складається з просторових тирад його
учасників; є діалог – обмін короткими репліками з дуже лаконічними авторськими поясненнями; зустрічається і діалог з мінімальним включенням авторської мови, що наближається до драматичного (наприклад, діалог лорда Генрі, герцогині Монмутської
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і Доріана в сімнадцятому розділі). Навіть якщо у розділі немає діалогу, то і це явище
сприймається як прийом або точніше - «мінус-прийом».
«...Як велика частина прозаїчних і драматичних творів Уайльда, - помічає фінський
дослідник А. Ояла, - “Дориан Грей” ділиться на два різних шари: на верхній, що складається з дотепних розмов, і на нижній шар, занурений в психологічну основу життя»
[7: 206]. З точки зору літературознавства, діалог в прозі О.Уайльда не розпадається на
окремі афористичні, цікаві самі по собі фрази, а є органічним компонентом художнього
цілого, украй важливим для з'ясування пафосу твору, ідейних позицій його автора.
У творах О. Уайльда його гедоністичні погляди знаходять відображення як на філософському, так і психологічному рівнях. Гедонізм як філософське вчення спрямоване на
позитивну оцінку, як особливий вид модальності, що накладається на дескриптивний
зміст мовного виразу на основі відношення «позитивне/негативне», оскільки ця філософія сповідує прагнення до насолоди, тобто асоціюється зі сферою дії позитивної оцінки [8: 12]. В мовній маніфестації гедоністична тема може виражатись на лексичному
та синтаксичному рівнях, а також стилістичними засобами. О. Уайльд використовує як
етичні настанови давньогрецьких мислителів про добро та зло, наприклад : «When we
are happy, we are always good» [9: 118], так і психологічне трактування гедонізму, як фізичної та психічної необхідності насолоди, втечі від реальності: «The only way to get rid
of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with longing for the things
it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and
unlawful» [9: 69].
На мовному рівні гедоністичні мотиви здобули відображення шляхом використання
лексичних одиниць (слів) та синтаксичних – словосполучень, речень, конструкцій. Наведемо приклади:
Лексична одиниця «pleasure» - це головний вказівник на гедонізм, оскільки обидва
слова у перекладі означають насолоду. У текстах використано шістдесят три рази. Наприклад:
You have filled them with a madness for pleasure [9: 177].
Словосполучення «рerfect pleasure», «real beauty», «real pleasure» - мета отримання
гедоністів:
A cigarette is the perfect type of a perfect pleasure. It is exquisite, and it leaves one
unsatisfied [9: 99].
For there would be a real pleasure in watching it. He would be able to follow his mind into
its secret places [9: 91].
Досліджені твори О. Уайльда вирізняються широким рядом використання різноманітних стилістичних засобів для відображення гедоністичних мотивів. На фонетичному
рівні – це алітерація та ономатопея; на графічному – капіталізація, курсив та знак оклику. Найбільшого поширення у творах О.Уайльда набули лексичні стилістичні засоби, а
саме іронія, парадокс, метафора, епітет, алюзія, оксиморон, персоніфікація, порівняння
та заперечення. На синтаксичному рівні були використані наступні засоби: еліпс, періодичне речення, повторення (анафора, обрамлення, анадиплосис), клімакс, риторичне
запитання, афоризм, емфатична конструкція, перераховування та односкладове речення.
Наприклад:
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I adore simple pleasures. They are the last refuge of the complex [9: 76] .
When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy
[9: 118].
При аналізі перекладів творів О. Уайльда, роману «Портрет Доріана Грея» та збірки есе «Задуми», було виявлено використання різноманітних трансформацій. Лексичні
перекладацькі трансформації представлені у творах такими прийомами: конкретизація
та генералізація значення, додавання, функціональна заміна, описання, транскодування (транскрипція та транслітерація) та калькування. Більшість становлять граматичні
трансформації, а саме структурна заміна, перестановка, конверсія, антонімічний переклад, розширення, компресія та функціональна заміна, що зумовлено традиційним неспівпадінням ступеня експліцитності елементів повідомлень англійською, українською
та російською мовами. Наприклад, використання анафори – повторення перших слів
речення/фрази:
Nothing can cure the soul but the senses, nothing can cure the senses but the soul.
Або такий приклад емфатичної конструкції:
To realize one’s nature perfectly - that is what each of us is here for [9: 83].
Також треба відмітити, що перекладацькі трансформації зустрічаються дуже рідко
у «чистому» вигляді на практиці – зазвичай вони поєднуються, приймаючи складний,
комплексний характер. Для розвитку лінгвістики необхідно розглядати її взаємодію з
іншими науками та дисциплінами, філософське трактування мовних явищ і навпаки –
мовне трактування філософського матеріалу, не втрачає актуальності на сучасному етапі
розвитку науки.
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Автор досліджує особливості розвитку теми війни в віршах Віктора Кривуліна.
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Автор исследует особенности развития темы войны в стихах Виктора Кривулина.
Ключевые слова: семидесятник, андеграунд, Бытие, война.
The auftour makes an effort to analyse the picularities of the war theme in the poetries by
Victor Krivulin.
Key words: the war, the undergraund, seventies, being (existance).
Виктор Кривулин (1944-2001) родился в городе Кадиевка Краснодонского района Луганской области в семье офицера. До войны семья жила в Ленинграде, и в 1947 году она
вернулась в город на Неве. Война наложила свой отпечаток на судьбу поэта, хотя не стала
главной темой его поэзии, но уйти от нее было невозможно.
Дети войны – так сейчас называют поколение, родившееся в эти трудные годы. Оно
не избежало тягот бытовой жизни послевоенного времени. А Виктор Кривулин, принадлежавший именно к этому поколению, с горечью вспоминает: «Дом. Слово, почти
начисто лишенное тепла для нас, кто рос в послевоенном Ленинграде.»(1,42) Но бездомность послевоенного Ленинграда в какой-то степени компенсировалась возможностью
находить себя в другом Доме: «В наш настоящий Дом постепенно превращалась улица,
набережная, площадь, для некоторых – книга. И, конечно, дворцы, переодетые государственными музеями и потому ничьи, а стало быть, наши» (1,51).
Рассказывая о неуютной атмосфере послевоенного города, поэт почти не выходит
из того состояния тревожности, в котором развивалась история как города, так и страны
в целом, на протяжении всей истории. Постоянное противостояние, борьба с переменным успехом войны и мира, культуры и антикультуры характерны не только для последних десятилетий второго тысячелетия, и они найдут свое отражение в его стихах. Тема
войны для поэта, родившегося в военное время, остается актуальной на всю жизнь, но
новая война, начавшаяся без объявления, продолжающаяся и в наше время, лишь усилила болевые ощущения поэта, обострила чувства его, заставила говорить о ней все чаще
и чаще.
Память о войне сохраняется в целом поколении, считает поэт, но память эта искажает
представление о мире, о прекрасном, направляя мысли и намерения в одном направлении:
Опора наша и надежда наша
о дети поврежденные войной
одетые в подобье камуфляжа
с нагрудной наградной дырой
© Ольховая Н.А., 2010
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водили их как скот на водопой
по тронным залам эрмитажа
пускай потрогают хоть отблеск золотой
той роскоши и славы чья пропажа
волнует меньше их чем гильза к кулаке… (2, 36)
Это впечатление от встречи с теми, кто прошел войну, у кого остались памятки об
участии в войне в виде «наградных дыр», но которые уже не осознают себя наследниками славы тех, кто воевал за Россию в минувшие века, кто заслужил самое уважительное
к себе отношение, но современниками превращенных лишь в музейные экспонаты.
Виктор Кривулин говорил о себе как о «семидесятнике» – отделяясь таким образом от
«шестидесятников», поколения поэтов, которому удалось какое-то время почувствовать
себя свободными. Андеграунд, к которому исследователи ( Б.Колымагин, А.Кораблев)
относят и Виктора Кривулина, -направление в поэзии этого периода – отказывалось от
общепринятых норм, социальных и художественных традиций, что давало им возможность расширить историко-культурное поле, а не сузить его.
Современники называли Виктора Кривулина самым историчным поэтом своего времени (3, 689). Но он историчен и в другом смысле: в его стихах отражена история и
государства Российского, и мировая история – филологичность, которую подчеркивают
друзья поэта – неотъемлемая черта его творчества. Вот только и в истории чаще вспоминаются тревожные времена:
Нету еще слова ШТУРМ
шум сраженья гвалт ордынский
схватка Репы и Редиски
победитель Скопин-Шуйский
под Изборском
на коне как маршал Жуков
пушки пушки против луков
Пушкин будущий в уме
луч во тьме
зря он пишет англичанам:
Русь во тьме (2, 15).
Здесь память о допушкинских временах смешивается с впечатлении о совсем недавнем прошлом, как бы объединяя прошлых времена и настоящее в единый, неразделимый
поток. Скопин-Шуйский и Жуков стоят в одном ряду, как победители,- оба на коне.
Но если эти герои российской истории стали знаменитыми в пору воссоединения
разрозненных земель, в пору защиты Родины от иностранных захватчиков, то в других
стихах война становится уже результатом внутренних процессов, ведущих к нестабильности, к противостоянию народов, достаточно длительное время проживавших в тесном
соседстве, в едином государстве. Это становится особенно ясно видно, когда поэт говорит о войне, закончившейся распадом целого государства. В его стихах очевидно сожаление, что наше время не дало миру нового Толстого:
Странно две уже войны
минуло и третья на подходе,
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а Толстого нет как нет
ни в натуре ни в природе…
прапорщик пройдя Афган
разве что-нибудь напишет…
или вижу в страшном сне –
старший лейтенант спецназа
потрудившийся в Чечне
мучается: НЕ СТРОИТ ФРАЗА
МЫСЛЬ НЕ ХОДИТ ПО СТРУНЕ (2, 59)
Лев Толстой был участником двух войн, и ему удалось создать произведения, в
которых показан трагизм войн как мировых (Наполеоновские войны с полным основанием можно назвать мировыми – французскому императору удавалось втягивать в свои
войны многие страны), так и локальных, но двадцатый век еще более трагичен. Виктор
Кривулин стал свидетелем также двух войн, в пору становления себя как поэта, испытал
невозможность открыто высказывать свою позицию; а затем, в последнее десятилетие своей жизни, ему, как и всему нынешнему поколению, довелось пережить трагизм
разъединения народов.
Трагические результаты двух мировых войн, произошедших в двадцатом веке, не
должны быть забыты; люди должны помнить о том, что в результате войны никто не
выигрывает, а человеческие страдания неизмеримы. И, возможно, новые войны возникают потому, что новое поколение забывает, что несет война. Поэтому Виктор Кривулин и
дает такое Напутствие:
А Лермонтову скажи:
пусть говорит аккуратно
строго по тексту
Библии или Корана
о нагорных малых народах
о черкешенках и о чеченках
стройных печальнооких
чтоб ни слова худого! (2, 73).
М.Лермонтов, поэт и участник войны России на Кавказе в первой половине 19 столетия, допускал в своих произведениях неуважительные эпитеты в адрес некоторых народностей Кавказа, а разногласия с новоявленными «Шамилями» нового времени привели к
новой кровопролитной войне, которая продолжается и в наши дни, то затихая, то вновь
вспыхивая. Для поэта неважно, какая книга служит основой установления взаимопонимания – Библия или Коран – в их основе лежат одни и те же установки добра и мира,
но толкователи их могут по-своему преподносить народу, и тогда эти книги становятся
поводом для новых кровопролитий.
Короткое, но такое многозначное стихотворение поэта – Эхо в горах:
Эхо в горах
это от голоса крови
дыбом встает каменный этнос
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дымом черным пятнает
черные облака. (2, 72)
Неординарность, особая метафоричность поэтического языка Виктора Кривулина
отмечалась и в ранних его стихах, с годами эта характерная черта поэта только усиливается. В приведенном стихотворении видятся трагические картины истории покорения, присоединения Кавказа, окропленные кровью на протяжении тысячелетий, и
эхо слышится даже в короткие периоды затишья, временного перемирия… Очевидна
отмеченная В.Семеновской «гражданственность стихов» Виктора Кривулина, в которых
вечные «вопросы Бытия звучат как осознание болей и надежд общества» (4).
Исследователи поэтического наследия поэта отмечают, что в его стихах отсутствует
сюжетность, но при этом следует подчеркнуть, что в самом коротком стихотворении Виктора Кривулина может быть представлена как конкретная картина событий, при этом
отдельные детали конкретизируют и время, и события, и их важность в развитии истории, так и всеобъемлющий взгляд на мировую историю в целом. Так, например, ряд
стихов Виктора Кривулина посвящен балканской теме – «Балканский тополь», «Горец» и
некоторые другие. Вспоминаются Балканские войны, в которых Россия принимала участие как освободитель славянских народов от османского ига, и какое последствие имели
эти события в настоящее время.
Балканский тополь карточный Восток
за горизонтом взорванная впрок
сначала церковь а затем мечеть
сейчас там госпиталь пекарня время печь
армейский хлеб из кукурузной шелухи
…американец, пишущий стихи
суфийские – о Мельнице Судеб
ты спрашиваешь чья это земля
чей зелен виноград чей горько-солон хлеб –
она ответит чуть пошевеля
плечом упертым в берега Босфора:
землетрясение побочное дитя
Резни и Распри, человеческого спора
о Боге и земле… (5, 73).
Вечный спор, толкающий людей на преступление, – о Боге и земле – очень актуален
и в наши дни, и кажется, что с каждым днем он становится все ожесточеннее. Балканы
часто становились в самом эпицентре военных событий, но поэту удалось отметить то
новое, что появилось в наше время – «американец, пишущий суфийские стихи» – на
фоне местного пейзажа появляется чужеродная фигура, показанная поэтом в сатирическом освещении.
Виктор Кривулин, родившийся в военный год, испытавший на себе последствия
войны, всегда очень остро воспринимавший несправедливость и жестокость мира, в котором ведется бесконечная война, в своих стихах остро ставил тему войны, тему, которая
для человечества актуальной оказывается всегда.
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Николюк Т., Шкляєва Н.
(Луцьк, Україна)

Бароко як спосіб мислення
у романі Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко»
У статті виявлено ознаки барокового світогляду в романі «Кохання у стилі бароко». Бароко проявляється у фантастичності, яскравості персонажів, контрастності
стосунків героїв, стильових особливостях твору. Розшифровано окремі образи та символи (жовтої лілії, числа тринадцять, загадкового кросворду, випадкових персонажів).
В статье выявлены признаки мировоззрения барокко в романе «Любовь в стиле
барокко». Барокко проявляется в фантастичности, яркости персонажей, контрастности отношений героев, стилевых особенностях произведения. Расшифрованы отдельные образы и символы (желтой лилии, числа тринадцать, загадочного кроссворда,
случайных персонажей).
In the article the signs of baroque world-view are educed in the novel of «The Love in
baroque style». A baroque shows up in fabulousness, brightness of personages, contrasts of
relations between heroes, stylish features of the work. Separate images and symbols (yellow
lily, number thirteen, enigmatic cross-word, casual personages) are deciphered.
Роман Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко» справив враження на українського читача незвичністю, химерністю, фантастичністю. Різні відгуки на адресу автора
від уїдливо-саркастичних до цілком позитивних засвідчили, що книга має резонанс. Наприклад, Т. Трофименко охарактеризувала її так: «Як ви думаєте, що буде, коли поєднати
путівник, кілька історичних пліток і десяток сексуальних сцен? Поганий телесеріал, хороша дамська колонка глянцевого журналу чи роман знаного діяча вітчизняної культури
Володимира Даниленка під вишуканою назвою «Кохання в стилі бароко» [6].
Сам Володимир Даниленко, коментуючи назву роману, в інтерв’ю зазначив, що поза
системою бароко українська дійсність не піддається аналізу, це вже стиль мислення. За
Даниленком, бароко проявляється в поєднанні язичництва і християнства, театральній
патетиці влади, дефіциті відвертості в мистецтві, у традиції яскравого макіяжу й одягу в
© Николюк Т., Шкляєва Н., 2010
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українських жінок, любові до пишних бенкетів і фуршетів. Це відчуття химерності, ілюзорності світу, яке видається за реальність…. Для людини бароко характерне дивовижне
поєднання контрастів.[2]
Характерні риси барокового світовідчуття: неспокій, поривання, почуття потужності
і ніби недовершеності, намагання поєднати протилежності, навіть суперечності. Естетичні особливості - це багатобарвність, контрастність, мальовничість, посилена декоративність, динамізм, численна кількість різноманітних іносказань і вигадливість форми.[4]
Твір Володимира Даниленка «Кохання в стилі бароко» однойменний п’єсі Ярослава
Стельмаха, яка є літературної обробкою барокової п’єси Івана Карпенка – Карого «Паливода XVIII століття» і має спільне з романом Володимира Даниленка: іронія, гра з
життям і в життя , що «є універсальною моделлю людської поведінки, а уява про життя,
як про сон і про сон, як життя» [3].
У романі «Кохання в стилі бароко» «барокова» не лише архітектура, а й сюжет, герої
, їх стосунки, побут.
Оповідачами у творі стають київські архітектурні персонажі: Заплакана Вдова, Повітруля з будинку з химерами, Горгуля з Великої Житомирської. Вони часто поводяться
«химерно», а то й гротесково: оживають, лякають перехожих, іронізують над ними, переслідують їх, переживають екзальтовані почуття: «Коли у нічному місті замовк скрипучий
голос Горгулі, на будинку з химерами реготали і плюскотіли хвостами русалки, пускав
бульбашки і плямкав восьминіг, голосно квакали жаби, і їхнє квакання було чути в ПущіВодиці» [1;17]. Завдяки антропоморфізму письменнику вдається поглибити сприйняття
міста Києва як фантасмагорійного місця, де відбуваються неймовірні події (у занедбаних
будинках живуть привиди, на Лисій горі збираються відьми, оживають померлі): «Київ
таке місто, де камінь може стати людиною, а людина каменем…І якщо ви шукаєте містичних пригод, то Київ – це саме те, що ви шукаєте» [1;9]. Таке твердження ґрунтується,
вочевидь, на легендах про існування ряду містичних проклятих місць у Києві.
Містичне (барокове) підґрунтя мають історії архітектурних споруд міста і життя їх
мешканців, зокрема, легенди про міст Патона, стрімку кар’єру і удачу Кирила Розумовського, славу Івана Сулими та його нагороду від папи Павла V.
У романі інтерпретовані й деякі забобони, як-от віра в те, що окремі речі й люди
можуть бути причиною невдач. Поняття марновірства в американській культурі XIX
століття було названо ще «джинксом». У творі таким предметом є книга Апполінарія
Закревського «Містика Києва», що, вочевидь, стала прообразом праць Миколи Закревського «Нарис історії міста Києва» (1836), «Літопис і опис міста Києва» (1868). Проклятою будівлею вважається й будинок, споруджений за проектом архітектора Едуарда
Брадтмана.
Автор інтерпретував і загальновідоме у народі уявлення про «чорну вдову»: роль
жінки-смерті в романі виконує Юлія Маринчук, з якою зав’язуються стосунки у Валерія
Колядевича.
Юлія – типовий образ жінки бароко: яскраво, вишукано вдягнена, з символічними
аксесуарами на одязі: «Вона стояла під стіною, схожа на каріатиду, вся заокруглена в
грудях і внизу, ніби намальована вправною рукою архітектора епохи модернізму, вихова212

ного на естетиці бароко» [1;43]. Чотири чорні бутони, брошка у вигляді чорної сарани з
черепом замість голови в одязі символізують смерть: «Жінка була в білій спідниці і чорній блузі з бутонами троянд замість ґудзиків з колекції Людмили Кисленко. Чотири чорні
бутони – парне число смерті – підкреслювали її стриманий смак» [1;13]. Про сутність
жінки-смерті можна здогадатись і з її реакцій на Валерієві висловлювання про смерть:
«Смерть завжди візитер Господа», -відповів Колядевич. Жінка зашарілась і притулилася
до нього» [1;48].
Оскільки бароко ґрунтується на асиметрії та контрастах, то й стосунки Юлії та Валерія дуже контрастні: то шалено-пристрасні, сповнені нестримного кохання та містики,
то ворожі.
Головний герой (Валерій Колядевич) – типовий бароковий персонаж: яскрава, обдарована особистість. Він відчуває патологічне почуття – любовну залежність, що виснажує його фізично й морально, але позбутись її не може навіть після зради жінки:
«Колядевич відчув, як слабнуть його злість і обурення чоловіка, що має до цієї жінки
претензії власника, і замість них розростаються жаль і бажання заволодіти нею, аби вона
нікому не дісталася» [1;261].
Молодий архітектор повністю віддається пристрасті і тільки іноді інтуїтивно відчуває її небезпеку (при першій зустріч закоханих; під час розв’язання кінцівки кросоворда;
після смерті Бабака). Інтуїтивний страх у чоловіка виникає під час розмов про смерть:
«То хто була ця жінка в червоному капелюсі?» - запитала Юля і подивилася йому в очі.
Колядевич відвів голову від її моторошного погляду і відчув, як із дна свідомості починає
просочуватись страх» [1;286]. Попри те, що його попереджує про смерть і відьма Ядвіга,
і сама Маринчук, Колядевич не відмовляється від жінки. Колізія між розумом і природним потягом завершується фізичною руйнацією героя.
У творі інтерпретований міфологічний образ Баал-Зебуба (у міфології – демон, друга
особа в пеклі), спокусника-диявола, який у романі укладає контракти з відомими в українській історії людьми, влаштовує гучні бенкети й прийоми (у стилі бароко).
Не менш вигадливим є образ Валерія Шевчука, який зустрівся Валерієві і Юлії дорогою до мами. Валерій Шевчук в оточенні своїх героїв із різних творів є алюзією фантастичності, прийому, яким послугувались і Валерій Шевчук, і Володимир Даниленко.
Постать Валерія Шевчука може бути невипадковою і тому, що Маринчук і Колядевич
їдуть житомирською трасою, дорогою до малої батьківщини письменника.
У творі декотрі фантастичні випадкові персонажі, як-от незнайомець у кафе «Старий рояль», привид Ліберман, - виконують роль підказок до відгадки кросворда, а пані
Палестринська – антипод Маринчук - символ життєрадісності і шанс вижити для Колядевича.
Контрастним (бароковим) у романі є стиль автора: інтелектуальні екскурси в минуле
змінюються бурлеском і надмірною деталізацією побуту (описом українських страв, які
готують герої у своїх елітних квартирах).
Розв’язання Валерієм кросворда, як виявляється пізніше – анаграми, є також ремінісценцією барокової літератури, адже в епоху бароко серед курйозних віршів були популярні віршовані анаграми з іменем автора. Звідси зрозуміло, чому саме в кросвордіанаграмі зашифровано ім’я і прізвище жінки-смерті.
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Володимир Даниленко постійно натякає читачеві на можливу розв’язку – це вже згадані деталі в одязі Юлі Маринчук, що символізують смерть, сни героя (вирвані зуби, подарований будинок, ламехуза, що прокушує йому груди). Жовта лілія, яку піднесла Юля
Валерію – символ кінця: у єгиптян жовта лілія символізувала швидкоплинність життя,
сповненого спокус.
Символічний і сам кросворд, бо має назву «сарана» (смерть) і складається з тринадцяти літер. У нумерології число 13 – відьомський, диявольський знак, тому не дивно, що
герой, розгадуючи його, має передчуття чогось страшного.
Символічна кольорова гама авангардного інтер’єру квартири Маринчук. Червоний
колір – життєвої енергії, пристрасті, чорний – таємничості,смерті.
Отже, у романі «Кохання у стилі бароко» реалізувалась головна думка автора про
бароко як світогляд, що проявляється у способі мислення, стилі поведінки. Вишуканий
інтер’єр квартири, дорогий одяг і автомобілі, екзотичні страви, красиві жінки, патетика у
висловлюваннях – усе це, за Даниленком – елементи бароковості, виписані у романі.
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УДК 83-3 [Манн]

Квирикадзе Н. Г.
(Кутаиси, Грузия)

имплицитные детали В РОМАНЕ ТОМАСА МАННА «БУДДЕНБРОКИ»
В статье рассматривается вопрос эксплицитности и имплицитности деталей
в романе Т.Манна “Будденброки”. Впервые структурно-семантическим методом исследуются функциональные аспекты имплицитных деталей, которые подаются в то
же время как подвижные звенья динамической микроструктуры текста произведения.
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В результате анализа представляем в контексте словесных рядов лейтмотивное
осмысление ряда деталей, раскрывающих психологический облик персонажей и одновременно выступающих в романе в качестве признака Verfall-а (упадка и гибели) как
семьи Будденброков, так и немецкого патриархального бюргерства в целом.
Ключевые слова: эксплицитность/имплицитность деталей, Verfall, лейтмотивная
деталь.
The purpose of this paper is to analyze explicit and implicit details in Th. Mann’s
“Buddenbrooks”. By making use of structural-semantic method I will try to research functional
aspects of implicit details which also function as mobile constituent elements of the dynamic
microstructure of the text. The details in question are interpreted in the context of the word
orders as leitmotif details indicating to the “Verfall” (fall, decay, decline) of the Buddenbrooks
family as well as entire German patriarchal burger world in general.
Key words: explicit/implicit details, Verfall, leitmotif details
При рассмотрении проблемы эксплицитности/имплицитности в литературном тексте основополагающим является понятие «смысла». Различными исследователями в это
понятие вкладываются многочисленные значения и мотивировки. М.М. Бахтин указывал
на диалогичный характер смысла, подчеркивая, что смысл «потенциально бесконечен,
но актуализироваться он может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим смыслом), хотя
бы с вопросом во внутренней речи понимающего» [1: 341]. В рамках взаимодействия
между адресатом и текстом происходит смыслопорождающая работа. В процессе последовательных действий взаимодействие значений и содержаний порождает целую конфигурацию смыслов. Внешний процесс соединения слов отражает внутренний процесс
соединения смыслов, в результате чего получается «не сумма смыслов, а новые смыслы»
[2: 265-304].
Основная функция языка (коммуникативная) проявляется не только эксплицитно
представленной информацией, но и посредством неявно выраженной имплицитной информации. Имплицитным при этом можно назвать такое изображение, которое не имеет
самостоятельного выражения, но извлекается из эксплицитно выраженного содержания.
Наличие имплицитного в языке и речи является одним из постулатов языкознания и проистекает из особенностей структурно-семантической организации языка как проявления асимметрии языкового знака. Информация передается, но при этом не в явном виде
единицами языка, а скрыто, и ее надо получить. Имплицитная информация становится
частью смысла и весомой его частью, она способна донести и вложить больше смысла в
текст, чем эксплицитное высказывание, одновременно сохраняя небольшой объем и увеличивая смысловое содержание, так что план содержания превосходит план выражения
по смыслоемкости, несущей интенционально заложенный смысл высказывания. «Мы
извлекаем (понимаем) из отдельного высказывания значительно больше информации,
чем содержится в нем как в языковом образовании» [3:45].
При изображении в художественных текстах внутреннего мира героев, их чувств,
эмоций, мотивов поведения возникает проблема воспроизведения этой тонко организованной структуры человеческой натуры языковыми средствами. Имплицитноподтекстовый способ повествования раскрывает концептуально-подтекстовый смысл
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информации, не сводимый к простой сумме формально выраженных эксплицитных значений, давая возможность передать тонкие психологические состояния человека через
образно-ассоциативное описание.
Одной из основополагающих особенностей структуры художественного языка романа Т.Манна «Будденброки» является его двойственная эмпирико-символическая природа. Сюжет у Т.Манна развивается принципиально по двум линиям: эксплицитной
(«реалистической») и имплицитной («символической»). В имплицитном сюжете важна
каждая деталь, составляющая художественный образ, ибо данный символический смысл
способен существовать лишь как смысл, постоянно узнающий себя в значениях бесконечного ряда деталей его составляющих. Наша цель – выявить в эксплицитной линии
текста романа имплицитные детали и, в случае их повтора, рассмотреть их по всему
тексту произведения.
Основой исследования является теория словесного ряда [4:245, 250-255; 5: 236-245],
введенная В.Виноградовым и разработанная далее современными структуралистами.
Художественные детали исследуются во фрагментах в контексте словесных рядов, проходящих через все текстовое пространство романа Т.Манна “Будденброки”.
Рассмотрение проблемы художественной детали происходит в разрезе главной темы
романа: семья – ее назначение в жизни общества; патриархальная бюргерская семья и ее
постепенный упадок (Verfall) в новых общественных условиях.
В качестве объекта исследования избираем городской сад – в большом доме Будденброков на Менгштрассе и в доме сенатора Томаса Будденброка, а также на вилле Герды
Будденброк; ограничимся несколькими фрагментами, оставшимися вне поля зрения других исследователей.
Фрагменты с садовым пейзажем на Менгштрассе.
I. «Оба окна были открыты настежь, и из сада, где солнце ласково пригревало первые почки и какие-то две пичужки дерзко перекликались меж собою, веял свежий,
чуть пряный весенний ветерок, временами мягко и неслышно шевеливший гардины»
[6:108].
Зафиксированные здесь детали пейзажа-настроения с обычным эксплицитным
смыслом вполне имплицируют радостное душевное состоянию консула Иоганна Будденброка, у которого родилась дочь (Клара): «С его лица не сходило серьезное, почти
страдальческое, но в то же время и умиленное выражение. Рот консула был полуоткрыт,
на глаза время от времени набегали слезы» [6:109].
II. «В июне месяце, под вечер, часов около пяти, семья консула Будденброка кончала
пить кофе в саду перед «порталом», куда консульша ряспорядилась принести из беседки
легкую, изящной работы бамбуковую мебель.
... Небо с недвижно стоявшими на нем редкими белыми облаками мало-помалу начинало бледнеть. Маленький, пестреющий цветами, опрятный сад с клумбами и симметрично проложенными дорожками покоился в лучах предвечернего солнца. Легкий
ветерок время от времени доносил запах резеды, окаймлявшей клумбы» [6:150-151].
Этот на первый взгляд непритязательный пейзаж дает имплицитную информацию – совершенно точно отражает и предваряет как психологическое состояние членов
семьи Будденброков в данный момент (спокойное, умиротворенное настроение: опрят216

ный сад, покоился, в лучах предвечернего солнца), так и их финансовое благосостояние
(полное равновесие, полнейшая гармония, симметрия в делах фирмы, как, впрочем, и в
их душах: сад с ... симметрично проложенными дорожками). В общем, Будденброки,
как отмечает автор, в данный момент «благодушествуют»: «Ну, Том, – сказал благодушествовавший сегодня консул, вынимая изо рта сигару, – дело относительно ржи ...,
о котором я тебе говорил, видимо, устраивается». «Сколько он дает? – заинтересовался
Томас …». «Шестьдесят талеров за тонну ... Неплохо, а?». «Отлично! – Том сразу оценил
выгодность этой сделки» [6:151].
Фрагменты с садовым пейзажем на Фишергрубе.
Здесь мы ограничимся лишь одним пейзажем, который лейтмотивно движется по
тексту произведения и реципиентами которого в разное время выступают различные
члены семьи Будденброков. Образуя единый семантический отрезок, фрагменты с рассматриваемым пейзажем характеризуются полифункциональностью.
Впервые указанный пейзаж появляется в части 7-ой (глава 6-я), когда г-жа Перманедер (Тони Будденброк) приходит в дом своего брата-сенатора «по весьма печальному
поводу» [6:475]: сообщить о том, что у их младшей сестры Клары, которая вместе с
мужем живет в Риге, врачи обнаружили туберкулез мозга. Томас, который «в полном
одиночестве сидел на своем обычном месте у окна» [6:475], предложил сестре пойти в
сад и там поговорить.
III. «Погода стояла теплая и тихая. Вечерний воздух был напоен ароматом, подымавшимся от многочисленных клумб; фонтан, обсаженный высокими лиловыми
ирисами, вздымал мирно журчащие струи ... . В глубине сада маленькая лестница
с двумя невысокими обелисками по бокам вела к усыпанной гравием площадке, на которой был воздвигнут открытый деревянный павильон ... Слева участок сенатора был
отделен от соседнего сада высокой оградой; справа, по боковой стене соседнего дома
... была прилажена... решетка ... дерево в саду было только одно – сучковатый волошский орешник» [6: 476].
Именно на фоне этой, на первый взгляд нейтральной пейзажной панорамы и протекает беседа брата и сестры об обреченности Клары, об усилившейся болезни Христиана
и, что очень симптоматично, о «деловой неудаче» самого Томаса, являющейся, по его
словам, следствием его «дурного настроения». Тони не может этого понять: «Казалось
бы ... казалось бы, ты должен быть всем доволен, Том!.. Вот мы гуляем по твоему саду, и
такой кругом стоит аромат. Вон твой дом – не дом, а мечта!.. И все это ты создал сам!»
[6:477- 478]. Но в том-то и дело, что, по словам Томаса, дом (пейзажно-архитектурная
деталь) – а, следовательно, и этот сад с его ароматом – «даже слишком хорош ... слишком ... еще новый»: «Я в нем не успел обжиться. Оттого, наверное, и дурное настроение, которое меня гнетет, оттого у меня все и не ладится ... У меня деловые неполадки
... И вот мне кажется, что раньше ничего подобного со мной не могло случиться. Мне
кажется, что-то ускользает у меня из рук, я уже не умею держать это неопределенное
“что-то” так крепко, как раньше ...» [6: 478]. И новый огромный дом сенатора, и новый
сад наталкивают его на эти мысли. И в этот момент детали сада, вроде бы нейтральные
и неброские, в следующем эпизоде несколько активизируются (поднимается даже легкий
ветерок, которого не было в предыдущем отрезке текста) и как-то незаметно и участливо
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включаются в изливающуюся на наших глазах исповедь Томаса Будденброка, что подкрепляется словами Тони, которая вместе с природой сочувствует брату:
IV. «Он умолк, и несколько мгновений они шли ни слова не говоря, только фонтан
плескался в тиши да ветерок шелестел в листве орешника. Затем г-жа Перманедер
вздохнула так тяжко, что это было похоже на всхлип.
– Как грустно ты говоришь, Том! Никогда еще я от тебя таких грустных речей не
слыхала! Но хорошо, что ты выговорился – теперь тебе легче будет выбросить все эти
мысли из головы» [6: 479].
Независимо от эксплицитного смысла фрагмента читатель ассоциирует детали «был
отделен, от соседнего сада, высокой оградой, по боковой стене, соседнего дома, решетка» с замкнутостью и одиночеством Томаса, с его отделенностью и отгороженностью от других коммерсантов, с отчужденностью от окружающего мира. Называя черты
различных объектов, детали эти реализуют значения конституирующих единиц языка,
но, взаимодействуя с текстовой структурой, актуализируют скрытые дополнительные
смыслы.
Второй раз отмеченный пейзаж встречается в 8-ой части романа (глава 4-я), когда Томас Будденброк раздумывает над предложением Тони: сделать выгоднейшее дело, купив
заранее урожай в пеппенрадовском имении Ральфа фон Майбома по более низкой, чем
обычно, цене. Дело это действительно сулит выгоду, однако противоречит нравственным
устоям Томаса как бюргера, поскольку в случае согласия он фактически воспользуется стесненным положением землевладельца и наживется на этом; фирма Будденброков
подобными делами за все сто лет своего существования никогда не занималась. Томас
отказывает сестре. Но вот она уходит, а сенатор погружается в размышления, тревога и
беспокойство овладевают им. Он подходит к окну:
V. Высоко вверху, среди перистых облаков, стоял молодой месяц, и его луч, казалось,
тихо плескался в струях фонтана, под низко свесившимися ветвями орешника. Томас
перевел взгляд на павильон в глубине сада, на маленькую, блестевшую белизною террасу с двумя обелисками, на ровные, усыпанные гравием дорожки, свежевскопанные,
аккуратно очерченные клумбы и газоны. Но вся эта изящная, ничем не нарушенная
симметрия его не успокаивала, а, напротив, только сердила и уязвляла. Положив
руку на скобу окна, он прижался к ней лбом, и мысли его снова потекли мучительно и
тревожно [6:518].
Перед нами почти те же детали, что и в предыдущих двух эпизодах, однако они явно
перекликаются еще и с пейзажными деталями второго фрагмента, образуя единый словесный ряд:
II. маленький, пестреющий цветами, опрятный сад с клумбами и симметрично
проложенными дорожками – покоился в лучах предвечернего солнца – легкий ветерок – запах резеды, окаймлявшей клумбы –
III. погода ... тихая – вечерний воздух – ароматом ... от многочисленных клумб –
фонтан, обсаженный ... ирисами – мирно журчащие струи ... в глубине сада – маленькая лестница с двумя невысокими обелисками – открытый деревянный павильон – сучковатый волошский орешник
IV. фонтан плескался в тиши – ветерок шелестел в листве орешника –
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V. месяц – его луч тихо плескался в струях фонтана – под ветвями орешника –
на павильон в глубине сада – на маленькую террасу с двумя обелисками – ровные ...
аккуратно очерченные клумбы и газоны – ничем не нарушенная симметрия – его не
успокаивала – только сердила и уязвляла
При проведении параллели между последними тремя фрагментами, где реципиентом пейзажных деталей выступает в основном Томас Будденброк, и вторым фрагментом,
где реципиентами пейзажных деталей являются все члены семьи Будденброков во главе
с консулом Иоганном, вырисовывается следующая картина имплицитной информации.
Во втором фрагменте и в природе, и в душе у Будденброков так или иначе царит спокойствие, гармония; симметрия между их душевным состоянием и финансовым положением фирмы пока еще не нарушена. В третьем фрагменте Томас Будденброк на фоне
пейзажных деталей, которые как будто сочувствуют ему (см. еще и фрагмент четвертый),
признается, что его деловые неудачи – это следствие его дурного настроения. Здесь уже
чувствуется приближение упадка (Verfall-a) семьи Будденброков, но природа еще не раздражает Томаса. Чисто пейзажные детали переплетаются с пейзажно-архитектурными,
которые подчеркивают наступающее одиночество Томаса, предвещают его стремление
замкнуться в себе, отгородиться от людей, от окружающего мира: «Слева участок сенатора был отделен от соседнего сада высокой оградой; справа, по боковой стене соседнего дома ... была прилажена... решетка ... ». Гнетущее настроение еще более усиливается в пятом фрагменте. Что же случилось? Почему Томас Будденброк не воспринимает
изящную гармонию в природе так, как раньше? Почему его будоражат этот молодой
месяц, струи фонтана, ветки орешника, павильон, терраса, ровные дорожки, аккуратно очерченные клумбы и газоны – будоражат и действуют на нервы? Что изменилось?
Картина природы или, может, психологическое состояние человека, смотрящего на нее?
Разумеется, состояние человека. Душа и мысли Томаса раздвоены. После предложения
Тони он потерял душевный покой, и царящие в природе равновесие и спокойствие ясно
выявили это. У Томаса появляется горячее желание, чтобы и в его душе утвердилась такая же «симметрия», хочет стряхнуть с себя симптомы надвигающегося Verfall-a. Но для
этого он, как видно, должен послушаться совета Тони. Томас продолжает размышлять и
через какие-то два абзаца текста под влиянием пейзажных деталей принимает твердое
решение сделать этот сложный, полный противоречий шаг.
Фрагмент с садовым пейзажем на вилле Герды Будденброк.
Наступление Verfall-а семьи Будденброков отчетливо звучит в последнем фрагменте
(часть 11-я, глава 2-я), где вновь фигурируют лейтмотивные детали рассматриваемого
садового пейзажа уже на вилле, хотя не как реально существующие, а лишь как упоминаемые (реципиентом здесь выступает последний представитель семьи Будденброков –
Ганно).
VI. «Ганно поднялся к себе в комнату, где мамзель Клементина уже приготовила для
него легкий завтрак, умылся, поел. После завтрака он достал из пюпитра пачку крепких
русских папирос и закурил, потом сел за фисгармонию, сыграл очень трудную и сложную фугу Баха, заложил руки за голову и стал смотреть на бесшумно падавший снег.
Больше ничего не было видно. Окна его комнаты теперь не выходили в красивый сад с
журчащим фонтаном – все загораживала серая стена соседней виллы» [6:781].
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Ганно, вместе с матерью живущий на новом месте, выхвачен из родного патрицианскобюргерского гнезда; у него отняли все: «Больше ничего не было видно». Он лишен милых его сердцу прежних пейзажных деталей: здесь уже нет «красивого сада с журчащим
фонтаном». Но это не просто пейзажные детали. Текст фрагмента организован так, что
детали эти имплицируют психологическое состояние героя, лишенного прежней жизни,
и приобретают символическое значение. Ганно еще больше, чем его отец, замкнут в себе
и отгорожен от окружающего мира: «все загораживала серая стена соседней виллы»,
которая, кстати, перекликается с такой же стеной из третьего фрагмента. В лице Ганно
окончательно наступил Verfall (упадок) рода Будденброков.
Как видим, использование имплицитных деталей Томасом Манном весьма важно
в раскрытии психологического облика персонажей, а также идейно-образного замысла
произведения.
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Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы [1, 304].

Этот маленький шедевр великий русский поэт Гаврила Романович Державин написал за неделю до своей кончины. А в памяти невольно всплывают другие поэти-ческие
строки – строки его «Памятника», который Белинский в письме к Боткину наз-вал «самым могучим проявлением его богатырской силы»:
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихр его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит» [1, 174].
Перед нами два ключевых произведения к поэтической и духовной биографии поэта.
«Памятник» создан в конце воспетого им героического века Екатерины, за год до смерти
императрицы, а «Река времен...» в конце жизненного пути самого поэта.
В основе «Памятника» – тема поэта и поэзии, осмысление собственного творчества, ибо он сознавал, что вместе с Екатериной, доживавшей свой век, заканчивалась
ва-жнейшая часть его собственной жизни. Отзвук их отчетливо слышен и в заключительном произведении, созданном спустя два исторически насыщенных десятиле-тия,
на которые пришлись французская революция, Отечественная война 1812 года, взятие
Парижа и смена трех царей в России. Следствием осмысления этих общест-венных потрясений и явились коррективы в его восприятии мира и пребывания в нем человека.
Заключительное произведение его – «Река времен» – небольшое по объе-му, но необычайно насыщенное содержанием, и сегодня находит отклик в душе чита-теля, оно столь
же человечно и мудро, как и в пору его создания.
Ходасевич, автор художественной биографии Державина, выразил свое отно-шение
к нему в следующих словах: «Он потрудился много, любил историю и Рос-сию, сам стал
историей и Россией». Какое точное и емкое по смыслу определение, поскольку поэзия
Державина действительно является не отражением, а содержани-ем эпохи, в жизни которой он принимал активнейшее участие, будучи одновременно ее творцом и певцом.
Было время, когда, «Бога» и «Фелицу» учили в школе наизусть, но те времена давно
уже канули в Лету. А в школьном курсе русской литературы до сих пор остает-ся невосполненной страница, прочно связывающая девятнадцатый век с предыду-щим веком,
созидательным и победным. Между тем, творчество Державина достой-но внимания уже
потому, что на его произведениях выросли авторы золотого века русской литературы.
Еще при жизни Державина переводили на иностранные языки. «Приятно ви-деть,
как наша литература мало-помалу знакомится с иностсранцами. Карамзин пе-реведен на
три языка, Кантемира читают с большею приятностию на французском, нежели в старой
его одежде, а Державина, подражая нашим переводчикам романов, успели уже перепор221

тить», – писал Дельвиг в статье «Известность российской словес-ности» [2, 152]. Закнчивается же статья, точнее, письмо к издателю «Музеума», поразитель-ным предсказанием: «Кто не подумает с удовольствием, что, может быть, за веком, прославленным
нашим громким оружием, последует золотой век российской словес- ности?...» [2, 214].
Это предсказание принадлежит юному Дельвигу, и прозвучало оно в 1815 году, когда
ему было отроду семнадцать лет. И не поразительно ли, что связывал он этот будущий
золотой век с именем Пушкина!
Имя Державина и сегодня известно в старой Европе, и Белинский ошибся, ог-раничив
значение гения Державина пределами России. Чтобы убедиться в этом, дос-таточно заглянуть в энциклопедический словарь «Брокгауза и Ефрона» и прочитать посвященную
ему статью. В ней доводится до читателя, что Державин является зна-чительнейшим
русским лириком XVIII века, отмечается своеобразие его од и подчер-кивается значение
его оды «Бог». Сообщается также, что имеется перевод собрания сочинений Державина
на немецкий язык в девяти томах 1957 года издания, повторя-ющее русское издание 1864
-1883 годов. Прав был прозорливый Пушкин, писавший в 1825 году Дельвигу, что Державин, со временем переведенный, «изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем» [3, 152]. К слову заметить, что и сам Пушкин немногое
сказал о Державине в открытой печати. В третьем номе-ре «Литературной газеты» 1830
года в отделе «Смесь» помещена небольшая статья «О журнальной критике», в которой
говорится, что не говоря уже о живых писателях, «Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда» [3, Т. 6, 30]. В том же источ-нике, спустя несколько месяцев,
в отделе «Библиографии» помещена статья Пушки-на «Карелия, или Заточение Марфы
Иоанновны Романовой. Описательное стихотво-рение Ф, Глинки» [3, 47], в которой поэт
вскольз охарактеризовал слог Державина как слог яркой и неровной живописи». Эта же
мысль повторяется в незавершенном наброске «О причинах, замедливших ход нашей
словесности».Но совершенно иным предстает Державин в письмах Пушкина, и совершенно иной Пушкин-критик предстает в них перед читателем. Сколько эмоций, темперамента и откровения в его пиьме к Бесту-жеву, утверждавшему, что у нас есть критика,
а нет литературы. «Где же ты это на-шел? Именно критики у нас и недостает. Отселе
репутации Ломоносова и Хераскова, и если последний упал в общем мнении, то, верно,
уж не от критики Мерзлякова. Ку-мир Державина¼ золотой, ¾ свинцовый, доныне еще
не оценен. Ода к Фелице стоит наряду с «Вельможей», ода «Бог» с одой «На смерть
Мещерского», ода к Зубову не-давно открыта... Мы не имеем ни одного комментария, ни
единой критической книги. Мы не знаем, что такое Крылов, Крылов, который столь же
выше Лафонтена, как Державин выше Ж. Ж. Руссо. Что же ты называешь критикою?..
Ты не то сказал: я буду за тебя говорить.
Так! Мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в рос-коши
талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского уни-жения.
Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лес-ти – а как
он льстил?
О вспомни, как в том восхищенье
Пророча, я тебя хвалил,
Смотри, я рек, триумф минуту,
А добродетель век живет [3, 150-151].
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Судя по письму к Дельвигу, написанному сразу же после письма к Бестужеву, занимавшие поэта мысли о Державине требовали своего окончательного решения. «По твоем
отъезде, – пишет он Дельвигу, – перечел я Державина всего, и вот мое окончательное
мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского язы-ка (вот почему он
ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах
стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разбор-чивое ухо. Он не только
не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (ис-ключая чего, знаешь). Что ж
в нем: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется читаешь
дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлин-ника. Ей-богу, его гений думал
по-татарски – а русской грамоты он не знал за недосу-гом... У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а про-чее сжечь...» [3, 152-153].
Два письма, написанных в одно и то же время: первое – в конце мая – начале июня
1825 года, второе – спустя несколько дней. Но каким разным предстает в них поэт. В
первом перед нами страстный критик и полемист, возбужденный в высшей степени, в запальчивости восклицающий, «ты не то сказал: я буду говрить за тебя». Во втором письме
Пушкин – море после утихнувшей бури, склонынй к юмору и шутке. Два разных адресата, два разных письма, но в обоих легко представить себе живого Пушкина, в обоих
отражены его внутренние чувства в их первозданности, живые и откровенные.
Примерно за год до гибели поэта имя Державина еще раз всплыло в письме Пушкина, на этот раз официальном, которое также заслуживает внимания, поскольку неразрывно связано с темой Державина в жизни и творчестве поэта. Это черновое письмо на
французском языке к Бенкендорфу, написанное в середине января 1836 года , то есть
после появления в печати оды Пушкина «На выздоровление Лукулла», которая была
воспринята в обществе как сатира на министра народного просвеще-ния Уварова. Это
письмо не прошло мимо внимания пушкиноведов, в частности, Цявловского. Но он взял
во внимание не все письмо, а лишь обращение с первым абзацем, в котором излагается
материал, послуживший основой для оды (в цитируе-мом ниже письме эта часть приводится курсивом). Нам же для ясности требуется все письмо, тем более что образ самого
поэта предстает именно в основной его части, проливающей к тому же свет на ряд интересных моментов:
Умоляю вас простить мне мою настойчивость, но так как вчера я не мог оправдаться перед министром Моя ода была послана в Москву без всякого объяснения. Мои друзья совсем не знали о
ней. Всякого рода намеки тщательно удалены оттуда. Сатирическая часть направлена
против гнус-ной жадности наследника, который во время болезни своего родственника
приказывает уже нало-жить печати на имущество, которого он жаждет. Признаюсь,
что подобный анекдот получил огласку и что я воспользовался поэтическим выражением, проскользнувшим на этот счет.
Невозможно написать сатирическую оду без того, чтобы злоязычие тотчас не нашло
в ней на-мека. Державин в своем «Вельможе» нарисовал сибарита, утопающего в сластолюбии, глухого к воп-лям народа, и восклицающего (…..).
Эти стихи применяли к Потемкину и к другим, между тем все эти выражения были
общими местами, которые повторялись тысячу раз. Другими словами, в сатире наиболее
низменные и наиболее распространенные пороки, описанные...
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В сущности, то были пороки знатного вельможи, и я не догадываюсь, насколько Державин был неповинен в каких-либо личных нападках.
В образе низкого скупца, пройдохи, ворующего казенные дрова, подающего жене
фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в доме знатных вельмож, и т. д. – публика, говорят, узнала вель-можу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности.
Тем хуже для публики – мне же довольно того, что я (не только не назвал), но даже не
намек-нул кому бы то ни было, что моя ода...
Я прошу только, чтобы мне доказали, что я его назвал, – какая черта моей оды может
быть к нему применена, или же, что я намекал.
Мне неважно, права ли булика или не права. Что для меня очень важно, это – доказать, что моя ода направлена против кого бы то ни было» [3, Т. 10, 250-251].
Неизбежные вопросы возникающие при чтении письма, почему и в чем поэт оправдывался перед министром, когда единственным его цензором был сам госу-дарь, и все
возникающие проблемы решались через Бенкендорфа, а не Уварова. Интересно также
попытаться выяснить мотивы, побудившие поэта написать свою са-тирическую оду.
Цявловский утверждает, что Пушкина вызвали к министру и не при-водит при этом никаких доказательств. Формально, будучи председателем главного управления цензуры,
Уваров мог вызвать Пушкина, но по какому поводу? Не по пово-ду же упомянутой оды,
чтобы сделать себя всеобщим посмешищем. В то же время письма Пушкина к Бенкендорфу склоняют к мысли, что поэт по собственной инициа-тиве отправился на прием к
министру, для чего у него были веские основания. В этом убеждает официальное письмо
поэта к Бенкендорфу, написанное не позднее 11 ап-реля 1835 года, в котором Пушкин
откровенно признает, с одной стороны, что изда-нием «Современника» намеревался поправить свои финансовые затруднения, с другой – что решение финансовой проблемы,
то есть издание журнала зависит от возглавлявших цензуру Уварова и Дондукова, с которыми у него сложились неприяз-ненные отношения.
«Осмелюсь представить на решение вашего сиятельства.
В 1832 г. его величество соизволил разрешить мне быть издателем политической и
литератур-ной газеты...»
«Прошу извинения, но я обязан сказать вам все. Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. Министра народного просвещения, также как князя Дондукова, урожденного
Корсакова. Оба уже да-ли мне ее почувствовать довольно неприятным образом. Вступая
на поприще, где я буду вполне от них зависеть, я пропаду без вашего непосредственного покровительства. Поэтому осмелюсь умолять вас назначить моей газете цензора
из вашей канцелярии; это мне тем более необходимо, что моя га-зета должна выходить
одновременно с «Северной пчелой» и я должен иметь время для перевода тех же сообщений – иначе я буду принужден перепечатывать новости, опубликованные накануне;
этого будет довольно, чтобы погубить все предприятие» [3, 214].
Как видим, визит к Уварову был вызван издательскими интересами. В письме находится и ответ на вопрос о причинах неприязненного отношения Уварова к поэту: это
его сатирическая ода «На выздоровление Лукулла». Надо полагать, что все изло-женное
Пушкиным в черновом письме к Бенкендорфу было сказано им и самому Уварову, перед
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которым ему все же не удалось оправдаться, что и побудило его об-ратиться с официальным письмом к Бенкендорфу. Нет сомнения, что и черновое письмо было также вызвано
издательскими интересами.
Затронутые выше проблемы освещает дневниковая запись Пушкина, сделан-ная в
феврале 1835 года: «В публике очень бранят моего «Пугачева», а что хуже – не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении.
Его клеврет Дунду-ков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом.
Он не соглашается, чтобы я печа-тал свои сочинения с одного согласия госвударя. Царь
любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат
его известен. Низость до того доходит, что он у детей Кан-крина был на посылках. Об
нем сказали, что он начал тем, что был б..., потом нанькой, и попал в пре-зиденты Академии наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии. Он крал казенные
дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него 11000 душ), казенных слесарей употреблял
в собствен-ную работу etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель,
встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не
стыдно гулять публично с таким челове-ком!» [3, Т. 7, 296-298].
Самое время охватить взором дневниковую запись и саму оду, из которой при-ведем
поражающие цель третью и четвертую октаву:
А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он златы горы
В пыли бумажных куч.
Он мнил: Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность – трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уж позабуду
Казенные дрова!» [3, Т. 2, 371-372].
Вывод напрашивается один: материал для сатиры был налицо, не хватало лишь завязки. Ею и послужил скандальный случай с наследством, ставший широко известным
в светских кругах. В дневниковой записи отражена и причина сочинения сатирической
оды. По свидетельству современников, Пушкин не прощал обид, а Ува-ров отзывался о
его «Пугачеве» как о «возмутительном сочинении», что отражалось ко всему и на финансовых интересах поэта. Но вернемся к содержанию чернового письма. Формально
поэт прав, имя министра народного просвещения действительно не названо. Но этого и
не требовалось, настолько очевиден был для всех портрет. Следует обратить внимание
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еще на одну особенность чернового письма – на бросаю-щуюся в глаза отрывистость
предложений, на их незавершенность и даже противо-речивость, чему мы находим единственное объяснение: он пытался выразить на бу-маге не то, что чувствовал, пытался
пойти на компромисс со своим истинным «Я». Но компромисса не получалось, поэтому
письмо так и осталось незавершенным.
В довершение подчеркнем, что оправдательное письмо к Бенкендорфу возво-дилось
на фундаменте оды Державина «Вельможа», в которой современники также без какихлибо авторских намеков увидели сатиру на фаворита императрицы князя Потемкина,
что, однако, не имело никаких последствий для автора. Письмо Пушкина так и осталось
черновым, мы же имеем в нем прекрасное определение свойств и особенностей сатирической оды в целом и «Вельможи» в частности. Оду же смого Пушкина можно и должно
рассматривать как продолжение традиции своего знамени-того предшественника, которого он иногда цитирует, а случается и пародирует в сво-их пиьмах: «И все то благо, все
добро», – читаем в письме к брату Льву; «Отечества и грязь сладка нам и приятна», – пародирует он в письме к Вяземскому; «Будьте здоро-вы и пишите. То есть: Живи и жить
давай другим», – звучит в письме к Языкову.
Высоко ценили творчество Державина и современники Пушкина. Значитель-ное место занимал он в жизни барона Дельвига, никогда не расстававшегося, по сви-детельству
Пушкина, в лицейские годы с томиком Державина. Образ всеобщего ку-мира Дельвиглицеист запечатлел в стихотворении «Поэту-математику», изобразив Державина избранным певцом Екатерины, славы русского оружия и добродетели. Ему же принадлежит
стихотворение «На смерть Державина», в котором он пророчит и его последователя:
«Державин умер! Чуть факел погасший дымится, о Пушкин!»
Горацием своей государыни назвал Державина Рылеев, посвятивший «вдохновенному певцу» два стиховторения – «По небу голубому» и думу «Державин» – оба
написаны в 1822 году. Первое представляет собой рылеевское восприятие молодого Державина, в котором угадывается скорее пламень души и «священная любовь к правде
и свободе» самого автора и его современников-декабристом. Дума заслужи-вает более
пристального внимания. Предваряет ее отзыв о Державине общеприз-нанного авторитета 1800-1820-х годов, поэта, критика и теоретика литературы Мерз-лякова, отразившего
сложившийся в широких кругах образ Державина:
«К бессмертным памятникам Екатеринина века принадлежат песнопения Державина. Громкие победы на море и сухом пути, покорение двух царств, унижение гордости
Оттоманской Порты, столь страшной для европейских государей, преобразования империи, законы, гражданская свобода, вели-колепные торжества просвящения, тонкий вкус,
все это было сокровищем для гения Державина. Он был Гораций своей государыни...
Державин великий живописец... Державин хвалит, укоряет, учит... Он возвышает дух
нации и каждую минуту дает чувствовать благородство своего духа...», – говорит г. Мерзляков» [4, 145].
Эта своеобразная общественная характеристика и лежит в основе думы Рыле-ева. Образ Державина-поэта и гражданина, ставившего «выше всех на свете благ об-щественное
благо», предстает перед читателем под пером Рылеева во всем вели-чии. При этом автор
прибег к оригинальному художественному приему. Для раскры-тия образа он использует
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державинские строки из стихотворения «Вельможа», кото-рые «он твердил любимцам
трона» и олицетворением которых служил для Рялеева сам вельможа Державин:
Вельможу дóлжно составлять
Ум здравый, сердце просвещенно!
Собой пример он должет дать,
Что звание его свяященно;
Что он орудье власти есть,
Всех царственных подпора зданий;
Должны быть польза, слава, честь
Вся мысль его, цель слов деяний» [1, 138].
Дума Рылеева утверждает, что бард не умер, что он живет в своих творениях и что
утверждаемый им кодекс гражданской чести вельможи не утратил своего значе-ния. Эта
тема звучит и в стихотворении Державина «Властителям и судьям», строки из которого
Рылеев также использовал в своей думе:
Он так гремел с святым пророком:
«Ваш долг на сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять
И свято сохранять законы.
Ваш долг несчастным дать покров
Всегда спасать от бед невинных,
Исторгнуть бедных из оков,
От сильных защищать бессильных.» [1, 147].
Рылеев осознанно цитирует из различных произведений Державина именно то, что,
вкупе взятое, воссоздает образ гениального поэта и гражданина., идеалы ко-торого как
нельзя лучше соответствовали идеалам декабристов, почему мы и вправе говорить об
огромном влиянии Державина на ближайшее поколение. Рылеев одним из первых предсказал в своей думе бессмертие поэзии Державина слегка переина-ченными державинскими строками из «Памятника»:
ДержавинРылеев
Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный
Ты прав, певец: ты будешь жить,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ты памятник воздвигнул вечный, Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
Его не могут сокрушить
Ни времени полет его не сокрушит [1, 174].
Ни гром, ни вихорь быстротечный [4, 147].
Подобную мысль высказал и Кюхельбекер, писавший, что «Байрон об руку с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шиллером перейдут без сомнения в дальнейшее
потомство» [5, 204].
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Отношение декабристов к творчеству Державина довершают отзывы Бестуже-ва.
Первый – во «Взглядах на старую и новую словесность в России», где критик пи-шет:
«Наконец к славе народа и века явился Державин, поэт вдохновенный, неподражаемый,
и отва-жно ринулся на высоты, ни прежде, ни после него недосягаемые. Лирик-философ,
он нашел искусство с улыбкой говорить царям истину, он открыл тайну возвышать души,
пленять сердца и увлекать их то порывом чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний. Его слог неуловим, как мол-ния, роскошен, как природа. Но часто восторг его упреждал в полете правила языка, и с красотами вырывались ошибки...» [5, 42].
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НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РОМАНА в стихах
А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
В статье показано взаимодействие романтизма и реализма в нарративных стратегиях романа в стихах «Евгений Онегин». Раскрыто художественное новаторство
А. С. Пушкина в разработке романного жанра. Определено влияние на индивидуальный
стиль писателя предшествующих традиций литературы.
Ключевые слова: стиль, нарративные стратегии, романтизм, реализм.
У статті показано взаємодію романтизму та реалізму в наративних стратегіях роману у віршах «Євгеній Онєгін». Розкрито художнє новаторство О. С. Пушкіна
у розробці романного жанру. Визначено вплив на індивідуальний стиль письменника попередніх традицій літератури.
Ключові слова: стиль, наративні стратегії, романтизм, реалізм.
In the article the interaction of romanticism and realism in the narrative strategies of the
novel in verse «Eugene Onegin» is shown. The artistic innovation of Pushkin in the development
of novel genre is disclosed. The influence on the individual style of the writer of prior literature
traditions is specified here.
Keywords: style, narrative strategies, romanticism, realism.
Начавшаяся в конце XVIII – начале XIX столетия кардинальная перестройка литературы охватила разные уровни литературного процесса, в том числе жанры и стили,
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которые постепенно избавлялись от нормативности, стали ближе к реальному бытию
человека, проникались его проблемами, чувствами и переживаниями. Уже в романтизме
авторское сознание определяло новые принципы организации жанровых структур и стилевые решения. Поэтому, начиная роман «Евгений Онегин» в 1823 году, когда романтизм
утвердился в европейской и в русской литературе, А. С. Пушкин опирался на достижения
романтической литературы, а именно: отказ от каноничности в построении жанра; опора
на принцип «свободного творчества» и «свободного воображения» (Д. Чижевский); сокращение дистанции между автором, героем и миром; размывание границ между родами
и жанрами литературы; изменение традиционных представлений о времени и пространстве, их сдвиги и свободное перемещение автора и героя в разных пространственновременных планах и др.
Роман «Евгений Онегин» А. С. Пушкина представляет собой уникальное жанровостилевое образование, в котором, с одной стороны, проявились традиции романтизма, а
с другой – происходил активный поиск реалистических средств постижения мира. Это
проявилось в выработке писателем новых нарративных стратегий, которые повлияли на
развитие жанра романа в дальнейшем.
В начале XIX века категория «автор» подчиняла себе другие категории поэтики, в
том числе и нарративные формы. Поэтому в организации нарративной структуры романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» ведущая роль принадлежит автору. Как известно,
авторское начало было доминирующим и в произведениях романтизма. Максимальное
приближение автора к герою, их диалог, совпадение и несовпадение в отдельных чертах, переключение точек зрения от автора к персонажу и наоборот, активная роль автора в движении фабулы и сюжета – все это наблюдалось уже в поэмах Дж. Байрона,
в «южных» поэмах А. С. Пушкина и в романтических романах. Однако А. С. Пушкин
значительно расширяет ипостаси и функции автора в произведении, а также сам дискурс
авторского слова.
Автор в «Евгении Онегине» выступает в разных нарративных позициях, которые
иногда сближаются, а иногда расходятся, определяя соответственно и нарративные формы. Автор предстает порой как выражение «я» писателя, в его образе проявляются некоторые черты самого А. С. Пушкина, факты реальной биографии, однако это, в отличие от
романтизма, не является доминирующей и единственной ролью автора в романе. Кроме
того, хотя автор и приближен по своему мировосприятию к разным персонажам (к Евгению Онегину, Ленскому, Татьяне), однако не тождественен ни одному из них.
Автор в пушкинском романе не является раз и навсегда заданной величиной, он
меняет свои роли в связи с расширением и освоением пространства жизни. Автор выступает в романе как «очевидец» и «участник» событий, «обыватель», «друг Онегина»,
«поэт», «философ», «романтик», «любитель искусства», «рассказчик», «собеседник».
Хотя писатель во многом опирается на достижения романтизма, в том числе на принцип
авторской свободы, в отличие от романтических произведений, в структуру образа автора А. С. Пушкин заложил не одну, а различные точки зрения, поэтому автор в романе
не выражает истину в последней инстанции, наоборот, в нем заложен принцип «множественности истин», что, по мнению Д. В. Затонского, является одним из важнейших
признаков романа как жанра [2].
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Существенным является то, что автор воплощает в романе не только субъективное
отношение к предмету или явлению, индивидуальную истину, но и особенности общественного сознания. С этим связаны многочисленные переходы повествования от «я» к
«мы», к выражению некой общей точки зрения (точек зрения), которая не всегда может
совпадать с точкой зрения самого автора.
Расширение содержания категории «автор» стало одним из открытых А. С. Пушкиным принципов наррации, которые изменялись с изменением самого образа автора.
Динамика образа автора в романе «Евгений Онегин» проявляется и в пространственном плане (расширение социальных ролей автора и освоение им широкого пространства
жизни), и в плане временном, поскольку автор у А. С. Пушкина меняется с течением
времени, вступает во взаимодействие со временем, в диалогические отношения с веком,
с прошлым и настоящим, предвидит будущее. Таким образом, не только пространственные, но и темпоральные параметры значительно раздвигают авторский дискурс в романе
«Евгений Онегин», придавая романному жанру большую широту по сравнению с романтизмом.
Если в начале романа «Евгений Онегин» автор предстает «таким, как все», акцентируя свою принадлежность к миру «всех» («Мы все учились понемногу чему-нибудь и
как-нибудь…» [3, с. 7], «Мы все глядим в Наполеоны…» [3, с. 37] и т.д.), то конце романа
образ автора становится более глубоким и философским. Он предается размышлениям о
мире, быстротечности жизни, сущности искусства и бытия. Библейские аллюзии и реминисценции формируют философский дискурс авторского слова в финале произведения
(«Блажен, кто смолоду был молод…» [3, с. 169], «Блажен, кто праздник жизни рано…»
[3, с. 190]). В восьмой главе к определенному итогу приходят не только герои, но и автор,
которому открылось новое видение жизни и новое предназначение поэтического слова.
Поэтому восьмая глава построена на темпоральной оппозиции «тогда-теперь» не только
относительно образов Татьяны и Онегина, но и относительно образа автора («В те дни,
когда в садах Лицея…» [3, с. 165], «С тех пор, как юная Татьяна…» [3, с. 190], «Но те,
которым в дружной встрече Я строфы первые читал…» [3, с. 190], «О много, много рок
отъял!..» [3, с. 190]).
Художественное время романа «Евгений Онегин» приобретает необычайную широту за счет соединения в нарративных формах плана настоящего с планом прошлого
(например: «Еще бокалов жажда просит Залит горячий жир котлет…» [3, с. 11] и в последующей строфах «Волшебный край! Там в стары годы…» [3, с. 12], «Мои богини!
Что вы? Где вы?...» [3, с. 12]), многочисленных переходов автора от злободневных тем к
воспоминаниям (личным, историческим, социальным, культурным и т.д.) и даже к плану
предвидения-переосмысления (например, размышления о судьбе Ленского, о возможном
исходе дуэли: «Не засмеяться ль им пока Не обагрилась их рука…» [3, с. 129] и др.).
Время и пространство в романе утрачивают определенность и завершенность,
их формы предстают в динамике, прежде всего, благодаря нарративным стратегиям.
А.С. Пушкин закладывает в «даль свободного романа» динамизм и подвижность самого
мира, перспективу его развития, что, по мнению, М.М. Бахтина, является одним из отличительных признаков романа в отличие от эпоса [1].
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Манера живого свободного повествования, диалог с героем и с читателем – эта особенность романтической «комической» поэмы («Дон Жуан» Дж. Байрона) была использована и А. С. Пушкиным. Разговорные конструкции, введенные в высказывания от имени автора, создают эффект непринужденного разговора (например, «Всего, что знал еще
Евгений, Пересказать мне недосуг…» [3, с. 8], «Так люди (первый каюсь я) От делать
нечего друзья» [3, с. 37] и т.д.). Однако, в отличие от романтизма, эта черта в пушкинском
романе служит не только воплощению индивидуального сознания и авторской свободы,
но, прежде всего, сокращает дистанцию между текстом и самой жизнью, вводит в роман
широкий пласт настоящего, пласт современности. Как отмечал М. М. Бахтин, роман как
«единственный становящийся жанр» отражает становление самой действительности,
выражает тенденции «становления нового времени», поскольку это единственный жанр,
рожденный этим миром и во всем соприродный ему» [1, с. 451].
Сокращению дистанции между автором и героем, автором и миром, а соответственно, расширению авторского дискурса служит соединение объективного (рассказ о персонаже в 3-м лице, безличные описания и др.) и субъективного (когда речь идет от имени
«я», «мы»; диалог «я» – «вы») типов повествования. Объективное повествование реализуется в «своем» слове автора, а также в «чужом» слове (персонажном, стилизованном
– безымянном). Собственно, и «свое» объективное слово автора меняется в зависимости
от роли, которую играет автор. Отсюда возникает особая объемность изображения, эффект «множества зеркал», которые расширяют границы художественного образа и пространства.
Субъективное повествование реализуется в романе «Евгений Онегин» в самых разнообразных формах: прямая речь автора и персонажа (в том числе их монологи, внутренняя речь), диалог, непрямая речь (через сложноподчиненные конструкции). Особую
форму повествования составляют конструкции, в которых точка зрения автора и героя
совпадают, когда невозможно определить, кому могут принадлежать те или иные размышления и оценки. Например: «Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей…» [3, с. 24]. Здесь по форме используется объективный тип повествования,
но фактически он представляет собой субъективированные сентенции, которые могут
в полной мере принадлежать как автору (выразителю общественного сознания), так и
Онегину, так и представителям общества в целом.
Таким образом, в организации нарративной структуры романа в стихах «Евгений
Онегин» А. С. Пушкин опирался на достижения романтизма, но при этом разрабатывал
и новые стратегии развития жанра, открытого к движущейся действительности, к освоению разных родов и жанров, к осмыслению жизни в широком онтологическом смысле.
Соединение разных типов и форм повествования свидетельствует об активном поиске
писателем реалистических средств постижения мира и человека, о многогранном раскрытии жизни, о становлении романных форм в русской литературе XIX века.
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COMMUNITY INTERPRETING
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
(в условиях Словакии)

Стаття присвячена проблематиці специфічного виду перекладу – community
interpreting. Теоретичний і практичний плани аналізу порушують питання переносу когнітивної структури інтеркультурного дискурсу у межах такої соціальної ситуації, яка
детермінує особливі прийоми, лінгвістичну і екстралінгвістичну підготовку перекладача і тим самим і нові дидактичні завдання.
Ключові слова: community interpreting, термінологія, інтеркультурний дискурс,
інтерв’ю, дидактичний аспект.
Статья посвящена проблематике специфического вида перевода – community
interpreting. Теоретический и практический планы анализа затрагивают вопрос переноса когнитивной структуры интеркультурного дискурса в рамках такой социальной
ситуации, которая детерминирует особые приемы, лингвистическую и экстралингвистическую подготовку переводчика и тем самым и новые дидактические задачи.
Ключевые слова: community interpreting, терминология, интеркультурный дискурс,
интервью, дидактический аспект.
This article deals with the issue of Community Interpreting. It emphasises the interrelation
of culture, interpreting, which was pointed out by M. Cronin. A potential model of interpreting
was introduced by M. Baker and H. Tužinská. The author concludes that all presented ideas and
stimuli open further possibilities for research in the field of Slovak translation and interpreting
studies.
Key words: community interpreting, therminology, intercultural discours, interview,
didactic aspect.
В связи с широким распространением новой волны иммиграции на стыке двух эпох –
XX – XI вв., остро встал вопрос о профессиональной компетентности медиатора и оптимальных формах трансляции когнитивных структур дискурса в ракмах интеркультурной
коммуникации, реализуемой в особо критическом социальном пространстве и по отношению к субьекту с нестандартным гражданским статусом.
Прототипом контекста, который является предметом данного анализа, является аналогичная ситуация в исторически традиционных иммигрантских странах – Австралии,
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Канаде, США, Швеции, Великобритании, Голландии и с 80-х гг. XX века – Австрии.
Специфический коммуникативный контекст с особым коннотативным фоном детерминируют объективные и субъективные аспекты иммиграции как проблемы вообще, и как
политической, социальной, культурной проблемы, с которой приходится справляться в
каждом частном случае, в каждом конкретном географическом пространстве. Во всех
указанных странах постепенно сложилась система коммуникации с иммигрантами, просителями убежища. Особое место в ней отведено переводчикам. С момента появления
категории беженца, общество указанных стран неизбежно должно было уделить внимание вопросу подготовки „переводчика-связиста“ (термин наш, рабочий – от: Liaison
Interpreting), так как беженцы, как правило, попадают в чужую страну без предварительной языковой подготовки и владеют только своим родным языком, который не является
мировым. Гетерогенный характер медиаторов, используемых при коммуникции с данной
группой коммуникантов, вызвал накал критики разных профессиональных организаций,
группирующих вокруг себя профессиональных переводчиков и заставил поднять вопрос
компетентности посредничества.
Статус переводчика-связиста связан прежде всего с интересом мировой общественности по отношению к защите и помощи по разным причинам преследуемым гражданам,
ищущим убежища. А так-как государства-приемники в своем хозрасчете не выделяли и
многие до сих пор не выделяют специально для категории „переводчика-связиста“ особый финансовый пакет, бюро иммиграции в данных странах все еще пользуются усугами переводчиков за счет поддержки разных общественных организаций, ассоциаций,
в большинстве своем связанных международными узами сотрудничества и взаимопомощи. Многие медиаторы – выходцы из среды иммигрантов, среди которых иногда в
качестве таковых выступают и дети (беженцы из Индии, Пакистана, Ирана, Румынии,
Албании). Таким образом перечисленные идентификаторы коммуникативной ситуации,
в которой осуществляется данный вид перевода, получивший в мире разные названия,
способствовали организации международных конференций, на которых обсуждались вопросы профессионального подхода к решению проблемы именно с точки зрения транслатологии, теории и практики перевода.
В 1995 году в канадском г. Торонто открывается первая международная конференция,
посвященная вопросам подготовки так называемого „коммунитарного переводчика“, т.е.
переводчика, который должен ориентироваться в области легализации гражданского
статуса беженцев, в области медицинских и социальных услуг, как с предметной, так
и терминологической точки зрения в интеркультурном коммуникативном плане. Мероприятие под названием Тhe Critical Link: Interpreters in the Community. First International
Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings продолжало работу в
1998-ом г. в Ванкувере, а затем в 2001-ом г. – в Кебеке. Вопросы, которым было уделено
внимание, до сих пор остаются открытыми.
Сам термин community interpreting, которым пользуются многие преводчики и транслатологи, вызвал ряд критических высказываний. Среди них, напр. Соня Поллаубауер
[1] из г. Грац, которая утверждает, что наименование community interpreting неясное и
неточное, о чем свидетельствует множество дефиниций, друг от друга категорически
отличающихся объяснением содержания данного термина. В качестве одной из них та, в
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рамках которой указывается, что этимологически данное словосочетание связано с понятием английского термина community work, используемого в значении: бесплатные,
благотворительные услуги в рамках общества – «коммуны», предоставляемые непрофессионалами, из ряда «мирян». О том, что для обозначения понятия переводчика предметной категории пока нет единого транслатологического термина, свидетельствует ряд
других наименований: Public Service Interpreting [2], Dialogue Interpreting [Wadensjø]
Liaison Interpreting [3], Cultural Interpreting [Канада], Contact Interpreting, Komunal
Interpreting, Threecornered-Interpreting, Escort Interpreting, Judiciary Interpreting, Forensic
Interpreting, Medical Interpreting, Hospital Interpreting, Health Care Interpreting, Mental
Health Interpreting (в качестве субкатегории), Legal Interpreting [4], Ad hoc-Interpreting.
Очевидно, что синонимический ряд данных словосочетаний соответствует самой
природе предметного понятия так по отношению к реальной объективности, как и в отношении конкретной коммуникативной ситуации. Так, при оформлении статуса беженца
в некоторых странах, за помощью в переводе следует обращаться в общественные организации. В Словакии в 90-ые годы также появляется необходимость решать проблему
иностранных граждан, которые легально, а чаще всего нелегально, нарушают границу
страны и попадают в руки словацкой полиции, а чатем в закрытый лагерь для беженцев.
При лагерях работает тнз. Гражданская ассоциация, уходящая своими корнями в Евросоюз, гражданские миротворческие структуры разных стран мира, и предоставляющая
свои услуги, в том числе переводческие, Иммиграционному бюро Словацкой Республики. Количество просителей убежища увеличивается особенно за счет иммигрантов из
Индии, Пакистана, Румынии, Албании, а также некоторых стран бывшего Советского
Союза. Процедура получения или неполучения политического убежища должна быть, по
новым законным предписаниям, закончена в течение трех месяцев. Однако, на практике
это не всегда получается именно из-за нехватки нужных переводчиков. Чтобы пройти
процедуру, состоящую из нескольких этапов, необходимо навести коммуникацию с просителем, а это не всегда просто. Самый важный барьер не один язык [5]. Если сотрудники Иммиграционного бюро СР примут положительное решение, проситель получает
статус (политического / территориального) беженца и карточку, по которой можно получить разрешение на жительство (carte de séjour) на ХY лет. В случае отказа проситель
может подать апелляцию в Комиссию по обжалованию для беженцев при Иммиграционном бюро СР и обратиться притом за помощью адвоката, представителя ассоциации,
гражданского объединения или другого лица.
Интеркультурная коммуникация имеет в каждом частном случае свои специфические
нюансы, которые неподготовленный переводчик может проигнорировать, и тем самым
основательно повернуть ход интервью.
Интервью представляет коммуникативную ситуацию, в рамках которой субъективный аспект представлен конкретными участниками каждого конкретного дискурса в
частности, а ими являются: государственный работник, уполномоченный вести интервью, информатор [6] – так называют в данном контексте лицо, подвергающееся интервью, и медиатор, задача которого состоит в том, чтобы на основе знания раборих языков
помочь установить личность информатора и найти оптимальное решение в отношении
конечного исхода данной процедуры.
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Для интервью с иммигрантом могут вызвать переводчика любого ранга – это зависит
от объективных условий, среди которых доминирующим является наличие или отсутствие подходящего медиатора, посредника в межъязыковой коммуникации. Однако, в
условиях Словакии предпочтительно пользоваться услугами официального переводчика.
Следует подчеркнуть, что особенно граждане из стран бывшего Советского Союза, притом, не только беженцы, не ориентируются в разнице когнитивных структур этого понятия в рамках родного и словацкого языков. Это свидетельствует о том, что интеркультурная коммуникация основана также и прежде всего на умении идентифицировать «свое»
и «чужое». Понятие официальный переводчик в Словакии включает в себя информацию
о том, что речь идет о любом переводчике, официально зарегистрированном в любом
обществе, ассоциации, агентстве и отводившем в качестве такового государству налоги.
Не каждый официальный переводчик может перевод официально заверить. В СР перевод не заверяет нотариус, а прямо переводчик. Нотариус заверяет в даном отношении
только копии оригинала документа, в том числе транслата. Официальным в украинском,
русском, белорусском значении этого слова в условиях СР является только переводчик,
внесенный в список переводчиков Министерства Юридиции Словацкой Республики. В
повседневном быте этот статус известен под названием «судебный переводчик». Только
он может заверить перевод официальных документов, предъявляемых в государственных организациях, органах правосудия, полиции, административных учреждениях, поставив печать с государственным гербом СР с синим отпечатком и текстом, в котором
указано имя, фамилия и языки перевода, которыми владеет и на которые имеет право
переводить владелец печати. Именно так, а не иначе, обозначенный и с оригиналом текста сшитый триколорной нотариальной нитью транслат, идентификационным знаком
которого является также клаузула переводчика, представляет официально заверенный
документ. Именно так, а не иначе, формально идентифицируемый переводчик, является
официальным переводчиком. Что касается интервью, то по правилу требуется официальный переводчик. Однако, как и в других странах, данные услуги часто предоставляют
те же беженцы, или бывшие беженцы, получившие право на проживание в стране, т.е.
домицилированные иммигранты. Такой перевод не дает никакой гарантии, что информации опосредованы верно. Именно этот факт, и с ним связанный целый ряд проблем,
заставляет обращаться за помощью судебных переводчиков.
Коммуникационная ситуация в самом начале процедуры напоминает полицейский
допрос, в котором присутствует работник организации, переводчик и проситель – без адвоката. Чтобы просить убежище, надо доказать, что для этого имеются вполне серезные
основания, что не просто. В качестве доказательства личного статуса просителя предъявлению подлежат разные, документы – удостоверение личности – паспорт, свидетельство
о рождении, свидетельство о бракосочетании, водительские права, юридические документы, сообщение о розыске, медицинские справки, статьи из газет, которые могут подтвердить личность и факты (преследования). Такие документы, как правило, переводит
судебный переводчик. В особой ситуации им может быть ad hoc назначено лицо, которое
в случае допроса в полиции, прокуратуре, в суде, дает и подписывает клятву переводчика
Министерства Юстиции СР. Этот факт стал исходным мотивационным элементом появления наименования „присяжный“ переводчик, как раньше называли судебного перевод236

чика. Однако, это не решает проблему. Известно, что теоретики по-разному относятся к
вопросу места судебных переводчиков по отношению к коммунитарному переводу. Некоторые предлагают считать категорию судебного переводчика подкатегорией community
interpreting или legal interpreting, которая включает исключительно внесудебные ситуации. А. Корселлис [7] пишет, что считаться с тенденцией сосуществования трех основных видов межъязыковой трансляции, в том числе конференц-переводчиков, судебных
переводчиков и коммунитарных переводчиков – процесс объективной закономерности
постепенного развития отличительных черт когнитивной структуры данного понятия.
Критическое отношение, рекомендации – способствуют сознательности в образованиии,
усовершенствовании терминологического аппарата.
В настоящее время в рамках профессиональной подготовки встал вопрос, как поступать в отношении тнз. community interpreting. С 70-х гг. намечается тенденция профессионализации роли коммунитарного переводчика. С. Поллаубауер в своей статье [1]
пишет о том, что сюда относится прежде всего опыт Австралии, Швеции, Великобритании, Голландии, США, и даже Южной Африки, где уже сложилась определенная система
курсов для подготовки коммунитарных переводчиков. Некоторые из них акцентируют
вместе с лингвистической подготовкой необходимость знания предметной стороны проблемы, куда входят вопросы быта, получения жилья, вопросы юридического характера,
социального обечпечения, медицинской помощи. Интересно мнение Р.Ф. Барского, который утверждает, что знание норм и конвенций выходцев из другого культурного пространства может способствовать преодолению барьеров и переводчик может выступать в
качестве интеркультурного агента („intercultural agents“/ „agents of culture“) [8]. Следует
отметить, что ту же мысль находим в работе Г. Тужинской, но и во многих других, не связанных именно с коммунитарным переводом, а просто переводом, как таковым [9] [10].
Однако, нельзя не признать, что неумеренное пользование иностранными словами,
не только портит язык, но и способствует сдвигам в интерпретации понятий. В транслатологии постепенно складывается свой терминологический аппарат, но поскольку наука
о переводе только начинает конституироваться, в каждой стране, которая занимается теорией и практикой перевода – свой подход.
В Словакии подготовка переводчика-профессионала имеет свои истоки в чехословацкой школе, которая образуется в 60-ые годы в Праге, где возникает институт переводоведения при Карлова университете. Поскольку в бывшей Чехословакии не было единого государственного языка, подготовка словацких студентов проходила мимо родного
языка и шла по линии двух иностранных языков. В связи с актуальной общественнополитической ситуацией, которая характеризуется в то время пражским централизмом,
судебные переводчики в Словакии в то время в экономической области пратически не
использовались, в общественной жизни – время от времени в рамках административноправовой области (перевод документов, издаваемых ЗАГС-ом), или в делопроизводстве
по взысканию алиментов, а главный упор был на переводе художественной и научной литературы. Для этого нужно было учиться в Словакии, чтобы не потерять связь с языком
и культурной традицией народа, для которого был перевод предназначен. В 70-ом году
отрывается филиал переводоведения в Братиславе, который вскоре трансформируется и
подготовка переводчиков реализуется в рамках переводческих отделений при отдельных
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кафедрах иностанных языков Братиславского университета имени Яна Амоса Коменского. В 90-ые годы XX века в свяуи с новой общественно-политической и экономической
линией появляется потребность в услугах квалифицированных переводчиков всех рангов. Перевод научной литературы уходит на задний план, письменному переводу подвергаются особенно тексты из области экономики, администативно-правовые документы, а
в области устного перевода – коммуникаты юридического характера в рамках судопроизводства. Кроме последовательного перевода, перевода с листа, в связи с тем, что новый
век – это век конференций и симпозиумов, все больше нужны переводчики-синхронисты.
Так открываются отделения переводоведения при кафедрах иностранных языков и в других университетах Словакии. В половине 90-х гг. в Прешовском университете аккредитирована первая учебная программа переводчик-бакалавр с уклоном на экономику для
русского, украинского, немецкого, французского и испанского языков. В конце 90-х гг.
Министерство Образования СР аккредитирует учебные программы по специальности
переводчик-бакалавр, переводчик-магистр и аспирантскую программу по переводоведению. Исходной теоретической базой программ являются достижения мировой транслатологии, и прежде всего женевской и парижской школ. В рамках обучения по программе переводчик-бакалавр в отношении устного перевода осуществляется подготовка
к последовательному переводу, по программе переводчик-магистр – 2 года ( 4-ый – 5-ый
курсы) по синхронному переводу. Евросоюзом Прешовскому университету признано
право пользоваться лого «Centrum excelentnosti“ именно благодаря достигнутому статусу и программе дальнейшего развития переводоведения. В рамках операционной программы университет строит конференц-зал с кабинами для переводчиков-синхронистов.
Обучение синнхронному переводу стало возможным в связи с построением в 1998 – 99
гг. переводоведческой лаборатории с закрытыми кабинами на двоих синхронистов. Лаборатория располагает современными техническими достижениями с параметрами, выдвинутыми по отношению к кабинам Евросоветом. Обучение синхронному переводу в
отношении языка идет доминантным образом в русле требований переводческой секции
Евросоюза, а именно – от иностранного к родному языку, т.е. от языка B к языку A. Тем
не менее, упражнения нацелены на полное овладение техниками трансляции в обоих
направлениях. Говоря о подготовке переводчика-связиста, необходимо заметить, что она
в Прешовском университете в определенной степени осуществляется особенно за счет
ряда предметов культурологического характера. Однако, этого недостаточно. Специфика коммунитарного перевода состоит прежде всего в том, что медиатор должен хорошо
владеть языком иммигранта и языком принимающей страны, ориентироваться в разных
стилистических регистрах, считаться с проблемой диалектизмов, разного рода жаргона,
арго и других лингвистических аспектов, но также декодировать разные нюансы экстралингвистического характера конкретной коммуникативной ситуации, имея в виду культурные, социальные и антропологические особенности иммигрантов.
Таким образом, можно констатировать, что community interpreting, коммунитарный
перевод, представляет собой особую категорию в области теории, практики и дадактики
перевода, с которой приходится считаться, и более, которой необходимо уделить особое
внимание как в плане разработки теоретических положений, так и профессиональной
подготовки переводчика-связиста.
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ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК ПЕРШИЙ ЧИТАЧ
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

У дослідженні постать перекладача розглядається у першій із низки його іпостасей – іпостасі читача тексту оригіналу. Наголошується на тому, що аби мати змогу
донести решті іншомовної читацької аудиторії художню вартість і своєрідність постмодерністських текстів, їхній перекладач повинен володіти непересічними знаннями
з різних сфер життя.
Ключові слова: cмерть Автора, читач, переклад постмодерністських художніх
текстів, функції перекладача.
В исследовании фигура переводчика рассматривается в первой из ряда его ипостасей – ипостаси читателя текста оригинала. Подчёркивается следующее: для того,
чтобы иметь возможность донести остальной иноязычной читательской аудитории
художественную ценность и своеобразие постмодернистских текстов, их переводчик
должен обладать незаурядными знаниями из разных сфер жизни.
Ключевые слова: смерть Автора, читатель, перевод постмодернистских художественных текстов, функции переводчика.
This article discusses an essential characteristic a postmodernist fiction translator has to
possess, namely their particularly strong reader competence. The major point emphasized is
the fact that a translator is firstly a reader and only after that a co-creator of a text, thus all the
range of their functions has to be studied when identifying the role of their personal abilities
and professional skills in the process of a target language text genesis.
Key words: the death of the Author, reader, postmodernist fiction translation, translator
functions.
Про який би аспект перекладу не йшлося, щоразу експліцитно чи імпліцитно у фокусі дослідження опиняється завдання перекладача. На цей момент у філологічній науці існують уже цілі спеціальні масштабні розвідки, присвячені висвітленню виняткової
ролі мовного посередника у народженні перекладного твору. О б ’ є к т о м цієї розвідки
також є постать перекладача художньої літератури, але перекладача не як певної наукової абстракції, а як фігури, сучасної літературним реаліям доби – реаліям постмодернізму. П р е д м е т о м дослідження, у свою чергу, є функція читача, в якій повинен вдало
виступати перекладач постмодерністських художніх текстів у зв’язку з ускладненням
структурно-стилістичної організації відповідних літературних зразків. М е т о ю цієї
роботи є визначення основних характеристик, якими повинен володіти перекладач постмодерністського письма, аби мати змогу адекватно представити текст оригіналу іншомовній читацькій аудиторії. М а т е р і а л о м дослідження гіпотетично може бути весь
корпус постмодерністських художніх текстів, що завдяки перекладу стають надбанням
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скарбниць інших національних літератур. А к т у а л ь н і с т ь подібного дослідження
зумовлена потребою розвивати теорію художнього перекладу відповідно до еволюції літературних напрямків і форм. Із офіційного твердження про те, що «на сучасному етапі
вплив новітніх літературознавчих теорій на формування теорії художнього перекладу
визнається беззаперечною умовою її розвитку [1: 1]», випливає, що ця розвідка, відправним пунктом якої стала літературознавча праця, виконана у річищі найновіших перекладознавчих тенденцій.
Напруження інтелектуальних та духовних сил перекладача у процесі роботи прирівнюють до натхненності творця оригіналу, називаючи його, перекладача, працю пересотворенням, а його самого нарікаючи другим автором (див., наприклад, монографію Анни
Лєґежинської (Anna Legeżyńska) “Tłumacz i jego kompetencje autorskie”).
Однак ще 1968 року Ролан Барт оголосив, що Автор помер. На зміну Авторові у
розумінні його як такого, що панує над мовою, а відтак своєю владною особистістю накладає на кожен власноруч написаний твір відбиток свого досвіду, уподобань і вражень,
на переконання французького структураліста, у сучасних умовах приходить скриптор.
Скриптор – це всього лише той, хто пише, а не той, хто промовляє, промовляє бо мова
як така. У царині письма всякий суб’єктивний голос губиться. Письмо розчиняє в собі
особу автора, заміщає її, заступає її собою. Тож, Барт констатує смерть колишнього правителя держави з, на думку вченого, так само вже віджилою своє назвою «література»,
яку він тепер пропонує іменувати все тим же містким словом «письмо».
Але, як і споконвіків, король помер – нехай живе король! Сповістивши інтелектуальну громадськість про смерть Автора, Барт проголошує початок нової епохи – епохи
ключової ролі у літературі, чи то пак письмі, читача. «Текст», – вважає дослідник, –
«складається з багатьох різних видів письма, що походять із різних культур і вступають
одне з одним у стосунки діалогу, пародії, суперечки, однак уся ця множинність фокусується у певній точці, якою є не автор, як стверджували до цього часу, а читач [2: 390]».
Читач, чиєю роллю до того часу традиційна критика нехтувала, раптом отримує визнання і вагу.
І тут постає кілька питань. У своїй праці Барт уживає кілька більш і менш категоричних слів, як то «віддалення», «десакралізація», «зруйнування» фігури Автора і, нарешті,
остаточне слово – «смерть». Тож першим питанням є питання про те, до якої міри письмо
нівелює чи то пак здатне нівелювати авторський голос? Відповідь на нього логічним видається шукати у самій літературній дійсності. Одним із показових прикладів повного
змовкання авторського голосу може слугувати, на перший погляд, назва одного з найвідоміших, зокрема найвідоміших постмодерністських, текстів XX століття – роману Умберто Еко «Ім’я троянди». Після виходу твору численні читачі зверталися до письменника
з одним і тим самим проханням – пояснити смисл поетичного уривку, яким закінчується книжка, і те, як цей віршовий фрагмент співвідноситься з її назвою. Здається, перед
нами класичний приклад того, як мова бере гору над особистістю, а письмо повністю
витісняє автора, адже маємо справу з багатоликим символом, цитатою цитат, порожнім
іменем, яке невпинно наповнюється сенсами, що так само невпинно і вивітрюються. Та
придивімося краще. Зізнавшись, що зупинився на такому хитромудрому варіанті назви
твору через надзвичайну насиченість троянди як символу різноманітними смислами, Еко
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втішено констатує: «Назва, як і задумано, дезорієнтує читача [3: 89]». Стрижневими у
цій фразі слід вважати слова про умисність, запланованість авторської текстуальної поведінки. Автор вказує на задум, який мав і здійснив відносно письма, щоб письмо у свою
чергу здійснило прорахований письменником вплив на читача.
На сьогодні безперечним є факт, що ми живемо у добу відлуння відлунь, коли все і
на всі способи вже нібито й було сказано і, здається, автор уже нічого нового винайти у
літературі не може, але, дивна річ, і у цей час декому з письменників вдається здобутись
на оригінальний образ, структуру оповіді чи навіть часом, як у випадку з іншим класиком постмодернізму – Мілорадом Павичем, створити нову жанрову форму (гіперроман).
Йдеться чи не йдеться про фундаментальне новаторство, у наш час розмитих аксіологічних критеріїв так чи інакше завжди є підстави говорити про індивідуальну стилістику,
національну своєрідність, ґендерні, расові, релігійні та інші особливості. Найслушнішим же імпульсом для дослідників вивчати як окреме явище творчість того чи іншого
письменника, ймовірно, є резонанс, який саме вона, а не творчість десятків інших, що
приходять у один з ним час у літературу, викликає серед читацької аудиторії. Адже саме
читачеві, за Бартом, належить основна функція у стосунку до письма.
Але повернімося до питання про взаємини між Автором і Письмом. Якщо визнати,
що вплив автора на письмо все-таки відчувається (дискусія про міру цього впливу потребує ширших, вузькоспеціальних розвідок), то, либонь, коректніше буде говорити про
взаємодію і взаємозалежність між ними, а не про нищівну спрямованість письма відносно постаті автора, а Бартівський постулат про смерть Автора слід трактувати передусім у
тому ключі, що Автор жодним чином не повинен/може регламентувати прочитань свого
твору.
Наступними питаннями, що потребують детальнішого розгляду, є питання, хто ж такий насправді читач для вчених-гуманітаріїв і письменників другої половини XX століття. Ролан Барт заявляє, що «читач – це людина без історії, без біографії, без психології,
він лишень хтось, хто зводить воєдино усі ті штрихи, що утворюють письмовий текст
[2, с. 390]». Перегукується з метафорикою і навіть планом вираження цього міркування
цитований фрагмент найвідомішого роману Павича «Хозарський словник»: «…Не я змішую фарби, а твій погляд…, я лиш кладу їх на стіну одну за одною в природному порядку, а той, хто дивиться, сам змішує їх у своєму оці, наче кашу… Важливішою є, отже, віра
споглядання, слухання й читання, аніж віра малювання, співу чи писання… Я працюю
з чимось таким, як словник фарб…, а споглядач сам складає з того словника речення й
книги, тобто малюнки. Так міг би робити й ти, коли пишеш. Чому б колись не скласти
словника слів, які утворять одну книгу, й дозволити читачеві самому з’єднати ці слова в
єдине ціле [4: 71-72]». Прикметно, що у той час, коли науковець Барт веде мову про постать гранично розмиту, знеособлену (такою її малює оте його повторюване «без») і від
того ніби позбавлену внутрішньої енергії, дворемісничий – дослідник літератури і письменник – Павич, бачить її діяльною та самостійною (поруч зі словом на позначення читача у нього всюди присутнє слово «сам»). Виділяючи і розвиваючи артикульовану Бартом
думку про першорядність ролі читача, який у вченого є суб’єктом якнайабстрактнішим,
безтілесним, Павич надає їй обертонів, що видобуваються із можливості (і схильності)
письменника-постмодерніста особисто зустрічатися зі своїм читачем і завдяки цьому
глибоко пізнати його.
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Роль читача, яку було відкрито та наголошено у новітньому літературознавстві, закономірно повинна опинитися і у центрі уваги сучасного перекладознавства, зокрема
того, що займається актуальними текстами красного письменства і має справу з творами
постмодерністського напряму. Слідом за тим, як на перший план виходить діяльність
того, хто читає, а діяльність того, хто пише, відступає на віддаленішу позицію, мусить
відбутися і зміна погляду на функції перекладача. Набір і послідовність їхня залишаються незмінними, але проявляється у світлі філологічного поступу та з функцій, яка повсякчасно перекладачем здійснювалася, але раніше дослідниками перекладу не вивчалася
цілеспрямовано і всебічно, хоч з її виконання завжди і починалась перекладацька робота
– функція читача. Перекладознавство має турбувати те, як перекладач читає, оскільки ця
сторона його діяльності перебуває у нерозривному зв’язку з тим, який текст перекладу
він потім продукує і як цей текст у свою чергу сприймається кінцевим учасником перекодовувального ланцюжка, читачем перекладу. Для того ж, щоб зрозуміти, яким читачем
повинен бути перекладач постмодерністського твору, слід, перш за все ,довідатись, яким
бачать свого читача самі автори-постмодерністи. На щастя, вони неодноразово висловлювалися з цього приводу, що значно полегшує нам завдання з’ясування параметрів ідеального читача їхніх текстів, яким повинен бути перекладач.
У. Еко вважає, що письменник завжди рухається одним із двох шляхів: або догоджає смакам публіки такої, як вона є, або створює щось відмінне від того, до чого вона
призвичаєна і чим захоплена, докладаючи при цьому усіх зусиль аби дати читачеві зрозуміти, що саме це щось нове, несхоже на його дотеперішні літературні уподобання,
якраз і є тим, що йому насправді потрібне [3: 97-98]. У висловлюванні Еко про початок
його роману «Ім’я троянди» «Що означало розраховувати на читача, здатного подолати
першу тернисту сотню сторінок? Це саме й означало написати таку сотню сторінок, за
допомогою якої виковується читач, здатний осягнути решту сторінок [3: 97]» проступає
переконаність автора у тому, що читачеві не просто потрібно вказати, яким він має бути,
але й що його потрібно активно творити, аби зрештою він став таким, про якого письменник мріяв – здатним оцінити рівень нового стандарту у літературі, цим письменником (і,
може ще його співбратами) створеного. У той час, коли Еко каже, що читача, який реально існує, авторові потрібно спеціально перемінювати на того, якого він собі зичить, не
менш авторитетний письменник і вчений Мілорад Павич вважає, що уявлення про рівень
готовності сучасного читача до сприйняття художніх текстів нового зразка, що побутує у
літературних колах, не зовсім відповідає дійсності. «Ми дещо недооцінили інтелектуальні можливості і потреби нашого читача, і у нас, і у всьому світі [5: 107]», – запевняє він. І
це емпіричне судження славетного представника новочасної сербської літератури прямо
спонукає нас до розмови про смислову багаторівневість постмодерністських творів і значущість такої особливості їхньої будови у процесі перекладу їх іноземними мовами.
Відомо, що однією із фундаментальних характеристик постмодернізму є «розмивання межі, яка відокремлювала високу культуру від масової [6: 133]». Розмивання чи й
стирання меж між елітарною та масовою культурами відбувається за рахунок того, що
«компоненти елітарної культури і масової культури використовуються в однаковій мірі
як амбівалентний ігровий матеріал [7: 559-560]». Все це служить єдиній меті – привернути до твору як елітарного, так і масового споживача, що, упізнавши у ньому атрибу243

ти свого щабля культурного існування, ідентифікуватиме цей твір як щось, скероване
до нього, і матиме рацію. В обох випадках. Для того ж, щоб письменнику поєднати у
одному тексті те, що у ньому сподіватиметься знайти читач більш і менш обізнаний в
загальному йому «треба зробити так, щоб один текст сприймався як різні твори, тобто
«закодувати» його на різні рівні прочитання (залежно від «горизонтів очікування» і, сказати б, «горизонтів читацьких спроможностей» вже згаданих реципієнтів) [8: 8]». І хоч
достатньо складним тут є вже завдання самого письменника, адже «для цього потрібна
дуже важка й тривала робота над текстом, його архітектонікою, над кожним реченням,
виразом, словом [9: 33]», завдання перекладача є принаймні вдвічі складнішим, йому ж
бо належить спочатку розкодувати оригінальний текст, а потім, паралельно провівши з
ним усі необхідні лексико-граматичні трансформації, знову закодувати його для читачів
цільової мови так, щоб status quo множинності можливостей прочитання його не був у
жоден спосіб порушений і, тим більше, втрачений.
Праці видатних філологів XX століття, таких як Ролан Барт, котрий вказав, що остаточного смислу текст не має, а існує лише у їхній, смислів, плинності і невичерпності, на
перший погляд вчинили професійне становище перекладача небезпечно хисткою, адже,
здавалось би, означили межі інтерпретації художнього тексту самою нескінченністю.
Однак, це скоріше лише оманливе враження ситуації, бо ж «так само зрозумілим є те, що
текст (хоча й не будь-який) усе ж таки щось містить нерелятивне, постійне, присутнє і у
свідомості автора, і у свідомості авдиторії [10: 11]», у тому числі аудиторії цільової мови,
з якої першим читачем тексту, як уже відзначалося, стає саме його перекладач. Незважаючи на те, що за рахунок нещодавнього вивільнення тексту зусиллями прогресивної
наукової думки із лабетів класичної критики та за рахунок архітектонічної та стилістичної софістикованості новітньої літератури інтерпретаційні рамки дійсно розширилися,
завдання перекладача сьогодні залишається не менш посильним для нього, аніж робота
з текстами минулих епох для його попередників.
Щойно ми сказали про розкодування і наступне перекодування тексту засобами цільової мови, логічно перейти до стандартів, яким має відповідати перекладач постмодерністського художнього тексту. Напевно, першою і найсуттєвішою з вимог до нього
є те саме дворемісництво, про яке вже було згадано у зв’язку з іменами Умберто Еко та
Мілорада Павича, з тією тільки різницею, що перекладач є автором не оригінального,
а перекладного тексту. Величезного значення набуває, утім, не ця, а друга його двореміснича іпостась – іпостась ученого. Постмодернізм – складна і вельми неоднозначна
художня система, аби перекладач міг сподіватися тільки на свою вроджену професійну
інтуїцію. Тлумач, що зважується мати справу із творами постмодернізму, повинен добре
знати його теоретичні засади і чітко уявляти, чому слугують ті чи інші постмодерністські
прийоми, щоб дістатися того самого «нерелятивного», що у тексті є, і не спотворити його
суть і деталі у перекладі. Не можна забувати, що постмодерністські тексти закодовані як
на рівень масового, так і на рівень елітарного читача, тому за позірно простими фразами
і художніми засобами можуть ховатися складні філософські розмисли і багатоповерхові
стилістичні структури. Перекладач, що має на меті системно працювати саме з текстами
цього літературного напряму, повинен бути інтелектуалом широкого профілю, надзвичайно глибоко обізнаним зі світовою культурою, історією, політикою… А й навіть той,
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що береться за переклад одного такого твору, мусить бути високоосвіченим і всебічно
розвиненим індивідом аби могти ідентифікувати у тексті з більш-менш конкретним хронотопом численні алюзії та ремінісценції, відібрані автором із різних ареалів і періодів
існування людини на землі.
Маючи намір перекладати тексти конкретного письменника-постмодерніста тлумач
повинен ще на стадії попереднього їх прочитання встановити, що спільного є у творчій
манері цього письменника із творчими манерами його співбратів, а що є у ній своєрідного, унікального, і моментально зафіксувати у своїй свідомості ці розпізнавальні сигнали
інакшості, аби не схибити як у відображенні рис літературного напряму як такого, так і у
відтворенні особливостей індивідуальної стилістики автора. Особливої ваги тут набуває
також поняття конгеніальності і проникливості перекладача, оскільки, приступаючи до
роботи з постмодерністськими творами, йому повсякчас доводиться своєрідно змагатися
з людьми енциклопедичних знань та ще й такими, серед яких часто трапляються ті, що
мають непереборне бажання містифікувати свого читача, збити його з пантелику, зробити так, щоб він безнадійно заблукав у ризоматичній структурі тексту.
Виходячи на герць із всесвітньо визнаними ерудитами, перекладач мусить бути готовий із головою зануритись у царину, добу чи специфіку спільноти, з якою вони глибоко
обізнані, адже якщо такі фахівці із Середньовіччя як Еко пишуть свої твори, роками
вивіряючи інформацію, то скільки часу має просидіти нефахівець з цього періоду над енциклопедіями та усілякими іншими джерелами, аби бути упевненим, що його переклад
відповідає тому, що міститься в оригіналі, за духом і буквою? Перекладач постмодерністських художніх текстів повинен невтомно прагнути не лише удосконалювати свою
професійну майстерність, але й поглиблювати свої знання, щоб урешті, за висловлюванням того ж Еко, «витворити читача» [3: 97], того ідеального читача, який розуміє текст і
осягає його вартість із півслова. Себе.
Це коротке дослідження відкриває ширші п е р с п е к т и в и , як то можливе дослідження функцій перекладача постмодерністського письма у їхній послідовності, сукупності та взаємодії та висхідне завдання всебічного дослідження специфіки перекладу
постмодерністських художніх творів.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ КОМЕНТАР
(на матеріалі перекладів дитячих романів)
Стаття присвячена ролі інтертекстуальності при використанні перекладацького
коментаря в дитячій літературі для пояснення реалій перекладного тексту.
Ключові слова: інтертекстуальність, перекладацький коментар, дитяча література, читання, діти-читачі.
Статья посвящена роли интертекстуальности при использовании переводческого
комментария в детской литературе для объяснения реалий переводимого текста.
Ключевые слова: интертекстуальность, переводческий комментарий, детская литература, чтение, дети-читатели.
The article focuses on the role of intertextuality in using the translator's commentary in
children's literature for explaining culturally-bound terms of the translated text.
Key words: intertextuality, translator’s commentary, children’s literature, reading, children
as readers.7
Художній твір не існує ізольовано. Тому при перекладі слід враховувати не тільки
лінгвістичні характеристики тексту, а й сучасний культурно-історичний контекст, в якому знаходиться художній твір. Вибір перекладацької стратегії залежатиме, насамперед,
від сучасних обставин, адже практичною метою перекладача не є створення «канонічного перекладу на всі часи», а такого, який би став зрозумілим читачеві, особливо коли
йдеться про дитячу літературу.
Як відомо, тексти пов’язані між собою, тому слід враховувати й досвід майбутньої
читацької аудиторії, адже це допоможе виважено підійти до тлумачення незрозумілих
місць у тексті й визначити необхідний рівень адаптації. Із читацьким досвідом тісно
© Гриценко М.В., 2010
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пов’язана проблема інтертекстуальності в літературі. Українські дослідники не розглядали появу перекладацького коментаря з позицій інтертекстуальності. Саме тому з розвитком перекладацької справи в нашій державі це питання набуває все більшої актуальності, адже створення адекватного перекладу художніх творів для дітей відіграє важливу
роль в освітньому й культурному процесі України.
Метою даної розвідки є вивчення впливу інтертекстуальності на використання перекладацького коментаря в іншомовному перестворенні дитячої літератури.
За визначенням Девіда Кіплінґера, інтертекстуальність — це метод прочитання одного тексту супроти іншого, що дає змогу висвітлити спільні текстуальні та ідеологічні
резонанси; це визнання того, що всі тексти та ідеї існують у мережі відносин. Інтертекстуальність передбачає, що всі тексти та ідеї є невід’ємною частиною мережі історичних,
суспільних, ідеологічних і текстуальних відносин. [1: 171]
Інтертекстуальний аналіз головним чином зосереджується на введенні в текст алюзій, на різних проявах інтертекстуальності, як-от: цитування, імітація, пародія. [2: 38]
Отож бачимо, що при перекладі часто постає проблема фонових знань. Невідомі слова і
назви можуть стати для дитини «білими плямами».
Джон Спінк перераховує фактори, що впливають на читацьке сприйняття: читацькі
вміння й фонові знання, досвід та асоціації; реакція на уявну особу автора, назву, обкладинку, ілюстрації; попередній досвід читання інших книжок цього ж автора; час і
ситуація.
Дослідниця перекладу для дітей Ріітта Ойттінен вважає, що задоволення від читання
є важливим чинником: чим більше дитина дізнається із ситуації читання, тим більше
вона хоче читати. Читання — це активний процес, подія, що нею керує читач. Читачі
використовують текст із різною метою, вони можуть виявити зовсім різні повідомлення,
які несуть одній й ті ж самі слова. [3: 33]
Цю думку поділяє і німецький літературознавець Емер О'Салліван: «Сучасна дискусія, що розгорнулася навколо проблеми інтертекстуальності в дитячій літературі, наголошує на децентралізації та відкритості художнього твору. Переривання оповіді інтертекстуальними посиланнями розглядається як виклик юному читачеві стосовно його
уявлень про те, із чого саме складається текст художнього твору, а це в свою чергу спонукає до активного, осмисленого ставлення до читання. [2:38]
Данські вчені Бу Мьоль і Май Шак досліджували читацький досвід дитини та розуміння. Вони наголошують на важливості розуміння понять, так само як і на важливості
фантазії і здатності текстів давати новий досвід, на противагу розумінню текстів у наперед визначений, «правильний» спосіб. [3: 36]
Майкл Бентон також розглядає читання як активний і творчий процес, у якому читачі, разом із перекладачем, стають другими творцями, які породжують «другий світ» у
власній уяві, свій «роман у романі», тобто вони є виконавцями, тлумачами тексту. При
цьому варто наголосити на важливості дитячої уяви. Бентон вказує на те, що читання
розглядають як співпрацю, сполучення того, що пропонує текст, і того, що приносить
читач. [3: 39]
На думку Дугласа Робінсона, слова — це не абстрактні образи, навпаки, вони викликають певні індивідуальні відчуття, спогади. [3: 42] Тому їхніми значеннями нехтувати
не слід. Проте донести їх до дитини-читача вдається не завжди.
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Щоб вирішити цю проблему перекладачі самі тлумачать незрозумілі місця в тексті.
Тобто в такому випадку використовується перекладацький коментар — пояснення до реалій тексту (імен, власних назв, дат, подій).
Перекладацький коментар, що зазвичай подається у вигляді виносок або зауважень,
являє собою додаткову інформацію, яку не можна інтегрувати в загальний текст перекладу.
Про важливість перекладацького коментаря зазначає Ж.В. Клименко: «Учителеві
слід націлити учнів на сприйняття специфічної пізнавальної цінності перекладної літератури, яка виявляється в насиченні їх екзотизмами, іншомовними власними назвами,
різноманітними фактами, незнайомими іншокультурному читачеві. З цією метою необхідно пояснити учням, що надзвичайно важливу роль в осмисленні перекладного твору відіграють різноманітні коментарі, які допомагають читачеві пізнавати «білі плями»
тексту» [4].
Однак іще Максим Рильський, а згодом і Роксолана Зорівчак не рекомендували переобтяжувати дитячі романи коментарями й примітками. [5; 6] Якщо йдеться про власне
українську літературу, то з цим можна повністю погодитися, проте така категоричність
інколи виявляється недоречною, якщо ми маємо справу із зарубіжною літературою.
Втрати при перекладі неминучі, та чи варто жертвувати важливою і до того ж цікавою інформацією заради дотримання такої рекомендації?
Переклад нового роману — це нова ситуація, що потребує нових, оригінальних рішень, тому перекладачеві щоразу доводиться по-іншому підходити до інтерпретації не
тільки самого тексту, а й контексту, в якому знаходиться і він сам, і твір, і його майбутні
читачі.
Розгляньмо уривки з роману українського письменника Олекси Росича «Отто, Принц
Львівський»:
Кожен свій ранок вона розпочинала з того, що бігла до мера з вимогою негайно переселити пана Ступку до далекого Сибіру, аби він нарешті дав спокій не лишень їй, а й
левам на фасаді нашого старезного будинку. [7: 5]
А саме цей трамвай, прямуючи з Привокзальної до Ринкової площі, на жаль, проходив по нашій Старій вуличці. [7: 7]
У тексті відразу впадають в око слова-реалії, добре знайомі українському читачеві:
пан Ступка (відразу викликає асоціацію з відомим українським актором); далекий Сибір
(школярам відомо, чому «переселити» і чому «далекий» — сумнозвісні факти нашої історії); Ринкова площа (реально існує у Львові, в якому й відбувається дія цього роману).
Уявімо таку ситуацію: цей роман потрібно перекласти англійською. Відразу ж виникає питання — чи зрозуміє англійська дитина вищезгадані слова-реалії без пояснень?
Вони, на нашу думку, є потенційними «білими плямами». Отже, в такій ситуації знадобляться пояснення якщо не до всіх цих слів, то, принаймні, до слова «Сибір», яке має в
тексті значне смислове й емоційне навантаження.
Для порівняння слід звернутися і до перекладної літератури. Розглянемо наступний
приклад — тлумачення імен головних персонажів у книзі Джеймса Баррі «Пітер Пен».
У використаному нами виданні є післямова «Небувалія: острів скарбів (кілька зауваг
перекладача)». Перекладач Наталя Трохим пояснює значення імені Peter Pan (Пітер Пен)
і Wendy Darling (Венді Дарлінг):
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Ім’я головного героя походить із двох джерел: Пітером звали одного з синів пані
Сильвії, а Пен (Pan) — по-нашому Пан — у грецькій міфології бог лісів і гаїв, покровитель
пастухів і мисливців, який любив блукати з німфами і грати їм на сопілці, раптово з
‘являтися і лякати подорожніх: звідси, до речі, слово «паніка». Пітер схожий вдачею на
свого античного тезку: теж виграє на сопілці і любить лякати публіку.
їм ‘я дівчинки Венді (Wendy) походить від застарілого слова wend , яке означає
«іти — до раю чи до пекла» (to wend to heaven/hell), або ж «поринати у сон». Або просто
«мандрувати». Прізвище Венді — Дарлінг (Darling) — означає «улюблена, мила, кохана»,
воно може бути лагідним звертанням — «голубко». [8: 327]
Отож, бачимо, що, здавалося б, такі звичайні імена мають важливе значення і сприяють глибшому розумінню роману. Цей коментар, на нашу думку, можна назвати лінгвокультурологічним, оскільки далеко не всі носії мови оригіналу можуть володіти цією
інформацією. Даний приклад засвідчує, що на перекладача покладена не тільки функція
передачі ТО засобами мови перекладу, а й тлумачення «білих плям» того ж таки тексту
з позиції мовознавця, до того ж, така робота потребує фонових знань. Завдання перекладача ускладнюється ще й тим, що всі коментарі повинні бути адаптовані для легкого
сприйняття їх дитиною, тому що призначена вона для читачів молодшого та середнього
шкільного віку.
Розглянемо інший приклад з роману Роальда Дала «Матильда»: ‘Who the heck do you
think you are,’ he shouted, the Archbishop of Canterbury or something, preaching to me about
honesty? You ‘re just an ignorant little squirt who hasn’t the foggiest idea what you’re talking
about!’ [9: 21] // — Та хто ти така, — крикнув він, — архієпископ Кентерберійський
чи хто, щоб читати мені проповіді про чесність? Мала дурна нахабо, ти ж найменшої
гадки не маєш, про що йдеться! [10: 26]
В цьому випадку героїню роману зіставляють із єпископом Кентерберійським, вказуючи на високий рівень авторитету, на який вона нібито претендує. Попри те, що далеко не всім відомо, що архієпископ Кентерберійський — фактичний глава англіканської
церкви, тобто людина дуже впливова, повідомлення сприймається правильно, адже про
такий зміст слів неважко здогадатися. Цьому сприяє контекст як окремо взятого речення,
так і ситуації, описаної у даній главі. У книзі немає ні коментарів, ні післямови, видання
призначене для дітей. Тому ми вважаємо, що в даному випадку коментар зайвий, хоча
слід зауважити, що в тексті це місце можна назвати «білою плямою» для української дитини з точки зору фонових знань, адже її англійські ровесники відразу ж зрозуміють, про
кого йдеться. Проте такі втрати при перекладі можливі, адже підміняти поняття (назвати
архієпископа Папою Римським або патріархом) не можна. Разом з тим, якщо замість
«архієпископа» перекласти «священик», тоді прагматична мета висловлювання не буде
досягнута і відбудеться зміщення акцентів із поняття «авторитет» до поняття «здатність
виголошувати проповіді». А це вже суперечить твердженню про «вірність перекладу
оригіналові». Компенсувати таку втрату може допитливість самої дитини, якщо вона відчує потребу в поясненні (тут не останню роль відіграють батьки або вчителі).
Проаналізуймо ще один приклад:
And all of a sudden, the answer hits me. I tell you, I felt exactly like that other brilliant
fellow must have felt when he discovered penicillin. «Eureka!» I cried. «I've got it!» [9: 3] // /
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раптом мені стріляє відповідь. Я відчув це миттю, повір, точнісінько, як той розумник,
що винайшов пеніцилін. «Еврика! — вигукнув я. — Знайшов!» [10: 24]
В цьому уривку автор створює комічну ситуацію, щоб поглузувати з неосвіченості
одного з героїв, а саме: «розумник, що винайшов пеніцилін» — це Олександр Флемінг,
який випадково відкрив цей антибіотик у 1928 році; вигукнув «Еврика!», за легендою,
давньогрецький вчений Архімед (Ш ст. до н. е.), коли відкрив закон про виштовхувальну
силу, який пізніше було названо його ім’ям. Як бачимо, щоб зрозуміти комічність ситуації, потрібно мати певні фонові знання. Питання в тому, чи є вони в дитини-читача, для
якої призначено цей роман? Можна сперечатися про доречність пояснень в самому тексті
перекладу (ТП), проте їх немає в тексті оригіналу (ТО).
Зрештою, як зазначає Вольфґанґ Ізер, речення не складається винятково із твердження, а «спрямоване на щось поза тим, про що в ньому говориться», оскільки речення в
художньому тексті «завжди вказують на щось, що буде сказано згодом, і структура цього
нового і несказаного передбачається його специфічним змістом». Тож якщо перекладач
буде трактувати речення, спираючись лише на їхній специфічний зміст, то в результаті
відчуття зв'язності тексту буде втрачено. [11: 119]
Отже, бачимо, що це речення має важливий підтекст, який помітить не кожна дитина
(та й не кожен дорослий). Зауважмо, що ця «прихована інформація» не належить до суто
англійського культурно-історичного контексту. Проте не слід недооцінювати фонові знання дитини, до того ж, у романі повинно бути щось нове й невідоме. Автор ТО також не
вважав за необхідне вдаватися до пояснень. Тому, на нашу думку, їх відсутність у ТП не
спотворить сприйняття змісту: в даному випадку українська дитина опиняється в тих самих умовах, що й англійська. Все залежить від допитливості читача або ж досвіду, адже
перекладач не повинен брати на себе тлумачення всього тексту. В цій ситуації маємо
еквівалентність ТО і ТП з огляду на їхній однаковий підтекст, і «білі плями» в ТО ті ж
самі, що й у ТП.
Автор, а разом з ним і перекладач, інколи підсвідомо використовують ті поняття
(зокрема слова-реалії), для розуміння яких потрібні фонові знання. Автор і перекладач
створюють текст для дитини, і при цьому кожен з них має свій власний образ дитини і
відповідне ставлення до неї. Можна виокремити такі позиції перекладача: 1) «вчитель»
(я розповідаю про щось невідоме дитині, а її завдання — продовжити пошук самостійно, це її домашнє завдання); 2) «старший співрозмовник» (я веду діалог, я сам розповідаю і сам пояснюю, даю відповіді на питання, що можуть виникнути у мого уявного
співрозмовника-дитини); 3) «дитина в мені» (я дивлюся на світ очима дитини, я відкриваю чуже й невідоме і, відповідно, адаптую текст для дитини в мені). Такий поділ доволі
умовний, проте він допомагає простежити появу «білих плям» у ТП і способів пояснення
цих незрозумілих для дитини місць у тексті.
Отже, можна зробити висновок, що перекладацький коментар є важливим засобом
компенсації в перекладах дитячої літератури. Переклад можна зробити видимим, вказавши ім'я перекладача, передмову і післямову, «слово» перекладача. Е. Норд вказує на
передмову і післямову, коли стверджує, що перекладач, дотримуючись принципу вірності, повинен принаймні повідомити інших учасників (наприклад, автора ТО і читачів ТП)
про те, що було зроблено, і чому. [3:27-28]
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Однак перекладацький коментар слід використовувати обережно: нехтувати або ж
зловживати ним не варто, оскільки в першому випадку можна залишити в ТП набагато
більше «білих плям», аніж у ТО. Це ускладнює сприйняття тексту і навіть може відштовхнути дітей-читачів. У другому випадку переобтяжений коментарями текст буде занадто
«академічним» для дитини, яка читатиме його самостійно. Й навряд чи вона звертатиме
увагу на всі примітки з поясненнями.
У такому разі інтертекстуальність у дитячій літературі можна розглядати як один із
вирішальних факторів, що впливає на вибір перекладача й допомагає визначити, коли
саме слід вдаватися до перекладацького коментаря, щоб розтлумачити «білі плями» в
художньому творі для дітей.
Зрештою, основне — сам текст художнього твору. Тому перекладацький коментар
вимагає до себе виваженого ставлення, адже його призначення — сприяти кращому розумінню художнього твору, й аж ніяк не перешкоджати процесу читання й відвертати
увагу дитини-читача.
У подальших дослідженнях вважаємо за доцільне присвятити увагу використанню
перекладацького коментаря у світлі перекладацьких стратегій одомашнення й очуження,
а також порівнянню впливу інтертекстуальності на використання компенсаторних засобів перекладу у випадку використання кожної з двох вищезгаданих стратегій перекладу.
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(Тбилиси, Грузия)

ПОЭМА ШОТА РУСТАВЕЛИ «ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»
В ПЕРЕВОДАХ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
Грузино-українські літературні взаємини включають багату історію перекладів поеми Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкірі» на українську мову. Першим, хто звернувся до перекладу поеми, був О.Навроцький. Н.Гулак здійснив істотний внесок у наукове
вивчення поеми. М.Бажан – автор кращого у світі перекладу «Витязя в тигровій шкірі»
на українську мову.
Грузинско-украинские литературные контакты включают богатую историю переводов поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на украинский язык. Первым,
кто обратился к переводу поэмы, был А. Навроцкий. Н. Гулак существенно повлиял на
процесс научного изучения поэмы. Н. Бажан – автор лучшего в мире перевода «Витязя
в тигровой шкуре» на украинский язык.
Ключові слова:Грузино-українські літературні взаємини, переклад, поема Шота Руставели «Витязь у тигровій шкірі».
Georgian – Ukranian literary relations have rich history of translations, namely Shota
Rustaveli’s poem «The Knight in the Panther's Skin» was translated into Ukranian. The first,
who translated the poem was A.Navrotsкi but N. Gulak researched the poem. N.Bazhan is the
author of the best translation of «The Knight in the Panther's Skin».
Key words: Georgian – Ukranian literary relations; translation; Shota Rustaveli’s poem
“The Knight in the Panther’s Skin”
Во второй половине XIX века представители образованной части украинского общества знакомятся с достижениями грузинской литературы. И, естественно, в первую очередь их внимание привлекает поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» - жемчужина раннесредневековой грузинской литературы.
Этому предшествовали драматические обстоятельства в Украине. Сподвижники Тараса Шевченко по тайному «Кирилло-Мефодиевскому братству» – Александр Навроцкий и Мыкола Гулак – после разгрома общества, отбыв сроки заключения, разными путями и в разное время оказались в Грузии.
Александр Навроцкий был образованным человеком, постоянно интересовался литературными новинками, много читал, занимался поэтическими переводами (переводил
Мицкевича, Байрона, Оссиана, Гете, Шиллера и Гомера) и сам писал стихи. Заинтересовавшись поэмой Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», А.Навроцкий решил
начать работу над переводом поэмы на украинский язык. Это был первый в истории
переводческого дела перевод на украинский язык шедевра грузинской литературы –
«Витязя в тигровой шкуре». В настоящее время исследователи располагают лишь Вступлением (31 строфа) и четырьмя главами поэмы, причем последняя глава имеет не© Миресашвили М.Э., Петриашвили О.М., 2010
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полный текст. Следует отметить, что в своей работе А.Навроцкий пользовался поэмой
Ш.Руставели в издании царя Вахтанга VI.
Известный грузинский ученый, посвятивший себя изучению украинской литературы, автор «Истории украинской литературы» (в трех томах, на грузинском языке) профессор Тбилисского государственного университета Отар Баканидзе провел большую
исследовательскую работу и в фондах Грузинского института рукописей нашел неизвестные автографы двух редакций перевода А.Навроцкого «Витязя в тигровой шкуре».
Представляет интерес тот факт, что это был вариант перевода поэмы Ш.Руставели на
русский язык. Как отмечает О.Баканидзе, первая редакция представляет собой Вступление и первую главу, всего 71 строфу, переводчик стремился воспроизвести оригинал –
руставелевский шаири – восьмистишную строфу. Вторая редакция несколько большего
объема, это Вступление и десять глав, всего 339 строф. Здесь А.Навроцкий сделал попытку перевода поэмы шестистишной строфой. Переводчик экспериментировал, искал
наиболее приемлемый для себя вариант строфики. По мнению О.Баканидзе, эти две редакции перевода А.Навроцким «Витязя в тигровой шкуре» на русский язык во многом
соотносятся с переводом поэмы на украинский язык. Эти две редакции легли в основу
известного нам украинского перевода [1: 7].
Переводчик либо должен владеть языком оригинала текста, либо иметь подстрочник.
А.Навроцкий не владел грузинским языком, следовательно, он должен был пользоваться подстрочником. В Грузинском Институте рукописей хранится тетрадь, на титульном
листе которой есть авторская надпись: «Подстрочный перевод поэмы Шота Руставели
«Носящий барсову шкуру», начатый по просьбе А.Навроцкого 1889 г. в Т.-Х. Шуре»
(Темир-Хан Шура, Дагестан). Автором этого подстрочника был известный грузинский
деятель А.Сараджишвили, который закончил юридический факультет Киевского университета, вернулся на родину, а потом начал службу в Дагестанском округе. Именно
здесь познакомились и подружились А.Навроцкий и А.Сараджишвили, началась работа над подготовкой перевода «Витязя в тигровой шкуре», начальным этапом которой
стало создание русского подстрочника поэмы. Несмотря на свою служебную занятость,
А.Сараджишвили перевел 623 строфы поэмы Руставели, после чего А.Навроцкий начал
работать над поэтическим переводом «Витязя в тигровой шкуре». К великому сожалению, его труд остался незавершенным, в 1892 году А.Навроцкий скончался в ТемирХан-Шуре.
А.Сараджишвили сохранил в своем личном архиве бумаги А.Навроцкого, благодаря
этому до нас дошел первый незавершенный перевод на украинский язык поэмы Шота
Руставели «Витязь в тигровой шкуре», а также две редакции фрагмента поэтического
перевода этой поэмы на русский язык.
Другой участник «Кирилло-Мефодиевского братства», Николай Гулак также не по
своей воле оказался в Грузии. После разгрома общества царским правительством, ареста
и заключения Н. Гулак, отбыв ссылку, был направлен на службу в Кутаиси (конечно, под
надзор полиции). В начале восьмидесятых годов ХIХ века Н.Гулак ознакомился с поэмой
Шота Руставели, задумал перевести «Витязя в тигровой шкуре» на украинский язык и
уже осуществил перевод многих строф поэмы на русский язык в прозе (что было под253

готовкой к большому и многотрудному делу перевода, пробой пера и проникновением в
замысел великого Шота).
Следует сказать, что вынужденное пребывание в Грузии превратилось в осознанное
желание жить и работать в этом краю, здесь Н.Гулак остался до конца своей жизни. Современники подчеркивали его разносторонние познания. Николай Иванович был человеком широкой европейской образованности и, можно сказать, выдающейся учености.
Он свободно владел несколькими языками, древними и новыми. Юрист по образованию,
в тоже время был прекрасным математиком, увлекался лингвистикой и литературой.
Труды Н.Гулака принесли ему широкую популярность, вызвали большой интерес среди
ученых не только Российской империи, но и Западной Европы.
В 1870-80 годах Н.Гулак занялся своим излюбленным делом – литературой. Особое внимание и интерес у него вызывала раннегрузинская литература, литература эпохи
грузинского Ренессанса. Начиная работу над изучением раннегрузинской литературы и
творчества Шота Руставели, Н.Гулак, в отличие от своих предшественников, негрузин
по национальности, поставил перед собой задачу: овладеть грузинским языком, чтобы
иметь возможность ознакомиться в оригиналах с богатой литературой этого древнего
народа. С этой задачей он успешно справился и настолько преуспел, что смог не только
читать и переводить, но и расшифровал некоторые слова и выражения, значение которых
оставалось до него неразгаданным.
Об этом свидетельствует газета «Дроэба»: «Большая заслуга человека, который, не
будучи грузином, выучил этот язык и прочел произведение в оригинале. Его ощущения,
его глубокий критический анализ, его мысли подчеркивают и проясняют много особенностей поэзии Руставели, которые мы, грузинские читатели, оставили без надлежащего
внимания» [2].
Прошло несколько лет, наполненных напряженным трудом, посвященных изучению
грузинского языка и поэмы Руставели. Всё это время учёный воздерживался от комментариев. Наконец, Николай Иванович Гулак решил выступить с двумя публичными лекциями, которые послужили делу прославления гениальной поэмы Ш.Руставели. Кроме
этого Н.Гулаку принадлежит множество научных статей и исследований. Как отмечает
известный грузинский литературовед Н.Поракишвили, появление книги Н.А.Гулака «О
«Барсовой коже» Руставели» [3] было выдающимся явлением в культурной жизни Грузии. Ведь в то время это был один из первых руствелологических трудов – до той поры
о Руставели писали преимущественно в отдельных статьях. Своим трудом Гулак сделал
значительный вклад в развитие руствелологии как самостоятельной науки. Книга выдающегося украинского ученого сыграла значительную роль в популяризации поэмы
Руставели за пределами Грузии, в укреплении культурных связей грузинского и украинского народов [4: 89].
Н.Гулак считал, что поэма Ш.Руставели нуждается в научном изучении, тщательном
редактировании текста, который за несколько столетий претерпел различного рода наслоения, вставки переписчиков. Только после всесторонних исследований, основанных,
по его мнению, на глубоком знании истории грузинского языка, исторической обстановки эпохи царицы Тамар, можно будет приступать к поэтическому переводу «Витязя в
тигровой шкуре» на другие языки. Эту предварительную и столь важную работу должны
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проделать грузинские литераторы и учёные. Николай Гулак внес несомненный вклад в
дело изучения и популяризации поэмы Руставели, что было важным этапом в истории
грузинской литературы, грузино-украинских литературных взаимоотношений.
Выдающийся украинский поэт и переводчик Николай Платонович Бажан на сегодняшний день является автором лучшего в мире перевода на украинский язык грузинской
поэмы Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
С юных лет Грузия стала для Н.Бажана предметом увлечения, глубокого изучения и
профессионального интереса. Уже в детстве он слышал мелодичные строки руставелевского шаири от солдата-грузина, служившего в полку, где офицером был отец будущего
поэта. В 20-ых годах ХХ века в Харькове Н.Бажан познакомился с врачем-грузином,
которых хорошо овладел украинским языком и стал обучать грузинскому Н.Бажана. Знакомство с писателем Константинэ Гамсахурдия благотворно повлияло на дальнейшую
творческую деятельность, а встреча с Симоном Чиковани, переросла в крепкую многолетнюю дружбу. Общался он с Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили, Валерием Гаприндашвили, Константином Чичинадзе и многими другими представителями грузинской
литературной богемы.
Благодаря своему необыкновенному таланту воссоздать на иной языковой основе
переводимые произведения, Николай Платонович сумел полноценно донести до украинского слушателя «Сулико» Акакия Церетели, «Мерани» Николоза Бараташвили, «Мухамбази» Георгия Орбелиани. Невозможно не сказать о переводах поэтических произведений Георгия Леонидзе и Тициана Табидзе, Сандро Шаншиашвили и Карло Каладзе,
Симона Чиковани и Ираклия Абашидзе [5]. Н.Бажан перевел также «Давитиани» Гурамишвили, фрагменты из поэмы Шавтели, почти весь сборник стихов Бесики, поэмы и
стихи Ильи Чавчавадзе и многие другие прекрасные образцы современной грузинской
поэзии. Глубоко сожалел Николай Бажан о том, что так мало переводил Важа Пшавела.
Но не было вины Бажана в том, что не успел осуществить задуманное: ведь на перевод
всей поэтической классики народа не хватает жизни одного человека!
После знакомства с выдающимся грузинским писателем Константинэ Гамсахурдия
Н.Бажан начал работу над переводом «Витязя в тигровой шкуре» в сотрудничестве с
ученым-руствелологом Соломоном Иорданишвили, автором самого известного, наиболее точного и научно обоснованного подстрочника на русском языке поэмы Шота Руставели.
Руствелология как наука зародилась в начале XVIII века. Её основоположником стал
царь Вахтанг VI, первый издатель и комментатор «Витязя в тигровой шкуре». С тех пор
поэма стала предметом исследований для многих литераторов, в число которых входили
и упомянутые выше А.Навроцкий и Н.Гулак. Здесь следует вспомнить также имя земляка Н.Бажана, митрополита Киевского, действительного члена Российской академии Евгения Болховитинова, издавшего в 1802 году книгу «Историческое изображение Грузии
в политическом, церковном и учебном ея состоянии...», где шла речь и о Руставели, и о
его поэме. Вскоре работа Болховитинова была переведена на немецкий язык, а также ее
содержание было изложено по-французски.
Приступая к такой грандиозной и ответственной задаче, думается, что Н.Бажан не
обходил вниманием ни один из доступных ему источников информации о поэме. В своей
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статье «Бессмертная поэма» он делает отзыв о переводе Навроцкого: «Современный советский читатель может сделать относительно этого перевода много замечаний и упреков, потому что переводчик даже не пытался хотя бы приблизительно отразить поэтические средства руставелевской поэмы, хоть следовать его строфике и метрике; украинский
язык в переводе Навроцкого не очень богат, упрощен, иногда просто смешноват. Все это
так, но вспомним, в каких условия брался Шевченков друг, сосланный украинский поэт,
за свой труд, какие прекрасные стремления вкладывал он в эту свою работу, – и тогда с
почтением перечитаем угловатые сроки Навроцкого...» [6: 12].
И ещё в статье «Подвиг во славу человечества»: «Мы, украинцы, горды тем, что украинский перевод «Витязя...» был сделан Навроцким еще тогда, когда русские и польские
литераторы только лишь приступали к работе, а переводчики на другие языки появились
значительно позже. Пусть перевод О. Навроцкого выглядит сейчас странным и даже неуклюжим, но сам факт его создания, – какой он знаменательный и прекрасный!» [7].
Приступая к переводу, который перерастет в многолетний труд, Н.Бажан, наверное,
не предполагал, что сам оценит его, как важнейшее событие в своей жизни. Семь лет отданных работе станут для него высшей школой поэтического искусства.
Поэт свидетельствовал: «Я с помощью харьковских грузин, с подстрекательства Павла Тычины, с поддержкой первого грузинского писателя, с которым познакомился – Константинэ Гамсахурдия, взялся за тяжелое и просто дерзкое дело перевода выдающейся
поэмы о витязе в тигровой шкуре» [6: 152].
Итак, Николай Бажан видел немало реальных сложностей на пути создания адекватного перевода эмоционально-эстетичного мира поэмы Руставели. Бажановский стиль
перевода, прежде всего, предусматривает глубокое осмысление текста поэмы, а потом
его воссоздание на украинском языке. В стихотворном переводе очень трудно достичь
уровня подлинника, переводчик стоит перед дилеммой: чем пожертвовать – точностью
или художественностью? И чем выше уровень мастерства переводчика, тем меньше потерь в процессе переложения оригинала на другой язык. Таким образом, его перевод
не является буквальным повторением оригинала, однако должен точно передать его содержание.
Как известно, перевод поэтического произведения особенно труден в том случае,
когда переводчик имеет дело с художественным текстом, где каждое слово органически
вплетено в общую ткань и не может быть отторгнуто без нанесения убытка художественной целостности всего произведения. Поэтому переводчик «Витязя в тигровой шкуре»
прежде всего должен придерживаться целостности формы и содержания. Передача
смыслового содержания оригинала в соответствующей художественной форме является
основной задачей переводчика.
О сложности формы стихосложения Руставели, Н.Бажан пишет: «Языковые богатства организованы в поэме с чудесным поэтическим мастерством и сноровкой. Руставелевская строфа, так называемый шаири, стала теперь популярной строфой народного песенного творчества, несмотря на ее сложность, – она представляет собой катрен
(четверостишье), объединенный одной рифмой. Такая четырехкратная рифма требует от
поэта значительной сноровки и изобретательности, и то, что она вошла в творчество тысяч и тысяч поэтов и народных певцов Грузии, может лишь свидетельствовать о могуще256

ственном влиянии поэзии Руставели на развитие поэтического мышления грузинского
народа» [6: 201].
В процессе перевода Н.Бажан тщательно шлифовал именно те строфы оригинала, в
которых особенно ярко проявляется поэтическое видение Руставели. То же можно сказать об образах, в раскрытии внутреннего мира которых Руставели достиг эстетического
совершенства.
«Переводчик в прозе раб, переводчик в стихах – соперник», – утверждал поэт и переводчик В.А. Жуковский. Известный современный переводчик и поэт Владимир Тихомиров сравнивает оригинал со скульптурой, а переводной текст – с рисунком этой скульптуры на плоскости. Однако он считает, что рисунок-перевод может оказаться столь же
объемным и многогранным, как скульптура-оригинал. Поэтому называет процесс работы
над переводом «воспроизведением» оригинала на другом языке, при помощи присущих
этому языку выразительных средств и поэтики. К сожалению, из-за разницы в системах
стихосложения и структуры языков невозможно сделать перевод, абсолютно точно «копирующий» оригинал и по форме, и по содержанию. В процессе перевода определенные
потери неизбежны, и эту проблему каждый переводчик решает собственным способом
сам.
Владимир Тихомиров убежден, что литературными переводами должны заниматься не филологи-лингвисты, а поэты. Упомянутую формулу «соперник» можно принять
лишь при условии, когда в понятие «соперничество» вкладывается постоянное стремление углубиться в идейно-художественную основу иноязычного текста, компенсировать
неминуемые потери в одном месте путем активного творческого соучастия в другом.
И поэт-переводчик Бажан выбрал именно такой путь, который заметен и на примере
многочисленных сравнений, созданных им с учетом особенностей авторской поэтики,
его образного арсенала.
Как писал Н. Бажан: «Душа народа раскрылась перед своим верным и смелым сыном, дав ему в себе приют и защиту. Она его защитила от забвения и гибели. Она дала
ему бессмертие. И он заслужил его, этот один из первых храбрых певцов, которые говорили человечеству о его праве бороться против тьмы за свет, которые пели человечеству
о надежде на лучшую жизнь не где-то на небе, а здесь, на земле, которые прославляли
солнце, которое неизбежно должно взойти... В казну мировой культуры по праву вошла
светлая жемчужина старинной грузинской литературы – пронизанная солнцем, насыщенная благородными идеями дружбы и любви, напоенная бессмертными соками народной мудрости – поэма большого певца и мудреца Руставели» [6: 82]. Мастерский перевод
«Витязя в тигровой шкуре» Н.Бажана снискал высокое признание и широкую популярность, выдержал не одно издание. Он и сегодня считается лучшим мировым переводом
этого произведения. Переводы Н.Бажана открыли новый этап и подняли на новый уровень украинско-грузинские литературно-культурные взаимосвязи ХХ века.
За пределами Грузии не было другого такого всестороннего знатока и блестящего переводчика, такого преданного друга грузинской литературы. Заслуги поэта-переводчика
Николая Бажана в становлении и развитии культурных взаимоотношений между двумя
братскими народами неоднократно были отмечены государственными и литературными
премиями, среди которых хотелось бы особо отметить одну – Государственную премию
имени Шота Руставели (1937) за перевод «Витязя в тигровой шкуре».
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
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(Київ, Україна)

СКАЛЯРНІСТЬ ОЦІННОЇ ШКАЛИ У СИНОНІМІЇ
ЯК ПРОЯВ СИСТЕМНОСТІ ЛЕКСИКИ
(на матеріалі прикметників сучасної англійської мови)
У статті розглядається скалярність оцінної шкали синонімії як вияву системності
лексики. Під оцінкою розуміється позитивна чи негативна кваліфікація об’єкту оцінки.
Синонімічні ряди прикметників сучасної англійської мови, що мають у своїй конотації оцінку, можуть бути поділені на скалярно-синонімічні комплекси, тобто градуйовані множинності елементів синонімічного ряду, і нескалярно-синонімічні комплекси,
що виступають неградуйованими множинностями синонімів. Оцінна шкала має якості
1) антропометричності, 2) континуумності (безперервності), 3) асиметричності.
Ключові слова: оцінка, направленість, скалярно-синонімічний комплекс, моно полярний, біполярний, ядро, периферія, градація.
В статье рассматривается скалярность оценочной шкалы синонимии как проявление системности лексики. Под оценкой понимается положительная или отрицательная
квалификация объекта оценки.
Синонимические ряды прилагательных современного английского языка, имеющие
в своей коннотации оценку, могут быть подразделены на скалярно-синонимические
комплексы, т.е. градуированные множества элементов синонимического ряда, и нескалярно-синонимические комплексы, представляющие собой неградуированные множества синонимов. Оценочная шкала обладает качествами 1) антропометричности,
2) континуумности (непрерывности), 3) асимметричности.
Ключевые слова: оценка, направленность, скалярно-синонимический комплекс, монополярный, биполярный, ядро, периферия, градация.
The research was aimed at the reveal of peculiarities and structural order of adjectival
synonyms in modern English viewed through the direction of evaluation (positive or negative
assessment) in their semantics. Accordingly synonymical groups of English adjectives fall into
unidirectional (monopolar) and bidirectional (bipolar). Both varieties of synonymical groups
can be further divided into scalar and nonscalar multitudes with regard to the degree of their
discreteness.
Key words: synonym, evaluation, scalar, nonscalar, multitude, nucleus, periphery, gradation.
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Системність в лексиці може розглядатися як результат дії комплексу системотворчих
факторів, одним з яких є оцінка. Оскільки однією з базових лексичних підсистем, де
оцінка відіграє значну роль, є синонімічний ряд, лінгвістичні прояви оцінки були проаналізовані саме в синонімії.
Градуальність оцінної шкали випливає з того, що в семантиці лексичних одиниць
відображується не тільки кваліфікуюче, але і квантіфікуюче порівняння розглядуваної
ознаки з певним еталоном. З точки зору логіки завдяки градуальності саму оцінку можна
віднести до векторних величин – величин, які характеризуються як числовим значенням,
так і спрямованістю.
У лінгвістиці існує поняття скалярно-антонімічного комплексу. Під цим терміном
розуміється об’єднання поляризованих значень, які відносяться до одного параметра
об’єкту (класу об’єктів) і упорядковані градаційною шкалою, початок відліку якої відповідає нормі ознаки. Антоніми вказують на положення ознаки відносно цієї норми.
Вивчений матеріал, а також схожість синонімії і антонімії як різновидів одного явища – семантико-змістових збігів і розбіжностей, дають підстави говорити про існування
скалярно-синонімічного комплекса як об’єднання синонімічних значень, які розрізнюються мірою вираження оцінки та її спрямованістю і які можна розмістити на градаційній оцінній шкалі.
У словниках синонімів часто зустрічаються пояснення, які можна трактувати як прямі вказівки на взаємне розташування елементів на градаційній оцінній шкалі або по лінії
центр-периферія оцінної лексики. У багатьох же інших випадках доводиться робити багатоступінчастий аналіз і користуватися кількома словниками.
Двовимірна модель множини оцінних лексичних одиниць, в якій відображене ядерне/периферійне положення його елементів, співвідноситься з оцінною шкалою в тому
розумінні, що периферійна частина множини оцінних одиниць у проекції на оцінну шкалу перебуватиме ближче до нульової позначки. І навпаки, ядро множини оцінної лексики, будучи спроектованим на оцінну шкалу, розміститься досить далеко від нульової
позначки.
Оцінна сема в кожному словозначенні займає певне місце, має свою “географію”, що
відбивається на її положенні відносно центру і периферії, і це, зрештою, визначає положення вже всієї одиниці у множинності оціннох одиниць відносно центру.
Парадигматичні зв’язки синонімів усередині ряду передусім залежить від міри подібності типів їх лексичного значення. За цим найбільш суттєвим, узагальнюючим показником синонімічні ряди розмежовуються на гомогенні та гетерогенні. У нашому дослідженні терміни «гомогенний» та «гетерогенний» синонімічні ряди вживатимуться у
більш вузькому значенні – як розрізнення синонімічних рядів за критерієм спрямованості оцінки на монополярні та біполярні. Нові терміни вводяться у зв’язку з тим, що
диференціація гомогенних та гетерогенних синонімічних рядів може бути проведена і за
іншими критеріями.
Подальшого теоретичного і експериментального вивчення потребують, на наш погляд, такі питання: спрямованість оцінки у синонімічних рядах, які належать до різних
лексико-семантичних груп; спрямованість оцінки у синонімічних рядах на матеріалі художніх текстів; спрямованість оцінки у залежності від лексико-граматичних та граматичних особливостей об’єкту.
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ТЕНДЕНЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АВАНГАРДА
В ТВОРЧЕСТВЕ РЕЖИССЕРА-МУЛЬТиПЛИКАТОРА
АЛЕКСАНДРА ФЕДУЛОВА

Стаття присвячена дослiдженню творчості режисера-мультиплiкатора Олександра Iвановича Федулова (1947-1996), виявлення характерних особливостей його фiльмiв,
їх духовної домiнанти, а також виявлення естетичного зв’язку фiльмів Федулова з мистецтвом європейського художнього авангарду росiйського абстракцiонiзму.
Ключові слова: режисура, абстрактний живопис, авангардизм, сюрреалiзм, релiгiйна символiка, внутрiшнiй свiт людини
Статья посвящена исследованию творчества режиссера-мультипликатора Александра Ивановича Федулова (1947-1996), выявлению характерных особенностей его
фильмов, их духовной доминанты, а также выявлению эстетической связи фильмов
Федулова с искусством европейского художественного авангарда и русского абстракционизма.
Ключевые слова: режиссура, абстрактная живопись, авангардизм, сюрреализм, религиозная символика, внутренний мир человека
Paper suggests a creative animation artist Fedulov Alexander Ivanovich (1947-1996),
identifying the characteristics of his films, their spiritual dominant, as well as identifying
the European aesthetic relation of Fedulov’s art films with artistic avant-garde, and Russian
abstract art.
Key words: directing, an abstract painting, avant-garde, surrealism, religious symbolism,
the inner world of man.
Искусство художественного авангарда не имеет четких, определенных границ. Авангард с английского - тот, кто идет впереди. В художественном творчестве всегда существовали направления, течения, представители которых считали (зачастую, только сами
себя) передовыми. На излете XIX-го века таковыми были художники-импрессионисты. В
начале XX-го века ими стали абстракционисты (В.Кандинский, К.Малевич). В 30-50-х сюрреалисты (С.Дали, М.Эрнст, Р.Магритт). Поэтому, авангард - это не направление
творчества, а некая тенденция, потребность того или иного художника (или группы художников) - идти не в ногу со временем, а как бы предвосхищать то, что через некоторое
время станет актуальным, популярным.
В свете этой установки говорить об авангардности творчества московского режиссерааниматора А.Федулова, конечно, нельзя. Базовые установки, пробле-матика, уникальный
кино-язык, примененный Федуловым в своих фильмах, безусловно, неповторим, не имеет аналогов в советской кинематографии. Ни один из его учеников (Александр Иванович
был преподавателем ВГИКа) в настоящее время не продолжает его искания, сам режис© Белоногова А.В., 2010
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сер никогда не присваивал себе титула «передового», «заслуженного», «первооткрывателя» и т.п.. Его фильмы не предвосхитили ни одного ныне существующего направления в
отечественной анимации. И, тем не менее, термин авангард, как ничто другое, наиболее
точно отражает специфику мировосприятия режиссера А.Федулова.
Александр Иванович Федулов родился в 1947 году в семье геолога. И дед, и отец
семейства прошли Великую Отечественную Войну - вернулись живыми. В отроческие
годы отец не раз брал Александра в геологические экспедиции. Наверное, именно там, у
костерка полевых стоянок взращивался в будущем режиссере трепетный, полный взволнованного удивления взгляд на окружающий мир. С самого детства Саша Федулов виртуозно рисовал; рисовал на полях ученических тетрадей, альбомов, конспектов. Яркие,
живые рисунки тех лет говорят о самозабвенном стремлении юноши максимально отразить движение. «Быть или не быть Федулову актером?» - запишет он однажды. И
не смотря на то, что в 1966 году Александр проваливается на вступительных экзаменах
в Щукинское училище, судьба определила ему именно актерскую профессию, ремесло художника-мультипликатора. В 1966 году Федулова призвали в армию. Служил он
в войсках ГСВГ1. Сколько юмора, красок, непредсказуемых графических метаморфоз
содержит его дембельский альбом!
Александр желает учиться, а жизнь заставляет работать. Он поступает работать в
проектные мастерские НИИ курортных зданий (ЦНИИЭП). Спланиро-ванное им здание
до сих пор украшает один из курортов бывшего СССР. Александр всерьез увлекается
живописью, пишет картины маслом, много читает. До конца жизни его кумиром оставался сюрреалист Сальвадор Дали. В 1974 г. Федулов поступает на курсы художниковмультипликаторов при Гостелерадио СССР. Именно на киностудии «Мульттелефильм»2
(Т/О «Экран») состоялась долгожданная встреча с воплощенной мечтой художника –
мультипликацией.
Надо сказать, что со дня своего возникновения, анимация никогда не была избалована излишним внимаем искусствоведов. И если наследие «Союзмульт-фильма» (хотя
и очень фрагментарно), все-таки систематически исследуется, то фильмы «Мульттелефильма» до сих пор остаются (совершенно незаслуженно) в тени славы своего старшего
товарища.
Именно на «Мульттелефильме» в середине 80-х неожиданно вспыхнула яркая сверхновая - Александр Федулов.
Закончив курсы, Федулов с головой бросается в работу. Мультипликатор третьей
категории, второй, первой… Молодому «Мульттелефильму» так нужны специалисты!
Более 30 фильмов анимировал А.Федулов. В 1980-м году за сверхурочный мультипликат его награждают ответственным подарком – «оживлять» Олимпийского Мишку. Так
появился фильм «Метаморфозы» (1980), поставленный специально к Олимпиаде-80. В
начале 80-х Федулов сдружился с приехавшим из Киева молодым режиссером Александром Татарским. Федулов анимирует знаменитые фильмы друга «Падал прошлогодний
снег» (1983) (иллюстрация №1) и «Обратная сторона луны» (1984). Но режиссура маГруппа Советских войск в Германии
Киностудия «Мульттелефильм» была создана при творческом объединении «Экран» (созд. в
1968г) на базе всесоюзного телецентра
1
2
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гически притягивает Федулова. Уже с первых самостоятельных работ - перед зрителем
предстает совершенно неординарный художник. Фильм со странным названием «Это
совсем не про это» (1984) буквально взорвал кино-общественность. (иллюстрация №2)
О нем писали даже немецкие газеты. Автора буквально завалили призами - «Золотой голубь» Лейпцига (ГДР), премия кинокритиков FIPRESSI (Франция), гран-при фестиваля
в знаменитом Загребе - столице Югославской мультипликации. Смешной заяц, который
искал сам себя («Зайца не видали?» 1985), также принес автору радость – приз за лучшую режиссуру на московском фестивале молодых кинематографистов.
Режиссер чувствует себя как рыба в воде, разрабатывая именно микро-сюжеты.
«Малой форме могут быть свойственны любые жанры. Это наиболее лаконичный,
чрезвычайно ёмкий способ художественного отображения и постижения действительности», - пишет он.3
Но как первоклассный художник, внесший неоценимую лепту в историю кинематографии, Федулов, безусловно, начинает раскрываться с середины 80-х годов. В его режиссерском творчестве происходит колоссальный прорыв. От экологических, социальных,
антиалкогольных картин он переходит к вечным вопросам интеллигента: что такое путь
художника, какова цена человеческому открытию, что есть жизнь по-Отцу?
Федулов был не только кинорежиссером, но и замечательным рисоваль-щиком и живописцем. Безусловно, неповторимым художником, выразившим настроения интеллигенции тогдашней эпохи. К сожалению, до настоящего времени сохранилось не много
его работ. После смерти режиссера не была вовремя произведена систематизация его
творчества, до сих пор ничто из его архива не передано ни Музею Кино, ни РГАЛИ, ни
в другие надлежащие организации-хранители художественного наследия. Не определен
и правообладатель его фильмов. В течение четырнадцати лет после кончины режиссера
не было ни одного вечера памяти (хотя он был членом Союза Кинематографистов России), кино-публикации, фотовыставки и прочих событий, способствующих популяризации его творчества. Скупые, немногочисленные показы федуловских фильмов в ночное
время, так же не могли этого выполнить.
Единственная (и пока последняя) полномасштабная выставка «Нам нужно лететь!»,
посвященная жизни и творчеству А.Федулова, состоялась в центре Москвы осенью 2009
года в независимой арт-студии «Дом 7», несколько экспонатов из которой были позднее
представлены на вечере памяти режиссера в ЦДСИ4 и на Суздальском кинофестивале5,
информация и вход на которые для широкой публики были весьма ограничены.
Кинематограф и анимация, в частности, - синтетическое искусство. Это соединение
литературы, художественного творчества, актерской игры (мультипликата) и музыки.
Федулов в своих фильмах в каждой из вышеперечисленных составляющих, аппелировал
к нетрадиционным образцам. Начиная с фильма «Поцелуй» он сотрудничает только с
одним композитором - Виктором Екимовским, учеником Арама Хачатуряна и Альфреда Шнитке, продолжающего и развивающего музыкальные тенденции последнего. В
Из неопубликованной статьи-заметки о Советской мультипликации
Центральный Дом современного искусства, г.Москва
5
Открытый Росскийкий фестиваль анимационного кино, создан в 1996г, ныне проходит ежегодно
в г. Суздаль
3
4
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музыкальных партитурах фильмов Федулова доминирует т.н. атональность и безмелодичность (т.н. алеаторическая6 фактурность). В настоящее время В. Екимовский - один
из ведущих композиторов русского музыкального авангарда. С большой теплотой и
юмором описывает композитор работу с Федуловым в своей автомонографии:7
«Партитура «Поцелуя» была построена вся (вся!) на одном аккорде. Конечно, это
аккорд из 12 звуков (…) Структура аккорда на протяжении фильма не меняется, меняется лишь его плотность и количество голосов. Теперь представьте себе, как должен
отнестись нормальный советский режиссер к подобной затее – музыка на одном аккорде? - ???...??? Но Федулов был не из таких: он с головой влез в мою черновую партитуру,
долго сидел в ней с хронометром в руках, и, наконец, вылез с сияющим лицом: - «Здорово,
давай попробуем!» На мой взгляд, эксперимент удался».
Многовариантность прочтений, свобода интерпретаций сказанного в фильме - вот еще
одна черта фильмов Федулова, весьма характерная для работ художников-авангардистов
(вспомним хотя бы номерные «Композиции» В.Кандинского). В.Кандинский - пионер
абстракционизма - говорил, что отсутствие предмета на картине не означает отсутствие в ней смысла. Более того, абстрактная живопись призвана рассказывать зрителю о
нематериальных вещах. Не случайно первую книгу, содержащую в себе теорию абстракционизма, Кандинский назвал «Жизнь Духа».
В зрелых фильмах Федулова (снятых после 1986 года) всегда есть своеобразная кульминация, раскрывающая суть явления - внутренний мир человека. В изобразительном
решении это проявляется в отчетливой беспред-метности в кульминационных моментах.
Например, в фильме «Поцелуй» (1988) в момент поцелуя героев - на экране вдруг появляются взаимодействующие друг с другом абстрактные формы, игра ярких цветовых
пятен, выражающих как бы саму суть этого явления. «Поцелуй» явился для героев новой
реальностью, в которой ничто не важно из обыденной жизни (их простоватость, тяжеловесность только усиливают это впечатление). Герои будто прикасаются к чему-то ранее
неведомому, стремительному и щемящему. «Вот она, настоящая реальность, - говорит
нам автор. - Это - то, ради чего стоит жить». (иллюстрация №3, 3а)
Александр Иванович увлекался не только абстрактной живописью, но и авангардными
течениями в литературе. Его коллеги всегда с удивлением вспоминают, что Федулов
читал все свободное время - когда не рисовал. Его лучшие фильмы – экранизации
литературных произведений. До сих пор федуловская пятиминутка «В тишине» (1988),
снятая по рассказу Х.Кортасара «Заколоченная дверь», остается единственной в СССР
экранизацией этого латиноамериканского писателя. Режиссер разбирался во всех направлениях, течениях в советской и зарубежной литературе. Даже сценарист мультфильмов
Марина Вишневецкая вспоминает о том, как Федулов знакомил ее, профессио-нальную
писательницу, с прозой, например, эстонца Арво Валтона. А.Федулов снимает одну за
другой четыре экранизации этого писателя: «Разрешите пройти!», «Наедине с природой», «Поцелуй» и «Бочка». Личное знакомство режиссера с Валтоном состоялось уже
после съемок первого фильма. Эстонец был шокирован необычной трактовкой своей
новеллы, впервые рассказанной мультязыком. - Я смотрел его фильмы и не мог по6
7

От алеаторика (лат alea - игра в кости. Случайность)
Виктор Екимовский. Автомонография// М., Музиздат, 2008
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нять, как же такое можно было снять в СССР, чтобы это не положили на полку!? –
вспоминал он.
Во всех фильмах-экранизациях по А.Валтону сквозила единая линия, усиливающая
собою и без того выпуклое экзистенциальное содержание новелл. «Статуя», к которой
неизменно приходит А.Валтон , - писал критик Евгений Кончуков, - это вера. Ипостаси
ее различны. Вера в прозе Валтона не всегда ставится в центр произведения (…) порой
она может лишь з а с в е т и т ь с я, промелькнуть на втором плане, появиться опосредовано. Однако, в любом случае, она оказывается главной опорой героев, определяет
их облик, диктует поступки, утверждаясь, наконец, как необходимое условие гармонии
мира и человека».8
И это не случайно. В стране к тому времени началась эпоха перестроечных преобразований. Люди жаждали перемен. Время социалистического «застоя», длившееся не
один десяток лет, сменялось активным «бурлением» в политической и общественной
жизни. Творческие искания художников кинематографа, вконец уставших от испепеляющей критики и драконовской цензуры, будто бы вырвались на свободу. Редактура
студий смотрела «сквозь пальцы» на «авангардные» изыски режиссеров, зачастую сама
не понимая предмет обсуждения.9 Для мультипликации середины 80-х, в эпоху поросенков Фунтиков и попугаев кеш, федуловское творчество выглядело своеобразной «пощечиной общественному вкусу». В то время, когда его бывший друг и коллега, режиссер А.Татарский был озабочен созданием собственной, первой в СССР коммерческой
мультстудии, Федулов полон решительного желания исследовать подлинную природу
кинотворчества.
Визуализация внутреннего мира персонажей, их чувств, переживаний – вот, что Федулов выводит на экран. Такого еще не было в истории отечественного мультфильма! По
воспоминаниям коллег режиссера, Федулов внимательно исследовал опыты канадского режиссера Норманна Мак-Ларена, посвятившего свое творчество т.н. анимации без
камеры.10 Сам же режиссер говорил о некоем «автоматическом письме»11, когда на бумаге реализуется поток сознания челове-ка: «Ты садишься за стол. Берешь в руки карандаш и начинаешь рисовать – без предварительного плана и идеи – одну линию, другую.
Из их спонтанного объединения возникает персонаж, который начинает двигаться,
жить.» - писал он.
Но не ради самого эксперимента работает Федулов. Создание «другой реальности» в
изображении всегда строго подчинено его драматургической задаче - передать суть явлеЦитируется по найденной в архиве режиссера статье из литературного журнала. Журнал не опознан.
9
Так, по воспоминаниям соавтора Федулова, критика и сценариста Алексея Орлова, «…эти женщины обладали таким уровнем образования и начитанности, который подходил, разве что… для
слесаря. Какую чушь они несли! Хотя сами не прочитали и десятой доли из того, что обсуждали»
(материал документального фильма, в работе).
10
Норманн Макларен (1914-1987) - канадский кинорежиссер-аниматор, экспериментировал с соединением рисунка и звука в анимации. Очистив кинопленку, покрывал ее своего рода «наскальными
знаками», абстрактными узорами, создававшими при проекции властный, затягивающий ритм.
11
Чистый психический автоматизм и фильм-текст//«Аниматографические записки №1, М.,1991г.
НИИ Культуры
8
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ния. А сутью фильмов Федулова становится рассказ о невидимой нам реальности - внутреннем мире человека. Развернуть зрителя внутрь самого себя, исследование процессов происходящих с душой человека – цель фильмов Федулова. Например, в его фильме «Наедине с природой» (по расскузу А.Валтона «Назад!») обыкновенный советский
клерк после унылого рабочего дня покупает в мясном магазине огромную кость, кладет
ее в чехол из-под скрипки и едет в лес. Там в совершенном одиночестве он достает кость
из скрипкиного убежища и, беспомощно встав на корточки, неистово воет…
Естественно, что изобразительное решение подобных фильмов требовало творческого риска. И Федулов идет на риск.
А.Федулова не устраивают штатные художники-постановщики «Экрана». Поклонник Жоана Миро12 и Макса Эрнста13, он не устает регулярно посещать выставки, знакомясь с художниками советского андеграунда. Первым из них был карикатурист Леонид
Тишков, поставивший совместно с Федуловым фильм «Разрешите пройти!». Любопытна
в этом отношении и найденная мной брошюра «Митьки» в личном архиве режиссера с дарственной надписью Владимира Шинкарева - идеолога этого ленинградского
андеграунда.
Природа анимационного высказывания – совершенно особая, уникальная. И Федулов это отлично понимает. Вот что он пишет в своей статье «Мультипликация и
зритель»16 : «Отношения автора с фильмом – это отношения игры. Игра – занятие
очень серьезное, особенно если она становится делом всей жизни. (…) Пожалуй,
главное воздействие мультфильма идет на низком уровне осознания, не контролируется рассудком и «работает» вне наших хотений и желаний». Федулов сталкивает
в своих фильмах реальных персонажей и абстрактные геометрические формы, как бы
раскрывая с помощью последних истинную суть первых. Этот прием очень близок к
основному постулату сюрреализма: «Чем более удаленными будут отношения между
сближаемыми реальностями, тем могущественнее окажется образ, тем больше в нем
будет эмоциональной силы». 15
Чрезвычайно близки к фильмам этого периода (по сюрреалистической подаче) и живописные работы самого Федулова. «Экологически чистый ландшафт без запланированных мероприятий», «Массовый заплыв суши в пресной воде», «Атлас физического проникновения животных вглубь земли» - так называет автор свои полотна. (иллюстрация
№4)
Еще более ясным становится тяготение Федулова к искусству авангарда в его следующем фильме «Бочка». Художником-постановщиком на этот раз стал известный карикатурист Владимир Буркин. Фильм был задуман о противостоя-нии мiра и человека.
Человек, ушедший, убежавший из мiра страшного социума, поселяется в огромной бочЖоан Миро (1893-1983) – испанский художник искульптор, был близок к абстрактному
искусству
13
Макс Эрнст (1891-1976), нем., фр., америк. живописец, скульптор, основатель дадаизма, один из
ведущих сюрреалистов и создателей техники коллажа
14
Сборник «Кино – детям, кино – молодежи»,№3, 1989г
15
В манифесте сюрреализма 1924 г.Андре Бретон цитирует эссе Пьера Реверди «Образ» // «Называть
вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ
века» - М., Прогресс, 1986
12
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ке, сконструированной по заказу. Только там он рас-положен к нормальной работе. Только там оживают, превращаясь в танцующую геометрию его чертежи, только там прилетают к нему идеи в виде светящихся небесных звезд. Но человеческая цивилизация
и здесь находит его - рушится маленький мир художника, бочка сгорает. В последние
кадры фильма режиссер вводит объемные предметы – транспортир, линейки, циркуль,
которые безжалост-но воткнуты в настоящий кусок говяжьего мяса. После рисованного
мультипли-ката это производит шокирующее действие – вот она перед нами, жестоко
убиен-ная душа художника! Соединяя таким образом несопоставимые, на первый взгляд,
анимационные эстетики, режиссер добивается нужного ему эффекта – зрительского катарсиса. «Бочка» - это драма о сдирании кожи с души человека», - считает сценарист
фильма, кинокритик Алексей Орлов. (иллюстрация №5, 5а, 5б)
Поистине кинематографическим открытием становится последний серьезный фильм
Федулова – «Потец» (1991), поставленный по пьесе запрещённо-забытого обэриута
Александра Введенского (1904-1941). В советское время Введенского позиционировали исключительно как детского поэта. «Потец» до сих пор остается единственной
экранизацией творчества этого писателя.
Александр Введенский (кстати, полный тезка Федулова - Александр Иванович) написал это произведение в 1937 году. По мнению литературоведов - под впечатлением
от смерти отца. В его творчестве к тому времени уже прочно наметилось три основных
вектора (Время, смерть, Бог). Друг и соратник Д.Хармса Александр Введенский жил в
30-е годы за счет скудных приработков в детских журналах «Чиж» и «Ёж». Нередко голодал. Не мудрено, что своим творческим надрывом он впоследствии вдохновил другого
художника на создание самодостаточного произведения.
Беседую с Мариной Вишневецкой, сценаристом «Потца»:
М.В. - На мой взгляд, в этом произведении у Введенского читаютcя просто эсхатологические мотивы. Ведь на дворе стоял 1937 год. Страшное время. По воспоминаниям
пасынка Введенского, посадили тогда почти всех родственников жены поэта. Он сам
со дня на день ждал ареста. Живя в Харькове, про свою литературную деятельность
никому не рассказывал. Писал ночью. Все скрывал. И его все-таки посадили...
А.Б. - О чем же это произведение?
М.В. - О невозможности передать Истину словами. И, тем не менее, эта невозможность выражена через Слово. Интересная задумка.
Фильм «Потец» буквально дышит религиозной символикой. Это - и небесная Дева,
забирающая Отца на небо, и остановка Времени (вечно бегущая крыса и льющаяся из
стакана вода), и огромная рыбина, оказывающаяся на тарелке перед сыновьями в конце
фильма. «Расскажи-ка нам Отец / Что такое есть Потец?!» - кричат они. Теологическая ткань поэзии Введенского толкала автора приоткрыть завесу неизведанного, таинственного. Думается, что Введенский раскладывает слово «Потец» на устойчивое выражение, состоящее из двух частей: ПОтец - по-Отцу. Жизнь-по Отцу, знание по-Отцу. Так
кто же такой Отец? Вот вопрос, который приходит сразу после просмотра фильма.
О Времени, смерти и Боге это произведение. Все мы - дети Отца небесного. Под
покровом Его находится наша юность, зрелость, старость. Но постичь Его до конца невозможно… Фильм «Потец» - это режиссерская вершина творчества Александра Феду267

лова. «Федулов лихо перевернул мои представления о мультипликации. От «Поцелуя»
через «Бочку», к «Потцу» он нацелено шел к серьезному, нефункциональному, внежанровому, наконец, элитарному искусству».16- заключает композитор Виктор Екимовский.
(иллюстрации№6, 6а)
«Потец» оказался последним серьезным фильмом А.Федулова. В 1996 году в возрасте 49-ти лет режиссер скоропостижно скончался от сердечного приступа… Кинорежиссер Станислав Соколов сегодня так говорит о нем: «Александр Федулов - это человек
совершенно не раскрытый для публики и своих коллег. Он, конечно, ушел очень рано. И
то, что было в нем заложено, оно, мне кажется, в тот момент только созревало…»
В энциклопедии искусства ХХ века в статье «Сюрреализм» отмечено: творчество
его представителей «не только глубоко искренне, но и оплачено острыми личными
страданиями».17 Бессменный ассистент Федулова Ольга Хорова считает, что Федулов
обязан собственному страданию: «Его внутренний трагизм выплескивался в фильмах.
Отсюда и фильмы такие - мрачные».
За 20 с лишнем лет служения кинематографу А.Федулов так и не стал «своим» в
кинематографической среде, на был обласкан киноначальством, в «Энциклопедии отечественной мультипликации»18 для него нашлось всего пять скупых строчек…
Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие.
Прорвётся к перу то, что долго рубить топорам.
Поэты в миру после строк ставят знак кровоточия.
К ним Бог на порог. Но они, верно, имут свой срам.
Не верьте концу. Но не ждите иного расклада.
А что там было в пути? Метры, рубли...
Неважно, когда семь кругов беспокойного лада
Позволят идти, наконец, не касаясь земли.19
Обращаясь сегодня к творческому наследию режиссера А.Федулова, мы, его ученики, не без гордости отмечаем, что среди нас жил и творил настоящий мастер, художник, сумевший открыть в искусстве мультипликации совершенно новые горизонты.
Исповедальный характер его творчества будет вдохновлять еще не одно поколение
режиссеров-мультипликаторов. Ведь истинная цель его фильмов - проложить путь в
пустыне нашего сердца, чтобы начало оно биться чуть менее равнодушно.
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ПЕРЕКЛАДНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА СЛОВАЦЬКОЇ МОВ)
В статье проанализированы переводные терминологические словари на основе английского и словацкого языков.
Ключевые слова: словарь, перевод, терминология, термин, английский язык, словацкий язык, терминография.
The article is concerned with a comprehensive study of the English-Slovak and SlovakEnglish terminological dictionaries.
Key words: dictionary, translation, terminology, term, English, Slovak, terminography.
Науковий термін функціонує у межах терміносистеми та накладається на загальномовну систему наукових понять, реалізовуючи свій зміст лише як елемент певної терміносистеми, зазначає Р.Дудок. Його значення фіксуються у системі й підтримуються
тими параметрами, які в ній використовуються [Дудок: 185]. Будь-яка дефініція терміна,
що фіксується у відповідному лексикографічному джерелі, має бути точною, вичерпною
і лаконічною. На думку Р.Дудка, «точність досягається співвіднесеністю термінів, які
належать до дефініції з позначуваним ними науковими поняттями, а знаки, які розкривають відношення між предметами і явищами об’єктивної дійсності будь-якої наукової
сфери, набувають дефініції термінів» [Дудок: 187]. За даними перекладних термінологічних словників, терміни-іменники є найчастотнішими, наступними виступають термінидієслова, слідом йдуть терміни-прикметники, а інші частини мови – кількісно найменш
репрезентативні, хоча й також відображені в лексикографічних джерелах. Структуру
термінознавства складають два розділи: теоретичне термінознавство, яке аналізує терміни та терміносистеми, закономірності їх створення і функціонування, і прикладне термінознавство, яке вирішує ряд прикладних завдань із застосуванням методів і шляхів
роботи з термінами і їх сукупностями. Такими джерелами є словники, стандарти, збірники рекомендованих термінів, картотеки, банки термінологічних даних [Лейчик: 13-14].
Практика створення термінологічних словників, тобто термінологічна лексикографія,
або іншими словами – термінографія, здійснюється протягом декількох століть. Однак,
методика побудови термінологічних словників з’явилася лише в середині ХХ століття.
© Руда О.В., 2010
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Найбільше публікацій присвячених цій темі вийшло в світ з середини і до кінця 80-х
років минулого століття, які також окреслили дві основні проблеми в цій галузі. Перша проблема полягає у типології і класифікації термінологічних словників. На думку
В.Лейчика, класифікація термінологічних словників повинна базуватися на наступних
релевантних диференційних ознаках цих словників, їх змісту та форми: тематичне охоплення, зміст лівої частини словникової статті, зміст правої частини словникової статті,
спосіб впорядкування словника, ціль, функція і призначення словника, охоплення мов,
новизна термінів [Лейчик: 156]. Наступна проблема пов’язана зі створенням термінологічних словників – це проблема правої частини словникової статті. У правій частині
перекладних термінологічних словників, зазвичай, наводять переклад відповідного терміна, визначаючи значення терміна, хоча перелічуються не всі необхідні його ознаки. Ці
ознаки найчастіше описуються не опираючись на базові й основні терміни даної терміносистеми або описуються лише зовнішні найочевидніші ознаки певного терміна. Перекладачам і науковцям дуже потрібні посібники й довідники, де б спеціально розглядалася термінологія різних науково-технічних галузей. Перекладні термінографічні джерела
охоплюють період з 1963 року до початку XXI століття, а також є різноплановими за
широтою охоплених терміносистем.
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Проблеми перекладу термінів знаходяться на межі термінознавства і теорії перекладу, а зокрема теорії науково-технічного перекладу. На думку, В.Лейчика, у теоретичного термінознавства та теорії перекладу є три суміжних ділянки: 1) переклад термінів є
ядром для перекладу спеціальних текстів; 2) перекладні словники термінів – частина
науково-технічних словників; 3) термінологічне редагування перекладів – розділ редагування спеціальних текстів [Лейчик: 158]. Таким чином напрямки прикладної термінографії є найрізноманітнішими й охоплюють і перетинаються з незліченою кількістю
науково-технічних галузей. Потреба аналізу англо-словацьких та словацько-англійських
термінографічних джерел нагальна не тільки з огляду на відсутність відповідної довідкової літератури, а й у зв’язку з важливістю якісної підготовки кваліфікованих фахівців
різних галузей науки й техніки.
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Евфемізм як мовний засіб текстового зв’язку
офіційно-ділового стилю китайського мовлення
У статті розглядається явище евфемізму та протилежне йому дисфемізму китйського мовлення, зокрема, офіційно-ділового стилю китайської мови. Також в статті
подаються для порівняння приклади з української та англійської мови. Як висновок, узагальнюються основні особливості вживання евфемізмів згідно з традиціями китайського ділового етикету.
Ключові слова: евфемізм, дисфемізм, китайське мовлення, етикет, економічний дискурс.
В статье рассматривается приём эвфемизации и противоположное ему дисфемизации в китайсом языке, а конкретно в официально-деловом стиле. Также подаются
для сравнения примеры из украинского и английского языка. Как вывод, обобщаются
основные особенности употребления эвфемизмов согласно китайской традиции делового этикета.
Ключевые слова: эвфемизм, дисфемизм, китайский язык, этикет, экономический
дискурс.
This article deals with the method of euphemism and opposite to it diseuphemism in Chinese
language, particular in official language of Chinese. The article also includеs some examples
from English and Ukrainian languages for comparison. In conclusion, some particular
characteristics of usage of euphemism according to Chinese tradition etiquette is outlined.
Key words: euphemism, diseuphemism, Chinese language, etiquette, economic discourse.
В кожній мові існують свої власні заборонені теми, яких намагаються уникати в суспільстві. Звичайно, що ці теми іноді співпадають в неоднакових мовах. Наприклад, тема
смерті, як в українській так і в китайській мові вважається «неприємною» і відповідно
забороненою. Саме слово помирати майже завжди замінюється доречним для ситуації
евфімізмом. Наприклад: 安民 (замовчати навіки)，百年 (сто років, життя)，闭眼 (закрити очі)，不在 (немає)，长短 (загибель)，辞世 (піти зі світу)，大归 (велике повернення)
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，大夜 (велика ніч)，归西 (піти, повернутися на Захід)，风木 (вітер і дерево)，回老家
(повернутися на Батьківщину)，化身而去 (піти в небуття)，临难 (зустрітися з нещастям)，入地 (увійти в землю) і т.д. Тут зауважимо, що слово помирати в китайській мові (
死) співвзвучне з цифрою чотири (四) - «си», тому існує повір’я (забобон), що промовляти цифру чотири є поганим знаком і може призвести до невдачі, нещастя. Таких «нещасливих» омофонів в китайській мові надзвичайно багато. Наприклад, 钟 (годинник) – 终
(кінець, смерть), 伞 (парасолька) – 散 (розлучатися), 岁 (роки, вік) – 打碎 (розбивати,
ламати) і т.д.
Щодо самого терміну евфемізм [від грец. euphemismos < eu – добре та phemi – говорю], то це – троп, благозвучне слово або вислів, що вживається для непрямого, прихованого, зокрема пом’якшеного ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій,
замість прямої їх назви (вже існуючої при перейменуванні або логічно найбільш умотивованої при первинному найменуванні). Китайською мовою термін звучить як 委婉语
(вей вань юй), що дослівно перекладається як «делікатна, тактовна мова». На противагу
евфімізмам виступають дисфемізми, що є свого роду грубими, некоректними, занадто
прямими виразами. Китайський термін – 禁忌语 (цзінь цзі юй), і дослівно перекладається як «заборонена мова, мова табу». Для їхнього номінування деякі лінгвісти пропонують вживати термін-гіперонім "ікс-фемізм" (X-Phemism) [1]. Метафорично суть їхнього
протиставлення можна схарактеризувати як “щит і меч”. Говорити евфемістично – це
послуговуватися мовою як щитом проти об’єкта, що викликає страх, ворожість, гнів і
презирство.
Ще однією спільною для китайського і українського суспільства табуйованою темою є інтимна і все те, що пов’язано з цією сферою. Наприклад: 黄色 (жовтий колір –
для позначення порнографічних матеріалів)，戴绿帽子 (носити зелену шапку – про чоловіка, дружина якого має коханця)，野花 (дика квітка – коханка)，吃豆腐 (істи тоуфу,
тобто соєвий сир – бути бабієм)，蓝桥 (голубий міст –підчепити дівчину на ніч，做爱
(робити кохання – кохатися)，云雨 (хмари і дощ – кохатися)，色欲 (нестримне бажання，花柳 (квіти верби – повія)，曲院 (дім розпусти) і т.д.
Певні функціїї життєдіяльності людського організму, як в китайській так і в українській мові вважається темою-табу. Тут слід зауважити, що для китайців це сприймається
більш природно, адже іноді можна почути 吃喝拉撒睡 [1: 92], що дослівно ознчає «їсти,
пити, ходити в туалет, спати». Не підлягає сумніву той факт, що нецензурна лексика також входить до складу дисфімізмів.
Однією з причин, які стоять за табу є поняття приватності, про яке яскраво говорить
англійський вислів: «Мій дім – моя фортеця» – домівка кожної людини є священою, і нікому не дозволяється туди проникати. Це також стосується і приватного життя. Поняття
приватності є достатньо прийнятним на Заході, в той час, як для китайців це є досить
незвичним. Саме слово «приватність» як іменник відсутнє в китайській мові. Ми це пояснюємо конфуціанськими правилами, про життя людини в суспільстві, яке виступає
ідеальною умовою для нормального розвитку людини, заперечуючи усе індивідуальне.
Ще однією причиною може бути комуністичний режим, який панував в Китаї протягом
довгого періоду. Так, традиційною китайською домівкою на півночі Китаю вважалася
чотирикутна будівля із невеличним двориком всередині (四合院、四合房), в якій жили
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декілька поколінь однієї сім’ї. Навіть саме слово «будинок» в китайській мові（房子）
складається з елементу «двір» і «квадрат».
Так, проживання багатьох членів родини під одним дахом, звичайно, обмежували
право на певну індивідуальність і приватність, а справа окремої персони вважалася справою усього колективу.
Євфемізми, як свого роду певні «зашифровані» кліше, мають місце не тільки в повсякденномі житі, а й в офіційно-діловому спілкуванні, так як обслуговує сферу бізнесу,
політики, преси і т.д. Адже ті комунікативні завдання, які стоять перед бізнесменами,
політиками, журналістами неможливо вирішити, використовуючи лише прямі номінації,
без натяків, недомовленостей, завуалювання. Основна мета, що переслідується мовцем
при евфемізації свого мовлення у політичних, економічних і соціальних відносинах, – це
прагнення уникати комунікативних конфліктів і невдач, не створювати у співрозмовника відчуття комунікативного дискомфорту. У сучасних умовах дедалі більшого розвитку
набувають найрізноманітніші способи та засоби евфемізації, які торкаються соціально
значущих тем, сфери діяльності людини, її стосунків з іншими людьми, зі суспільством,
владою, – саме цим і визначається актуальність нашої статті. На думку Д. Крістала, саме
економічний і політичний дискурс, поряд із рекламним, найбільш придатний для того,
щоб прикрашати дійсність і приховувати справжній стан справ [2: 36]. Є всі підстави вважати тенденцію до евфемізації однією з прагматичних закономірностей функціонування
економічної і політичної мови.
Уживання евфемізмів відіграють неабияку роль з точки зору етикету, що говорить
про високий рівень моралі співрозмовника. Проте такі «зашифровані» формули, дуже
часто незрозумілі для іноземця, несуть певне лексичне навантаження, що виражається
метафорично, певними історичними реаліями, асоціативними значеннями, які сприймаються правильно лише носієм мови. Деякі західні вчені, такі як Р. Дентон і Г. Вудвард
політичну евфемістику пов'язують з поняттям містифікації, що через передефінування
постає як використання номінацій, які ускладнюють здатність усвідомлювати суть політичних подій», «занурюючи опис подій у словесний туман» [3: 56]. Тому знання евфімізмів є дуже важливим не тільки для розуміння у певній ситуації, а й для адекватного
перекладу на рідну мову.
Прийом евфемістичного перейменування полягає в тому, що результатом цього процесу має виступати номінація, що, з одного боку, вуалювала б суть явища, а з іншого –
упізнавалася б колективом носіїв мови. Тому евфемізм повинен вишукувати шляхи затемнення небажаних значеннєвих складників, не виходячи одночасно із сфери вихідного значення. Проте в економічній комунікації мають місце і випадки повного виходу
за межі вихідного значення, унаслідок чого номінація результату позначає щось, прямо
протилежне суті денотата. Такий феномен евфемістичної містифікації (Війна – це мир.
Воля – це рабство) є об'єктом дослідження в знаменитій книзі Дж. Оруелла «1984», яка з
лінгвістичного погляду становить інтерес як доведене до гротеску викриття негативних
сторін евфемістики [4: 139].
Існують випадки, коли одне й те саме слово, яке на певному етапі вважалося евфемізмом для заміни «некоректного» слова, тепер виступає звичайним поняттям із зміненним
значенням. Так, наприклад, 下海 спочатку мало значення вільного актора, який мандрує
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містами з виступами, потім трансформувалося в евфемізм для професії повії, або її діяльності, про що читаємо у творі «Чотири покоління під одним дахом» Лао Ше [5: 11].
В сучасному мовленні下海 означає зайнятися власним бізнесом, працювати сам на себе
(放弃原来的工作而经营商业) [6: 1468], що в українському мовленні звучить як «податися у вільне плавання», проте у словнику можна знайти усі вище перлічені варіанти
тлумачення.
Якщо говорити про евфемізми в офіційно-діловому стилі, то тут зауважимо, що далі
мова піде про евфемізми у площині тексту. Так, текст – є основною складовою частиною
будь-якого документу. Саме текст вичерпно й переконливо розкриває суть конкретної
справи. При підготовці документа слід дотримуватися текстових норм офіційно-ділового
стилю, які регламентують побудову тексту і його частин, регулюють структуру змісту і
послідовність його розгортання відповідно до схеми певного виду документа, тобто визначають змістову і формальну організацію тексту документу.
Щодо самої організації тексту, то речення об’єднуються у текст за допомогою мовних одиниць, таких, як: лексичних, морфологічних, синтаксичних. Саме до лексичних
мовних засобів і відносять евфімізми.
Китайський вчений Чень Сунцень (陈松岑) в своїй роботі, присвяченій мовленнєвому етикету («礼貌语言») подає три способи реалізації евфемізмів в мові. Це – 1). синоніми, близькі за змістом слова, пояснення; 2). різні типи речень; 3). інтонація [7: 72].
Синоніми, близькі за змістом слова, пояснення. Під час офіційних переговорів,
конференцій, самітів та інших офіційних заходів або в офіційному листуванні виникають
ситуації, коли потрібно відмовити партнерам, висловити своє незадоволення, незгоду.
Тут слід бути дуже обачним, щоб, по-перше, не зіпсувати стосунки і, по-друге, не справити на китайців негативне враження. Такими завуальованими виразами можуть послужити “我们再想想” (ми подумаємо),“我考虑考虑” (я поміркую над цим),“我再研
究研究” (я ще вивчю це питання), а не “我们不愿意” (ми не бажаємо, не хочемо),“
不行” (не можна), “没有” (немає, ні), як в нашій мові. Під час прийому їжі, китайці
можуть поцікавитися, чи подобається Вам смак китайських страв. Доречною відповіддю буде “我们不太习惯这个味道” (ми не дуже звичні до такого смаку). Якщо під час
театрального виступу, у вас запитують враження, краще відповісти“这方面我是外行”
(я в цьому не дуже тямлю, я не експерт в цій сфері) , чи “我看这一部分还是不错” (ця
частина навіть дуже цікава, непогана). Загалом, китайці відрізняються своїми «маневрами» у спілкуванні, що дуже часто призводить до непорозумінь на міжнародному рівні.
Адже Захід звик до «прямих», конкретних заяв, особливо, коли це стосується ведення
бізнесу. Китайські представники практикують так званий прийом «позитивності, належності» (可取的), в основу якого лежить неконкретне, а близьке, нейтральне значення.
Наприклад, “可以理解” (можна зрозуміти) не значить, що вас розуміють, а лише те,
що з вами більш-менш погоджуються, “表示欣赏” (вираження захоплення) не означає
підтримку, а лише комплімент, лестощі.
Згідно з правилами етикету в Китаї, невічливим вважається звертатися до персони
від імені І-ої, ІІ-ої і ІІІ-ої особи однини. Для цього існує ряд етикетних формул, які підпадають під категорію евфімізмів, адже виконують однакову з ними функції. Наприклад,
ІІ-ої особи (ти, ви ) – 贵方 (досл. дорогоцінна сторона)，І-ої особи (я) – 本人 (ця
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людина), ІІІ-ої особи однини (він) – 君人 (благородна людина, благородний муж), що в
дослівному перекладі на українську мову звучить доволі глузливо.
Різні типи речень. В китайській як і українській мовах існує чотири типи речен:
розповідне, питальне, спонукальне, окличне. Ті, що відповідають етикетним нормам в
китайській мові, це – спонукальне, питальне і розповідне. Наприклад, 请关上门！(Будь
ласка, закрий двері!), 你可以把门关上吗？(Можеш закрити двері?), 你不想把门关上
吗？(Не міг би ти закрити двері?), 把门关上好吗？(Закриєш двері?). Потрібно зазначити, що незалежно від типу речення, вічливе звертання ще доповнюється лексичними
елементам, як, наприклад, «будь ласка». Щодо розповідного речення, то роль евфемістичного елементу тут виконують, по-перше, слова невпевненості, можливості (大概、也
许、或者、恐怕、等), а, по-друге, прийом перепитування (是不是、能不能、行不行).
Наприклад, 你大概要吃了！(Вам, напевно, слід поїсти!), 恐怕你吃到了！(Боюсь, що ти
запізнешся!). 你能不能把车借给我用一下 (Не міг би ти позичити своє авто), 你是不是
可以站远一点 (Не міг би ти відійти подалі?).
Інтонація. Кожній конкретній ситуації відповідає, а точніше в залежності від учасників розмови, залежить інтонацію. Наприклад, 把门关上吧！(закрий двері) 请把门关
上！(будь ласка, закрий двері) 麻烦你，把门关上吧? (перепрошую, чи не могли би закрити двері?).
Вище усі наведені приклади демонструють той факт, що зважаючи на приналежність
китайської мови до ізолюючого типу, вживання евфемізмів здійснюється лише на лексичному, синтаксичному та інтонаційному рівні, тобто за допомогою певних слів, що
«пом’якшують» сприймання дизвфемістично забарвлених речень. Наприклад:“无可奉
告”（不能告诉你）- не можемо Вас повідомити проце, не маємо права Вам сказати，“
谢绝参观”（不让看）– не можемо Вам показати，“经济困难” （危机）– економічна
скрута, а не криза，“让利（降价）出售”– ціновий бонус, а не зниження ціни，“调价
（涨价）” – врегулювати ціну, а не підвищити її，“市场疲软”（萧条）– послаблення ринку, а не депресія, занепад.
Щодо лексичних конструкцій з евфемістичним забарвленням, то в китайській мові
виділяють наступні: 未必 + дієслово, що перекладається як «можливо не, немає необхідності». Вживається у випадках відмови, заперечення та навіть виправдання. Наприклад:
老师也未必认识这几个字 (викладачу не обов’язково знати ці ієрогліфи); 这消息未必可
靠 (цим новинам не обов’язково довіряти) [8: 234].
Ще одніє синтаксичною конструкціює з евфемістичним ефектом можна видалити 未
偿 /未始+ дієслово. Наприклад: 这未尝不是一个好建议 – можливо, це не найкраща ідея
(досл. – не не обов’язково гарна ідея); 您的办法固然有优点，但是也未尝没有缺点 –
звичайно, що ваш спосіб дуже гарний, але не можна не зауважити і його недоліки (досл.
– звичайно, що Ваш спосіб дуже має свої позитивні моменти, але й не без недоліків).
Щодо дисфемізмів, то в різних культурах вони також не завжди співпадають. Іноді,
те, що на нашу думку є компліментом, для інших – образою. Наприклад, прикметник
хитрун може вживатися як комплімент для кмітливої людини в нашій мові, проте 狡猾
завжди звучить як образа в китайській культурі і навпаки: 骄傲 – в китайській культурі
несе позитивне значення, а в українській слово гордий має негативне значення, адже навіть за християнською традицією гординя – це гріх. 爱人 (кохана людина) – в китайській
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мові має позитивне значення, а ось в англійській мові lover іноді має негативний відтінок, 个人主义者 – індивідуаліст – для української та англійської культури – позитивне,
а для згідно з китайською традицією – великий недолік.
Висновок. По-перше, евфемістичністъ (як і дисфемістичність) не є самою характеристикою слова, тому навряд чи можна говорити про евфемізми і дисфемізми як про особливі лексичні пласти. Точніше було б сказати, що евфемія та дисфемія – це способи або
особливі стратегії використання слова, що становлять частину широкої комунікативної
стратегії непрямого підходу.
По-друге, як вже видно з вище наведених прикладів, заборонені теми існують в усіх
культурах світу, проте не для усіх народів вони однакові. Для китайської мови характерна
більша завуальованість, аніж для англійської чи української. Це пояснюється кількома
факторами: забобонність китайців, домінантність конфуціанської традиції серед китайського народу, а також впливом комуністичного режиму.
По-третє, щодо використання евфемізмів в офіційно-діловому китайському мовленні, то такі комунікативні стратегії дуже сильно домінують в економічному, політичному
дискурсі, тому при вживанні їх, слід брати до уваги рецепієнта, адже при перекладі може
виникнути непорозуміння.
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ПОЗИТИВНИЙ ПОРТРЕТ ПРЕДСТАВНИКА ЧУЖОГО НАРОДУ
В ЛІТОПИСАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
(субстантивно-ад’єктивний дискурс)
Стаття присвячена експлікації фрагмента мовної картини світу часів Київської
Русі. Вперше визначений кількісний і семантичний обсяг, функції іменників і прикметників, які моделюють позитивні соціально-етичні портрети представників чужих народів у давніх текстах. Дослідження проведено на матеріалі писемних східнослов’янських
пам’яток ХІ–ХІІІ ст.
Ключові слова: мовна картина світу, Київська Русь, іменник, прикметник, соціальноетичний портрет.
The article touches upon explication of the fragment of the Kyiv Rus' period world view.
For the first time the quantitative and semantic volume, functions of nouns and adjectives
that simulate the positive social-ethic portrait of representative of foreigner in old texts were
determined. The article is based on the analysis of ancient literary monuments of XI–XIII centuries.
Key words: world view, Kyiv Rus, substantive, adjective, socio-ethical portrait.
Духовний світ людини Київської Русі знаходить багатогранне відбиття у писемних
пам’ятках ХІ–ХІІІ ст., зокрема в семантиці та особливостях використання лексики моральної сфери. Одним із актуальних завдань історичної лексикології залишається всебічне дослідження словникового складу давньоруської мови (за традиційною термінологією) із подальшим виходом на реконструкцію давніх моральних пріоритетів давніх
східних слов’ян. Отже, об’єктом нашого аналізу виступає явище структурування у певний фрагмент картини світу світоглядних, ціннісних орієнтацій людини Київськї Русі,
які знаходять відбиття у давніх текстах. Можливість виявити соціально-етичні орієнтації східних слов’ян ХІ–ХІІІ ст. дає, зокрема, експлікація мовної картини світу часів
Київської Русі в межах однієї з універсальних бінарних опозицій архаїчної картини світу – опозиції «свій» / «чужий».
Маємо на меті визначити обсяг і функції іменників і прикметників, які в східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. моделюють індивідуалізований позитивний соціально-етичний портрет іноземця. Дослідження проводиться на матеріалі категоріально і семантично об’єднаних іменників і прикметників, які в східнослов’янській
писемності ХІ–ХІІІ ст. використовувалися зі значенням соціально-етичної оцінки особи
безпосередньо щодо людини (напр., «кън#зь Мьстиславъ благонравенъ»). Така лексика
утворює кількісно вагомий (611 одиниць), структурно цілісний, семантично значущий
шар словникового складу мови східних слов’ян ХІ–ХІІІ ст. Джерелом матеріалу слугують писемні східнослов’янські пам’ятки зазначеного періоду – літописи, житія святих,
патерики, княжі статути, грамоти тощо.
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Виступаючи в текстах у функції епітетів-означень, досліджувані іменники і прикметники формують «внутрішні», психологізовані, соціально-етичні портрети осіб, про яких
ідеться на сторінках пам’яток. Матеріал показав, що фрагмент «портрет представника
чужого народу» майже повністю представлений негативними (узагальненими та індивідуалізованими) портретами і лише найменша його частина утворена позитивними портретами представників чужих народів. На відміну від негативних портретів позитивні
соціально-етичні портрети представників чужих народів містяться тільки в літописах.
На полюсі «свій» розташовані портрети таких представників чужих народів, які
своїми вчинками викликали повагу і до яких у Київській Русі ставилися як до «своїх».
Фрагмент поділяється на два мікрофрагменти: один становлять портрети тих представників чужих народів, які були сучасниками літописців і виявили свою вдачу в стосунках
з жителями Київської Русі, інший – портрети тих представників чужих народів, які не
обов’язково були сучасниками книжників Київської Русі і про яких автори дізнавалися
опосередковано, переважно через літературні пам’ятки перекладного характеру.
Першу частину фрагмента репрезентують утворені за допомогою позитивно конотованих іменників боголюбьць, христианинъ та прикметників хърабърыи, славьныи,
прhдобрыи, добрыи, подвижьныи, мъногодобродhтельныи, тихыи, кротъкыи,
съмhреныи, незълобивыи, братолюбивыи соціально-етичні портрети мазовецького кн.
Конрада (Кондрата), що був сином короля Казимира ІІ Справедливого, краківського кн.
Болеслава, полоцького кн. Товтівіла, татарського кн. Алибуги, Вошлега (Войшелка) –
сина литовського кн. Міндовга (Мендовга), болгарина Аврамія.
У Галицько-Волинському літописі позитивної оцінки набули мазовецький кн. Конрад
і краківський кн. Болеслав: «оумре кн#зь великии Л#дьскыи Кондратъ. иже бh славенъ
и предобръ» (*1251, ЛГВ, ЛИ-3, 809–810); «кн#зь Краковьскии Болеславъ. добрыи тихии. кроткии смиреныи. незлобивыи (вар. Х.П.: незлобивыи братолюбивыи)» (*1279,
ЛГВ, ЛИ-3, арк. 292 зв.). Тексти свідчать про те, що др. кротъкыи «лагідний, покірний,
тихий, скромний, незлобивий», др. съмhреныи (съмирhныи) «смиренний, покірливий
долі», тихыи «тихий; тихомирний; скромний» мали високу частоту використання у
східнослов’янських пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. Найчастіше ці лексеми трапляються у складі
етикетних формул «кротъкыи і съмhреныи» і «тихыи, кротъкыи, съмhреныи», які можуть виступати як в нерозгорнутому, так і в розгорнутому вигляді («бысть же сей мужь
[…] смиренъ, и кротокъ» – *1185, ЛНик-1, 10; «и тихъ, и смиренъ, и кротокъ» – *1089,
ЛНик-1, 115–116; «кротъкъ нравъмь, и тихъ съмыслъмь», «отьцъ же нашь Феодосий
съмhренъмь съмыслъмь» – к. ХІ, сп. ХІІ–ХІІІ, ЖФ, 330). З’ясовуючи походження і розвиток літературних формул («горе и печаль», «страхъ и ужасъ», «радость и веселье»
тощо) у давньоруських текстах, В.В.Колесов дійшов обґрунтованого висновку: «Тепер
ясно, що всі ці необхідні для літературної мови формули спочатку мали суто прагматичну мету – на основі зближення окремих значень поєднуваних слів утворити поняття збірного смислу, художня сила якого виникає із сумісності раніше різноспрямованих
смислів» [2: 145].
Новгородський літопис зберіг добру згадку про полоцького кн. Товтівіла:
«Убиша добра князя Полотьского Товтивила» (*1263, ЛНс, 84). М.С.Грушевський
відзначає, що «при кінці 50-х рр. (1258–63) Мендовгів братанич Товтивил княжив в Полоцьку, не знати коли й як туди діставши ся» [1: 12].
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У Никонівському літописі для характеристики татарського кн. Алибуги літописець
підібрав позитивно конотований прикметник хърабърыи, який не використовувався щодо
представників народів (татар, половців та інших), що здійснювали ворожі напади на Київську Русь: «пріиде изо Орды Невруй царевич, и князь Катіакъ и князь Алыбуга храбрый
ратью на великого князя Андрhя Ярославичя Суздальскаго» (*1252, ЛНик-1, 138). На
жаль, невідомо, чим татарський князь зобов’язаний позитивному епітету-означенню.
У цьому ж літописі позитивної оцінки удостоєний кн. Вошлег (Войшелк) [3: 299–
311], який був сином литовського кн. Міндовга, залишив князювання, хрестився і
став іноком: «и иде въ Синайскую гору, и крестися и научися грамотh, и бысть мнихъ
подвиженъ и многодобродhтеленъ, и пребысть тамо десять лhтъ» (*1264, ЛНик-1, 144).
Щодо Вошлега в літописі використане слово подвижьныи. У СДРЯ XI–XIV уживання
лексеми подвижьныи зі значенням «який веде життя подвижника» в текстах ХІ–ХІІІ ст.
не відбите.
Також в Никонівському літописі міститься портрет християнина болгарина Аврамія,
убитого волзько-камськими болгарами-магометанами: «убіенъ бысть нhкій боголюбецъ
христіанинъ Болгаринъ Аврамій […] и имhаше житіе добродhтельно и боголюбиво, и
вниде въ Воложскіа и Камскіа Болгары гостьбу дhя» (*1229, ЛНик-1, 97); болгари мучили Аврамія, намагаючись схилити до своєї віри, «и послhди отсhкоша главу его» (*1229,
ЛНик-1, 97). В одному контексті поряд із парою синонімічних іменників боголюбьць,
христианинъ літописець ужив прислівники добродhтельно і боголюбиво, які не стільки
розширюють, скільки підсилюють означену рису Аврамія. Звертає на себе увагу й те, що
автор обрав для характеристики саме іменники, які маркують постійну ознаку більшою
мірою, ніж прикметники. Доречно зазначити, що до іменника боголюбьць «який любить
Бога» книжники ХІ–ХІІІ ст. зверталися приблизно втричі рідше, ніж до прикметника
боголюбивыи.
Семантика лексем боголюбьць, христианинъ, добрыи, прhдобрыи, славьныи,
хърабърыи, мъногодобродhтельныи вказує на те, що літописці характеризують представників чужих народів насамперед з позиції християнина; уживаючи прикметники
боголюбьць, христианинъ, мъногодобродhтельныи, подвижьныи, автори акцентують
увагу на тому, що людина, про яку йдеться, виявляє вірність християнському вченню,
є чеснотливою, сповненою високих помислів, поривань, прагне досягти духовної досконалості.
Другу частину фрагмента утворюють соціально-етичні портрети візантійського імператора Романа та його синів Костянтина і Стефана, грецького імператора Дуки Ватаца, який 34 роки правив двома частинами колишнього Грецького царства, азіатського
імператора Кала Івана Ватаца, царя Мануїла, Василія македонського, грецького імператора Михайла Пефлаганенина, а також узагальнений портрет воїнів. Щодо цих осіб
літописці використовують іншу групу позитивно конотованих лексем, а саме прикметники христолюбивыи, благооумьныи, православьнъ, добролюбивыи, благочьстивыи,
добронравьныи, благооувhтьливъ, негърдhливъ, съмhреномоудръ: «при ц(а)ри Романh
и К(о)ст#нтинh и Стефанh. х(ристо)любивыхъ вл(а)д(ы)къ» (*945, ПВЛ-1, 46); «Романа
благоумна» (*912, ЛНик-1, 26); «православен и добролюбивъ» (*1204, ЛНик-1, 46); «добролюбивому Василію Македоньскому» (*876, ЛНик-1, 10); «Михаилъ […] добронравенъ
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и изященъ бh» (*1054, ЛНик-1, 88); «благочестивому царю Калу Ивану Ватацу»
(*1204, ЛНик-1, 45); «благочестивhмъ царh Мануилh» (*1160, ЛНик-1, 223); «бысть
благоувhтливъ, негорделивъ, смиреномудръ» (*1054, ЛНик-1, 86). Слово добронравьныи
«скромний; тихий, лагідний; доброзвичайний», як свідчать тексти, увійшло в ужиток не
пізніше початку Х ст., використовувалося у текстах ХІ ст. і пізніше: «мужа добронравны»
(*914, ЛНик-1, 27); «мuжа добронравна» (ЖАЮ, 179); «Михаилъ […] добронравенъ»
(*1054, ЛНик-1, 88); «добронравьнъ зhло» (сп. к. ХІ, Пат. Син., арк. 45), а також сп. к.
ХІ, Пат. Син., арк. 6, арк. 15 зв., арк. 29, арк. 102 зв.). У СДРЯ ХІ–ХІV перші приклади
датовані ХІІ ст. Прикметник добролюбивыи «схильний до добра; доброчесний», ужитий в Никонівському літописі під *1204, у СДРЯ ХІ–ХІV не зафіксований, а в СлРЯ ХІ–
ХVІІ єдиний ілюстративний приклад датований ХVІ ст. Прикметник благооувhтьливъ
зі значенням «який вміє переконувати, схиляючи до добра, повчати доброю порадою
і тим самим заспокоювати, утішати» зрідка трапляється в текстах ХІ–ХІІІ ст. Слово
благооувhтьливъ у СДРЯ ХІ–ХІV не зафіксоване. Прикметник съмhреномоудръ, який
іноді трапляється в оригінальних текстах та перекладах ХІ ст. і значення якого можливо
визначити як «мудрий у своїм смиренні та покірливості долі, мудрий і тому смиренний, покірливий, смиренномудрий», належить до тих лексем, семантика яких відбиває
кореляцію понять мудрість і смирення. У текстах слово съмhреномоудръ звичайно
стояло поряд із синонімічним негърдhливъ (так само, як др. моудрыи вживалося поряд
із кротъкыи і съмhреныи). Єпископ Симон, звертаючись до Полікарпа, закликає його
служити Богові зі смиренною мудрістю: «Въспряни, брате, и попецися мыслено о своей души, работай господеви съ страхом и съ всякою смиреною мудростию» (сп. 1554,
КП, 476).
Лексеми христолюбивыи, православьнъ входять до складу лексико-семантичної групи
«вірний», добролюбивыи, добронравьныи, благооумьныи – груп «праведний», «мудрий»,
благочьстивыи – груп «вірний», «праведний», благооувhтливъ – групи «милосердий»,
негърдhливъ, съмhреномоудръ – групи «смиренний». Набір лексем, які використовувалися щодо не-сучасників книжників ХІ–ХІІІ ст., не збігається з набором іменників і прикметників, які літописці вживали щодо своїх сучасників.
Крім індивідуалізованих портретів осіб, які не були сучасниками літописців Київської Русі, досліджуваний фрагмент містить узагальнений потрет воїнів: «и полки
събравъ яко морскій песокъ, мужа храбры (вар. Б.Т.А.: храбра) […] и наполняетъ поля
храбрыхъ мужей, і всю землю облистоваху копіа» – *912, ЛНик-1, 26 (ідеться про воїнів,
яких грецький воєвода Лев зібрав для війни з візантійським імператором Романом).
Реконструкція фрагмента «позитивний портрет представника чужого народу» виявила його цілковиту семантичну підпорядкованість християнському конструюванню світу,
домінування загальнохристиянських моральних цінностей над особливостями оцінки
етнічних сусідів з боку східних слов’ян.
Отже, та частина фрагмента «позитивний портрет представника чужого народу», яка
розташована на позитивному полюсі «свій», представлена невеликою кількістю епізодичних статичних портретів і утворена за допомогою позитивно конотованих іменників боголюбьць, христианинъ і прикметників благооувhтливъ, благооумьныи, благочьстивыи,
добролюбивыи, добронравьныи, добрыи, мъногодобродhтельныи, негърдhливъ, под282

вижьныи, православьнъ, прhдобрыи, славьныи, съмhреномоудръ, христолюбивыи,
хърабърыи. Ці лексеми репрезентують лексико-семантичні групи «вірний», «доброзичливий», «шановний», «хоробрий», «доброчинний», «праведний», «мудрий», «милосердий», «смиренний». Особливістю цього фрагмента є відсутність межі між ядром і периферією; семантичний обсяг у стислому вигляді може бути представлений системою
значень «добрий, не злий; який живе за християнськими принципами; який любить Бога;
смиренний; хоробрий». Фрагмент виявляє зв’язок з такими базовими опозиціями давньої
східнослов’янської картини світу, як «добрий» / «недобрий», «християнин» / «нехристиянин», «праведний» / «неправедний», «смиренний» / «несмиренний», «хоробрий» / «нехоробрий». Характер відбитої в семантиці іменників і прикметників соціально-етичної
оцінки представників чужих народів свідчить про те, що в Київській Русі толерантно,
з повагою ставилися до тих чужоземців, які вели праведний спосіб життя, сповідували
християнську віру, були чеснотливими, смиренними, доброзичливими.
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(Київ, Україна)
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛАТИНИЦІ

У цій роботі розглянуто низку різноманітних проблем, які виникли в процесі розробки національного стандарту української латиниці.
Ключові слова: транслітерація, абетка, кирилиця, латиниця, взаємна однозначність, доповнювальність, модифікатор.
В данной работе рассматривается ряд проблем, возникших в процессе разработки
национального стандарта украинской латиницы.
Ключевые слова: транслитерация, азбука, кириллица, латиница, взаимная однозначность, дополнительная дистрибуция, модификатор.
In this article, a number of problems raised in the course of development of National standard of Ukrainian Latinics, are analyzed.
Key words: transliteration, alphabet, Cyrillics, Latinics, simple correspondence, complementary distribution, modificator.
На сьогодні в Україні існують різні підходи до транслітерації та її унормування. Для
належного представлення державної мови України в міжнародному спілкуванні (у документах, угодах, паспортах, друкованих виданнях і картах, на табличках, логотипах і дорожніх знаках, у міжнародних телеграмах, електронній пошті та в інших телекомунікаційних мережах і т. д.) необхідно мати відповідний стандарт. Це зумовлює актуальність
нашого дослідження. Метою нашої статті є аналіз основних підходів до транслітерації та
рекомендації до подолання транслітераційної кризи в Україні.
Нагадаємо, що транслітерація – це перезапис літер за допомогою іншого правописного укладу, який регулюється орфографічними нормами даної мови. Тому транслітерована форма повністю рівнозначна вихідній: інформація, яку містить текст, при цьому не
спотворюється. На такій особливості транслітерації наголошував і Ю. С. Маслов: “Наукова транслітерація повинна будуватися за принципом взаємнооднозначної відповідності
між транслітераційними знаками та графемами оригіналу. Це забезпечить стовідсоткову
можливіть зворотного переведення транслітерованого запису” ([1: 262]). Яскравим прикладом транслітераційної відповідності є представлення тексту за допомогою гаєвиці та
вуковиці в сербохорватській мові. Підкреслимо, що вихідний і транслітерований тексти
належать до тієї самої мови – хоча й записані різними абетками.
Китай, Японія, Ізраїль, Еллада (Греція), Болгарія та інші країни виробили для міжнародного спілкування паралельні латинізовані абетки. Так, назви Hiroshima, Kawasaki,
Burma, Hong Kong, Taiwan, Java, Jamaica, Delhi, Afghanistan, Jerusalem, Iraq, Thessalia,
Hania тощо записані не англійською мовою, а відповідними національними латиницями. У містах Еллади назви вулиць подаються у двох формах: елліницею та латиницею.
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За світовими мовними правилами, оригінальне написання власних назв у середовищі
іншої мови не змінюється: San-Jose (місто в США), Cojijo (провінція Канади), Gijon,
Guadalajara, Volkswagen, Johannesburg, Katja (шоколадка німецької фірми “Bossner”),
Ljubljana, Sarajevo, Katowice, Ajax, Juventus, Mroczek, Hercules Poirot (герой оповідань
Агати Крісті) тощо. Цікаво, що в італійській абетці букви j немає – а назва відомого
футбольного клубу “Ювентус” зберегла автентичний латинський запис. На таку “недоторканість” власних назв звернув увагу ще О. О. Реформатський у роботі [2: 96].
Прийняті й резолюції ООН: IV/20 (1982 р.) – “Про зменшення кількості екзонімів” –
та V/13 (1987 р.) – “Про переважність національних офіційних форм географічних назв”.
Отже, власні назви, що належать Україні, тобто підпадають під її юрисдикцію, мають
записуватися не за чужою латинографічною нормою, а українською латиницею – її державною мовою в міжнародному спілкуванні.
Утім, доволі масовим в Україні є „англійський” підхід, заснований на системах Британського музею [3] та Бібліотеки Конгресу США, який підлаштовує прочитування українських слів під правила англійської мови. Прихильники цього підходу – а найактивнішими є Б. Ажнюк [4], І. Корунець, Р. Зорівчак, С. Головатий, Д. Табачник, Ю. Зайцев
– мотивують свої уподобання тим, що найпоширенішою мовою світу є англійська. Але
така позиція фактично сприяє закріпленню нерівноправності, меншовартісності української мови порівняно з іншими. І це контрастує зі світовою практикою, де панує інша
тенденція – збереження національних особливостей мови-продуцента.
„Англійський” підхід підживлює плутанина між транскрибуванням і транслітеруванням. А тут є істотна різниця. Як ми добре знаємо, окремі слова однієї мови засвоюються
мовою-сприймачем на основі транскрибування (відтворення вимови першоджерела за
допомогою графічних засобів іншої мови) і підкоряються її правилам та словотворенню:
Сімферополь (з еллінської), Orly (з української). Це – запозичені слова. Але інші лексеми – і їх більшість – відносяться до класу іншомовних: вони лишаються приналежними
до “своєї” мови і підлягають лише її законам, а змінюється тільки правописна система,
в якій записується дане слово. Це передусім національні власні назви (не екзоніми) та ті
загальні назви, які не набули окремого переважного вжитку в іншій мові або підпадають
під юрисдикцію даної держави. Для таких слів потрібна транслітерація – спосіб запису,
який зберігає національні графічні особливості.
Отже, „англійський” підхід має в своїй основі не транслітерацію (відтворення букв),
а транскрипцію (відтворення звуків).
Ще О. О. Реформатський застерігав [2: 96], що прагнути до адекватного читання власних назв у інших мовах не варто – тому мрії фонетично підлаштуватися під іншу мову
(тобто забезпечити “легке” читання) є нездійсненними. Власна назва не обов’язково підлягає звичним для даної мови правилам – згадаймо поширену фразу “How do you spell
your name?”. Навряд чи прізвище Waugh викликає в носіїв англійської мови менше таких
запитань, ніж Jakobson (або ж Jakovenko). Офіційна назва Чехії англійською мовою –
Czech Republic. І ніхто не прагне прочитати це як “Кзеч”. Не зламали язика англомовці ні
на іспанському Хіхоні (Gijon), ні на словенській Любляні (Ljubljana), ні на боснійському
Сараєві (Sarajevo).
У самій же англійський мові двознак ch [ч] може прочитуватись: [ш] (attach, Chicago),
[х] (Loch-Ness, Gallacher), [к] (Christy). Як показано в [5: 70-71], в англійській транскрип285

ції неминуче спотворюється написання та звучання слова, а прізвища штучно “помножуються”. Сплутуються “ц” і “тс”, знищується знак пом’якшення ([6: 21, 7: 10]). Внаслідок
цього, наприклад, Зайцев спотворюється в “Заітсева”, Буряк – у “Б’юр’яка”, Левитський
“ототожнюється” з Левицьким, Тоцька – з Тотською, Гальчук – із Галчуком, Донка – з
Донькою, Тронко – з Троньком, Польова – з Половою, а Черняцький “помножується”
аж ушістнадцятеро: Черніатскиї/Черніатский/Черніацкиї/Черніацкий, Черніацкиї/
Черніацкий/ Черняцкиї/Черняцкий, Черніатськиї/Черніатський/ Чернятськиї/Чернятський, Черніацькиї/ Черніацький/ Черняцькиї/Черняцький.
За допомогою таких систем неможливо розрізнити (ідентифікувати) прізвища,
імена та назви Шишченко і Шищенко, Сушченко і Сущенко, Галченко і Гальченко, Левицький і Левитський, Брокгауз і Брохауз, Пії та Пій, Лар’їн і Ларін, Мар’ян і Маріан,
Прудіус і Прудюс, Малюс і Маліус, Клаузіус і Клаузюс, Лялько та Ліалко, Ліана та
Ляна, Медіана і Медяна, Міус і Мюс, Возіанов і Возянов, Гундеріан і Гундерян, Годулян і
Годуліан та багато інших (це так званий „синдром Мартина Борулі”). Також неможливо правильно відтворювати скорочені слова та абревіатури: кг, лісгосп, ЙЕКО,
КІІЦА, УНІАН тощо. Для Києва – штучно придуманий витвір Kyiv (К‘їв/Кийв/Киів/
Київ) – якого немає в жодній мові і через що іноземці вживають екзонім Kiev. Адже
“засобами англійської мови” Kyiv читається хіба що як “Кайв” чи “К’їв”. А назва Україна
записується як Ukraina – за російською латинографічною нормою. Отже, постанова
Кабміну № 55 від 27.01.2010 щодо транслітерації проблеми не вирішує.
Штучно “помножуються” прізвища і внаслідок транскрибування на декілька
різних мов. Так, “занглійщений” Шевчук виглядає як Shevchook, “офранцужений” – як
Chevtchouc, “онімечений” – як Schewtschuk. А японці, чехи, німці, французи, араби,
елліни та інші освічені народи записують своє прізвище завжди однаково – незалежно
від мови, в оточенні якої воно з’являється.
Транскрипційне відтворення реалій якої-небудь мови графічними засобами іншої,
якщо ці реалії не належать цій іншій мові, виправдане лише в одному випадку – на
початковій стадії вивчення іноземної мови. Наприклад, при вивченні російської мови
носіями англійської наводяться словоформи, вимова яких за правилами англійської мови
наближено відтворює російську: петух - pyetookh, бабочка - babachka, велосипед - vyelaseepyed і т.д. ([8: 2003]).
Про суперечливість і недостатність „англомовних” підходів до графічного
перетворення кириличних текстів свідчить і вживання в них двознаків „zh”, „kh” на позначення кириличних літер „ж”, „х” відповідно. Такі буквосполуки нехарактерні для
англійської мови – отже, це не що інше, як „часточка” національної латиниці.
Якщо спиратися на загальноприйняті засади міжмовних взаємовідносин, то й Україну на міжнародній арені повинна представляти державна мова. Для “експортного” запису українських текстів латинськими буквами необхідна українська латиниця (УЛ), яка
є важливим доповненням до нашого правопису. Саме такий підхід лежить в основі транслітераційної розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[5-7; 9-15].
Транслітерація кириличної абетки української та інших східнослов’янських мов має
орієнтуватися на споріднені слов’янські мови: адже тільки в цьому випадку можна уник286

нути проблем зі штучним спотворенням інформації. Підкреслимо, що саме такий підхід
пропонував і О. О. Реформатський у [2: 97]. У правилах орфографії знаного українського
громадсько-політичного діяча Драгоманова замість кириличної літери й уживалася латинська j, а пом’якшення йотованими передавалося за допомогою ь: синьа ‘синя’. Цими
правилами послуговувався й І. Франко. Автор галицького букваря та граматики Йосип
Лозинський уживав латинські літери ще в 1834 році ([16: 32]). Відомий український культурний діяч 19-го століття Антін Кобилянський писав латиницею, близькою до графіки
сербохорватської та чеської мов – зокрема, уживав відповідність ь – j ([16: 32]). Пропонував свій варіант УЛ і С. Пилипенко ([17: 28]). На таких же засадах розробляли транслітерацію кирилиці й видатні російські мовознавці Л. В. Щерба [18], О. О. Реформатський
[2], Р. О. Якобсон [19] та інші. Їхня праця стала науковою основою для міждержавного
транслітераційного стандарту ГОСТ 16876-71 (Ст. СЭВ 1362-78).
Щоправда, цей стандарт теж має істотні недоліки. Так, відповідність й – jj не відзначається природністю, а транскрипційне відтворення ь – ’ (“кома вгорі”) порушує саму
умову транслітераційності. Крім того, транслітерація йшла через посередництво російської мови (в українській частині це стосується передачі літер г – g, и – i, і – ih, ь – “кома
вгорі”).
Транскрипційне відтворення пом’якшення комою вгорі (’), крім порушення транслітераційності, не дозволяє розрізнити велику і малу літери для позначення м’якого знака
(ь і Ь), що призводить до порушення вимоги зворотливості: так, написи ТЮМЕНЬ (рос.),
ВОЛИНЬ (укр.) переходять у ТЮМЕНь (рос.), ВОЛИНь (укр.). До речі, апостроф є не
на кожній клавіатурі, і його часто замінюють лапками (“) – а це неминуче породжувало
б додаткову плутанину. Отже, “кома вгорі” незручна навіть для росіян. Ще більш незручна вона для українців: адже апостроф (його немає в російській кирилиці) – це знак
відділення від йотованої, а не пом’якшення. Ми звикли, що слово “бур’ян” пишеться з
апострофом, а “буряк” – без нього, а не навпаки.
Крім того, комп’ютер іноді сприймає слово з апострофом як два і в деяких іменах
(зокрема, після l, al, el) автоматично замінює букву після апострофа на велику: L’Viv,
Al’Bert, El’Vira. Відповідно змінюється ім′я і літера, до якого воно прив′язане (Альберт –
Берт, Ельвіра – Віра тощо) – а це значно ускладнює пошук потрібного слова. На сайті погоди за адресою http://weather.yahoo.com/regional/UPXX_K.htm ми зустріли цікаву
назву: Khmel’Nyts’Kyi. Тому вживання апострофа слід обмежити лише притаманними
йому функціями.
УЛ повинна враховувати й умову сумісності зі стандартним кодуванням літер у
комп’ютерах. Літери з кодами ASCII 0 – 127, які не містять ніяких діакритичних знаків,
використовуються в базових процедурах обробки та пересилання інформації – зокрема,
в електронній пошті та машинозчитувальних проїзних документах, що відповідає міжнародному стандарту ISO 1073-2 та вимогам Міжнародної асоціації цивільної авіації.
Звичайно, абетка УЛ має бути єдиною правописною системою літер. По-перше, вживання сторонніх (нелітерних) значків типу зірочки, тире (мінуса), плюса, двокрапки, лапок тощо в ролі яких-небудь букв у ній неприпустиме. Всі нелітерні позначки мають
цілком визначені функції, які повинні зберігатися в будь-якому правописному укладі – а
вигадувати нову азбуку Морзе, мабуть, не варто. По-друге, одна й та ж буква не може
мати кількох різних позначень залежно від її місця – скажімо (qh), (’h), (*h).
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Наукові принципи для транслітераційного стандарту УЛ узагальнюють набутий досвід [1; 5; 6: 20-29; 7; 12; 16-19] і відповідають сучасним вимогам. Згідно з [6: 23; 7: 11],
основа стандарту УЛ – транслітераційна таблиця, яка базується на принципах: системність (латиниця – єдина система, елементи якої існують не розрізнено, а пов’язані за
певними ознаками); точність (адекватне відтворення кожної букви кирилиці); взаємна однозначність (взаємнооднозначна відповідність між кожною буквою кирилиці та
символом латиниці, що може включати кілька літер); зворотливість (відновлення початкового тексту після повторного транслітерування); безпосередність (відсутність
мови-посередника – англійської, французької, латинської тощо); традиційність (врахування фонетично-графічних традицій української мови та вживання окремих графем
латинської абетки); нормативність (відповідність нормам чинного українського правопису); кодовність (вживання латинських символів з кодами ASCII 0-127 – без діакритичних знаків – що необхідно для комп’ютерного пересилання та оптичного зчитування
інформації). Ці принципи затверджені Держстандартом України 18/10/1995.
Загальна УЛ – яка відповідає українській частині ГОСТ 16876-71 із поправками та
доповненнями – подана в Таблиці 1.
Таблиця 1.
Загальна українська латиниця
Аа-Aa
Бб-Bb
Вв-Vv
Г г - Gh gh
Ґґ-Gg
Дд-Dd
Ее-Ee
Є є - Je je
Ж ж - Zh zh
Зз-Zz
Ии-Yy
Іі-II
Ї ї - Ji ji
Йй-Jj*
Кк-Kk
Лл-Ll
Мм-Mm
Нн-Nn
Оо-Oo
Пп-Pp
Рр-Rr
Сс-Ss
Тт-Tt
Уу-Uu
Фф-Ff
Х х - Kh kh
Цц-Cc
Ч ч - Ch ch
Ш ш - Sh sh
Щ щ - Shh shh
Ю ю - Ju ju
Я я - Ja ja
Ь ь - J j **
* на початку слова, після голосних та апострофа; ** після приголосних
Ця таблиця вносить незначні (за кількістю!) поправки до ГОСТ 16876-71: г – gh ,ґ – g,
и – y, і – i, й – j, ь – j (після приголосних).
Апостроф ставиться перед йотованими ja, ju, je, ji, jo за відсутності пом’якшення
і для відділення j від наступних голосних у буквосполуках йа, йу, йе, йі, ьа, ьу, ье:
Ghryghor’jev, V’juny, pid’jom, Volynj’aghroprom, raj’uprava.
Літера “г” має давню традицію її представлення в латинографічних мовах. Сам знак
кирилиці “г” походить від еллінської літери “γ (Г)” (гама), і їм відповідають дуже близькі
звуки (див. [5: 69; 6: 24]). Латинська літера g теж виникла з еллінської гами γ , внаслідок
чого у світових мовах існує графічна відповідність γ – g. Це й зумовлює її етимологічний зв’язок з українською “г”: Григорій – Gregory (англ.), графолог – grafolog (чеська),
Грабович – Grabowicz (пол.), Югославія – Jugoslavija тощо. Та й потвори типу heohrafija
(???) в жодній мові не існує. Отже, латинізоване відображення літери г має неодмінно
включати в себе знак g.
З іншого боку, європейська h етимологічно пов′язана зі слов′янською х: хата – house
(англ.), хліб – hleib (давньонім.), hleifs (гот.), хижина – hûs (давньонім.), Хорватія –
Hrvatska (сербохорв.) тощо. Послідовники галичанина Якуба Гаватовича, який ще у 1619
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році послуговувався польською графікою для української мови, транслітерували літеру
„х” як „h”: хрін – hrin. Та й потвори типу heohrafija (???) в жодній мові не існує.
Відповідно до [5-7; 19], знак h традиційно вживається як модифікатор, що унеможливлює неоднозначності сполук ch, kh, sh, shh, zh (specghrupa, p’jatj kgh, lisghosp,
Vyshghorod, Zghar). Адже вживання знака h як окремої літери – наприклад, г – призводило б до сплутання ч і цг, ж і зг, х і кг, ш і сг, щ і шг. Це, як зазначено в [5: 69; 9: 60], враховує і традиції письма в латинографічних мовах світу, де буква h означає невелику зміну
фонетичного значення попередньої літери, тобто “модифікує” відповідний елемент: bh,
ch, dh, gh, kh, lh, nh, ph, rh, sh, th, wh, zh. Такий вибір відтворює також історію перетворення давньослов’янського проривного [g] в український щілинний [г] – (див. [20: 15; 21:
82]). Якщо ми ведемо українську графіку від Кирила та Мефодія, то має бути саме таке
позначення. Вживання знака “h” як модифікатора дає змогу узгодити сучасну українську
латиницю і зі старослов′янським письмом – адже букви іжиця, фіта, юс тощо транслітеруються за допомогою того ж таки модифікатора. Це ж наша історія...
У світових мовах літері “h” здебільшого не відповідає ні повноцінна фонема – оскільки цей знак виступає переважно як модифікатор – ні повноцінний звук – бо ж частенько
ця буква не прочитується зовсім. То чи варто принижувати українську графему “г” до
рівня “недофонеми-недозвука” і віддавати російській мові все найкраще, залишаючи
собі все найгірше?
Не забуваймо і про досвід сусідів. Так, у польській мові літері “h” відповідає звук,
близький до [х], а не [г]. Спроби витіснити літеру “g” з чеської мови призвели до того,
що ця літера все одно вживається не лише в запозичених словах (grafolog, geografie), а
й у своїх власних (Jagr). Недофонема-недозвук, зображувана буквою “h”, на повноцінну
і самостійну роль явно не тягне. Недарма в англійській мові виник екзонім, де “h” замінена на “g”: Prague. Неважко перебачити, що штучне “усамостійнення” букви “h” в
українській латиниці призводитиме до появи подібних екзонімів і до українських самоназв. Чи не краще записати слово так, щоб воно сприймалося світовою громадськістю, і
використати відповідність г – gh?
Додаткове обгрунтування транслітерації української „г” див. у [13-15].
Відтворення (й, ь) – j забезпечує транслітераційність, нормативність, однозначність
і традиційність. У старослов’янській мові голосний дієзний звук переднього ряду [ь]
утворював склад і читався як короткий [і] ([20: 17], див. також [5: 69, 6: 24, 7: 12]) – а
саме так зараз інколи називають звук [й]. Отже, літери й та ь мають спільне джерело.
Внаслідок такої спільності, йотовані пом’якшують попередній приголосний (якщо немає апострофа). Цю “надлишковість” (це так звана доповнювальність, скалькований з
російської термін – додаткова дистрибуція) помітив іще понад 300 років тому відомий
слов’янський мовознавець Ю. Крижанич: він навіть пропонував вилучити з кирилиці й:
краь, стоь, пеьте, гаь ([22: 76]). Сербохорватську розв’язку ь – j вживав Р.О. Якобсон
[19] (див. також [23]). Застосовується вона і в болгарській латиниці [24: 238]. Отже, запис
в УЛ відповідає мовній практиці: так, форми Kyjiv, Ukrajina є в чеській та сербохорватській мовах.
Ми передбачили й можливість подавати ь окремо: ~ь~ або jh.
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Як і було в ГОСТ 16876-71, буква щ зображується як shh – тобто ш з ”хвостиком” у
вигляді h. Це дозволяє також розрізняти прізвища типу Ляшченко (від Ляшко) і Лященко
(від Лящ), Сушченко (від Сушко) і Сущенко (від Сущий) тощо.
Транслітерація сприяє й правильному прочитуванню слова – адже в цьому випадку
не тільки графічна форма, а й вимова регулюються нормами мови-першоджерела. Так,
у записі Kyjiv літера j є показником належності цього слова до слов’янських – отже, й
читання має бути відповідним. Відповідно до згаданих вище резолюцій ООН, автонім
Ukrajina (Україна) – це основна форма подання назви нашої держави. Іншомовні екзоніми Ukraine (англ.), Ucrania (ісп.), Ucraina (італ.), Ukraina (пол.), Ουκρανια (елл.) тощо
– це допоміжні форми, які можуть уживатися носіями відповідних мов у внутрішньому
спілкуванні.
Практичний додаток до цього стандарту – комп’ютерна програма “Українська латиниця” (вона має доповнення у вигляді російської та білоруської частин), на яку 13 листопада 1995 року видане Свідоцтво №21 ДААСП України.
Додаткова Таблиця 2, де вживаються діакритичні (надрядкові) знаки, може використовуватися там, де необхідно зберегти кількість позицій для букв: у скороченнях та шифрах. Наявність нестандартних літер дещо звужує сферу її застосування.
Таблиця 2.
Українська латиниця з діакритичними знаками
Аа–Aa
Бб-Bb
Вв-Vv
Гг-Ğğ
Ґґ-Gg
Дд-Dd
Ее-Ee
Єє-Ёё
Жж-Žž
Зз-Zz
Ии-Yy
Іі-II
Її-Її
Йй-Jj*
Кк-Kk
Лл-Ll
Мм-Mm
Нн-Nn
Оо-Oo
Пп-Pp
Рр-Rr
Сс-Ss
Тт-Tt
Уу-Uu
Фф-Ff
Хх-Хх
Цц-Cc
Чч-Čč
Шш–Šš
Щщ-Ŝŝ
Юю–Üü
Яя-Ää
Ь ь - J j **
* на початку слова, після голосних та апострофа; ** після приголосних
Додаткова Таблиця 3, що є комбінацією Таблиць 1 і 2, може набути певного практичного використання як більш наближена до реальних латинографічних абеток.
Таблиця 3.
Комбінована українська латиниця з діакритичними знаками
Аа-Aa
Бб-Bb
Вв-Vv
Гг-Ğğ
Ґґ-Gg
Дд-Dd
Ее-Ee
Є є - Je je
Жж-Žž
Зз-Zz
Ии-Yy
Іі-II
Ї ї - Ji ji
Йй-Jj*
Кк-Kk
Лл-Ll
Мм-Mm
Нн-Nn
Оо-Oo
Пп-Pp
Рр-Rr
Сс-Ss
Тт-Tt
Уу-Uu
Фф-Ff
Хх-Хх
Цц-Cc
Чч-Čč
Шш–Šš
Щщ-Ŝŝ
Ю ю - Ju ju
Я я - Ja ja
Ь ь - J j **
* на початку слова, після голосних та апострофа; ** після приголосних
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Високий науковий рівень цієї розробки відзначений вітчизняними та зарубіжними
фахівцями – зокрема, конференціями з топоніміки (Київ, 1995) та з ономастики (Дніпропетровськ, 1997), Держстандартом Росії (лист №510-34/268 від 12/05/97), спеціалістами Британського музею та Лондонського університету (J. Dingley), рецензентами
Інституту відкритого суспільства (OSI). Саме це відзначив на київській термінологічній
конференції 1997 року відомий нині мовознавець Андрій Дяков, коли замість виголошувати заплановану доповідь заявив, що слід підтримати нашу розробку (а незабаром
він, разом із відомим термінологом Тарасом Кияком, висловив цю підтримку в статті
„Годі замикатись у власній шкаралупі” [25]). Також позитивно покликаються на нашу
розробку українські мовознавці А. Гудманян, М. Кочерган. А 16.11.2000 ця система
схвалена академічною Транслітераційною комісією, яка, згідно з дорученнями Кабміну
та Президента НАН України Б. Патона (листи №129/444-1 від 24.04.2000, №129/66510 від 09.06.2000, №129/78 від 16.10.2000), є „верховним арбітром” розробок у справах
транслітерації. Комп’ютерна програма “Українська латиниця”, яка є практичним додатком до розробки КНУ, встановлена в ряді державних інституцій, зокрема в НБУ імені
Вернадського та МВС України. Отже, впровадження УЛ на базі цієї розробки – справа
міжнародного престижу держави.
Висновки та рекомендації
Слід закріпити ГОСТ 16876-71 за ТК-144, сфера повноважень якого найбільше відповідає цьому стандартові.
Держспоживстандарт України має виділити необхідне фінансування для прийняття
та впровадження національного стандарту української латиниці, в основі якого повинні
лежати рішення фахової Транслітераційної комісії. У цьому процесі мають узяти участь
фахові зацікавлені інституції: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, бібліотеки України, Міністерство юстиції, Міносвіти, МВС України,
МЗС України, НАН України. І при цьому слід спиратися не на адмінресурс, а на
рішення компетентних інституцій.
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АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЕТНОКУЛЬТУРНИМ СЕМАНТИЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ У ЯКОСТІ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ
У статті здійснюється аналіз фразеологізмів з етнокультурним семантичним компонентом у якості газетних заголовків та визначаються фактори, що забезпечують дієвість досліджених ФО у такій функції. ФО з ЕКСК у якості заголовків реалізують свою
функцію, коли вони здатні надати сподіваний ефект читачу, тобто вербалізувати суть
ситуації, що описується у тексті статті.
Ключові слова: англомовний фразеологізм з етнокультурним семантичним компонентом, газетний заголовок, функція.
В статье осуществляется анализ фразеологизмов с этнокультурным семантическим компонентом в качестве газетных заглавий и определяются факторы, которые
обеспечивают действенность исследованных ФЕ в этой функции. ФЕ с ЭКСК в качестве заглавий реализуют свою функцию, когда они способны предоставить читателю
ожидаемый эффект, то есть вербализировать суть ситуации, которая описывается
в тексте статьи.
Ключевые слова: англоязычный фразеологизм с этнокультурным семантическим
компонентом, газетное заглавие, функция.
In the article the analysis of phraseological units with ethnocultural semantic component
as newspaper titles is carried out and factors which provide effectiveness of the analysed
phraseological units in this function are determined. English phraseological units with
ethnocultural semantic component as titles will realize this function properly, when they are
able to give a reader the expected effect, that is to verbalize the essence of the situation which
is described in the text of the article.
Key words: English phraseological units with ethnocultural semantic component,
newspaper title, function.
Ефективність газетного тексту багато у чому визначається його заголовком. “Рядовий
читач проглядає газету похапки, тому його увага не повинна затримуватися на труднощах
форми, а повинна бути сконцентрована на змісті. Але з іншого боку, мова газети повинна
бути виразною, повинна захоплювати увагу, примушувати зацікавлюватися” [1: 32].
Фразеологізми (ФО) відносяться до розряду засобів, що цілком відповідають основній меті газетної мови – інформувати і одночасно нав’язувати свою точку зору на політичну ситуацію, суспільне явище тощо, тобто у спеціально організованому контексті
ФО виконують функцію дії і формування громадської думки, на яку звернула увагу Д.
Лопарева [2: 88-89].
Фразеологізми з етнокультурним семантичним компонентом (ЕКСК) часто
з’являються у заголовку чи підзаголовку, оскільки образність ФО з ЕКСК здатна привер© Нагорна О.О., 2010
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нути увагу читача, натякнути на зміст публікації та дати дуже зрозумілу оцінну характеристику проблемі, що розглядається у тексті статті, саме завдяки присутності яскравого
образного плану.
Чимало учених звертались до вивчення проблеми функціонування фразеологізмів
у публіцистичних та рекламних текстах, зокрема Л.А. Баркова, Р. Глейзер, А. Годард,
О.І. Зелінська, О.В. Кулікова, К. Ландмарк, Д.К. Лопарева, проте не було спроб проаналізувати у якості заголовків англомовні етномарковані ФО.
Метою статті є аналіз фразеологізмів з етнокультурним семантичним компонентом у
якості газетних заголовків та визначення факторів, що забезпечують дієвість досліджених ФО у такій функції.
ФО з ЕКСК у якості заголовків реалізують свою функцію, коли вони здатні надати сподіваний ефект читачу. Якщо джерело виникнення образу, що становить концептуальне
підґрунтя ФО з ЕКСК, чимось подібне до реальної ситуації, яка відтворюється у тексті
статті, то автор свідомо вводить ФО з ЕКСК у заголовок. Таким чином у якості газетних
заголовків ФО з ЕКСК вербалізують суть ситуації, що описується у тексті статті.
Проте успішна реалізація ФО з ЕКСК у якості заголовка залежить не лише від автора
статті, який повинен правильно підібрати ФО, але й від читача, від готовності потенційного
реципієнта до сприйняття адресованого до нього сигналу. Читач, який не знайомий з джерелами образів, що мотивують значення англомовних фразеологізмів з автентичним етнокультурним компонентом, не буде здатний сприйняти уподібнення ситуацій на основі схожості
двох сутностей або їх суміжності, тобто не зможе повністю зрозуміти сенс заголовку.
Відтак, щоб адекватно використовувати та інтерпретувати ФО з ЕКСК у якості газетних
заголовків, необхідно брати до уваги не тільки етнокультурні маркери, але й розумові сутності глибинного рівня та високого ступеня абстракції.
Улюбленим прийомом у текстах сучасних засобів масової інформації все більше стають різні трансформації фразеологізмів. Семантичні модифікації фразеологізмів можливі тому, що вони володіють внутрішньою формою, що дозволяє авторам відтворювати
в тій або іншій мірі образ, що стерся, і пристосувати узагальнений, метафоричний сенс
того або іншого виразу до конкретних умов контексту.
Проте фразеологізми з етнокультурним значенням використовуються в заголовках
нерідко у своїй початковій формі. Таке використання ідіом часто зустрічається не лише
у публіцистиці або у рекламуванні, але й у белетристиці та у гумористичних роботах. Приміром, назва статті McCullough hoping to bring home the bacon [Kelly] містить ФО bring
back the bacon (досягти успіху, отримати нагороду) [4:12] з кулінарним компонентом bacon (бекон, шинка) зберігає інформацію про давню англійську традицію нагороджувати
переможця деяких ярмаркових змагань поросям, що було потенційним джерелом і складовою частиною багатьох м’ясних страв. Назва допомагає читачу здогадатися про зміст
статті, в якій йдеться про відомого ірландського боксера, який сподівається отримати
перемогу у бою.
Стаття під назвою Throwing the baby out with the bathwater? [5] торкається проблем
сучасних жінок, зокрема їх ставлення до роботи та материнства. Заголовок цієї статті
містить ФО з ЕКСК throw the baby out with the bathwater зі значенням “бути стурбованим
однією проблемою, жертвуючи іншим”, яка допомагає здогадатися про зміст публікації
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тим, хто знає, що раніше в багатодітних ірландських сім’ях купання всіх дітей одночасно
було звичним явищем. Найменші діти купалися в останню чергу після чоловіків, жінок
та старших дітей вже у дуже брудній воді. Мати після купання через втому чи неуважність могла не помітити малюка та вилити його з водою [6].
ФО face the music (сприйняти, усвідомити правду) [6] була введена автором у заголовок статті Stop The Violence, Face The Music [7], в якій йдеться про молодіжну організацію, мета якої навчити підлітків протистояти домашньому насиллю. ФО зберігає
інформацію про одну з військових традицій. При покаранні військового злочинця перед
місцем екзекуції обличчям до покараного шикувався загін солдат з барабанами.
Для англійських ФО з етнокультурною семантикою у якості газетних заголовків характерна і так звана рекламна функція, яка полягає у тому, щоб спеціально зацікавлювати
читача, привертати його увагу, викликати позитивні емоції.
Рекламність, зазвичай, розуміється в літературі як експресивність, а тому рекламну
функцію називають також експресивною або рекламно-експресивною. Це обумовлено
тим, що більша частина фразеологізмів з етнокультурною семантикою має експресивностилістичне забарвлення. В рекламі найбільш яскраво реалізується специфіка картини
світу окремої лінгвокультурної спільноти.
Наприклад, у статті під назвою Making the most of the smallest room in the house [8]
рекламуються меблі та аксесуари для ванної кімнати. Дешифрувати зміст статті буде легко, якщо знати, що цей вислів був уведений в обіг завдяки прецедентному висловленню
Сера Вінстона Черчилля, за яким закріпився образ грубіяна та майстра політичного сарказму. “Вінстон, – сказав державний діяч, консерватор Сміт, – присвятив кращі роки свого життя підготовці своїх промов-експромтів”. Однак серед його перлів є й експромти.
Один з них був вимовлений, коли у двері туалетної кабінки, в якій знаходився Черчилль,
постукав секретар і повідомив, що з ним хоче побачитися лорд-зберігач таємної печатки
(privy councellor). “Скажіть лорду-зберігачу таємної печатки, що я зараз запечатаний в
моєму туалеті (обіграється інше значення слова privy) і не можу мати справи з двома
шматками лайна одразу”, – сказав Черчилль [9]. Фраза the smallest room of the house була
вжита Сером Вінстоном Черчиллем у відповіді на небажаний лист: “Шановний сер, я
перебуваю у найменшій кімнаті будинку, а ваш лист зараз переді мною. Скоро він опиниться за мною”. На підставі знання про те, що найменшою кімнатою у будинку є убиральня, не важко вивести загальний зміст цього вислову [10].
ФО з ЕКСК виконують рекламну функцію не лише у газетних заголовках, але й і у
власне рекламних оголошеннях.
The oyster bar downstairs is more casual but no less charming - if there’s an ‘r’ in the
month, be sure to go for the flatter, meatier Colchester natives [11]. (реклама ресторану “Бібендум” у Лондоні, який спеціалізується на морепродуктах. У рекламному оголошенні
для більшої експресивності використана ФО з ЕКС – Colchester natives зі значенням
“устриці”. ФО вміщує топонім Кольчестер – місто на річці Кольн, мешканці якого здавна займалися виловлюванням устриць. Гурмани переконані, що тільки в цій місцевості
можна виловити справжніх англійських устриць, оскільки саме там вони набувають неповторного смаку. Загальна прихильність англійців до цього делікатесу виявляється у
святкуванні в Кольчестері Дня Устриць. Значення ФО формується на основі вивідного
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знання про те, які саме представники фауни є характерними для позначеної топонімом
місцевості [12: 222].
Відтак, основною умовою успішної реалізації ФО з ЕКСК у якості заголовків є їх
здатність надати сподіваний ефект читачу, тобто вербалізувати суть ситуації, що описується у тексті статті.
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Сообщество смеха и его функционирование
в любовных отношениях героев
(на материале избранных произведений О. М. Сомова)
Стаття присвячена розгляду функціонування спільноти сміху в любовних відносинах. Матеріалом для аналізу стали твори письменника О. Сомова: «Сватання» та «Повість у двох листах».
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Статья посвящена рассмотрению функционирования сообщества смеха в любовных
отношениях. Материалом для анализа являются произведения О. Сомова: «Сватовство» и «Роман в двух письмах».
Ключевые слова: сообщество смеха, любовь, функция, ирония.
The article deals with the functioning of the community of laughter in the romantic
relationships. The material for analysis are the works of M. Somov: «Courtship»and «Romance
in the two letters».
Key words: community of laughter, love, function, irony.
Одним из вопросов исследования творчества О. М. Сомова является функционирование в его произведениях сообщества смеха. Термин «сообщество смеха» мы позаимствовали у польского социолога – К. Жигульского, который в книге «Сообщество смеха.
Социологический эскиз комизма», пишет: «Основной тезис исследователя заключается
в том, что комизм является видом общественной связи, которая порождает сообщество.
Нужда в комизме – всеобщая (повсеместная) и постоянная черта каждого человеческого коллектива, меняются только ее конкретные признаки, интенсивность и техника»
[2, с. 11].
Комизм, по мнению К. Жигульского, это прежде всего, вид культурной связи и в
таком характере исполняет важные объединительные (интеграционные) функции. Часто
может интегрировать людей даже вопреки их воле [2, c. 24].
Иная функция комизма – это осуждающая (карающая). Как отмечает К. Жигульский: «Человек, который вопреки своему желанию, вопреки своей воле становится
жертвой публичного смеха, или которого таким образом наказывают за его поступки,
терпит чрезвычайно строгое наказание. В деревнях и маленьких городках сделать когото публичным посмешищем считается очень ощутимой (болезненной) репрессией»
[2, c. 27-28].
Воспитательная функция похожа на карающую. Делая человека жертвой комизма,
сообщество стремится не к его наказанию или тем более к уничтожению. Высмеивая то,
что считается недостатком, ошибкой, слабостью, мы пытаемся, хотя бы теоретически,
исправить действительность, удалить существующие недостатки.
© Назарук Е., 2010
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Суть катарсической функции комизма заключается в том, что смех удаляет накопленное неудовольствие, напряжения, ссоры, которые неизбежно возникают в общественной жизни. Жизненные сложности, работа, усилия, напряженность физических и
психических сил вызывают усталость, состояние раздраженности, которое порой переходит в агрессию. «Комизм действует тогда как очиститель; будучи игрой, он объединяет очищающий эффект с удовлетворением, психическим ослаблением напряженности»
[2, c. 29-30].
Комизм создает вид сообщества, которое К. Жигульски определяет как сообщество
смеха, похожее на то, что создает язык произведения. Оно является специфической социальной связью, часто постоянного и даже сформализованого характера. Много проявлений культурного и комического творчества содержат литературные формы, использующие язык, его черты и свойства для достижения целей.
Произведения, возникающие с намерением вызвать смех, часто пишет сама жизнь,
ее повседневные и необыкновенные, торжественные события. «Сообщество смеха
равно как сообщество языка, проявляется и функционирует, чаще всего, среди других
сообществ: семейного, соседского, школьного, профессионального или дружеского»
[1, c. 19].
Сообщество смеха очень часто проявляется в любовных отношениях, поскольку понятие любви тесно связано с понятием сообщества. Сама любовь в общечеловеческом
понимании имплицирует союз двух или больше человек. Существуют разные оттенки
любовных связей (любовь неоднозначное понятие). Существует любовь между женщиной и мужчиной, материнская любовь, детская любовь, любовь к Богу. Наиболее распространенной, можно сказать классической, является любовь между мужчиной и женщиной. Влюбленные привлекают внимание окружающих, которые смотрят на них иногда
доброжелательно, а иногда с презрением.
В настоящей статье мы проследим, как сообщество смеха сопровождает любовные
отношения героев произведений О. Сомова. Поскольку тема понятия смеха в контексте
любовных отношений в творчестве писателя довольно обширная, мы ограничимся представлением лишь некоторых ее аспектов на основе произведений «Сватовство» и «Роман
в двух письмах».
В рассказе «Сватовство» (1831) развитию любовных отношений между Демидом
Калистратовичем а Настастией Петровной сопутствует ряд забавных ситуацией, вызванных неловкостью главного персонажа, присутствующего в качестве гостя у знакомых из
деревни.
Первоначальной причиной таких неудач является само поведение Демида Калистратовича. Собираясь на свадьбу знакомых, он оделся необыкновенно и именно его
странный наряд первый привлек внимание других гостей, вызывая у них ироническую
усмешку.
«Она твердила мне, что я как житель губернского города и человек ученый могу везде иметь почетное место; что сельские мелкопоместные панки люди незамысловатые, да
и поезжаные с жениховой стороны тоже; ибо все они не больше, ка неважные чиновники поветового городка, все они видели свет только из окна и что, наконец, я любого из
них могу загонять красноречием и латынью. Это надломило мне душу честолюбивым
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желанием блеснуть умом, ученостью и светскою ловкостью в Крохалиевке. ‹...›. К тому,
чтобы больше блеснуть в глаза деревенских барышень яркостью красок и тонкостью
вкуса, надел я алый камзол и застегнул его по самое горло позолоченными пуговками.
Матушка ссудила меня шелковым платком оранжевого цвета, с волнисто-радужной каймой и серебряными цветами по углам; я повязал этот платок на шею, распустя длинные
концы его так, что волнисто-радужная кайма и серебряные цветы приходились у меня на
самой груди. Одевшись таким образом, я посмотрелся в зеркало: блеск ослепительный!
Красный цвет и оранжево- радужная кайма и серебро платка, золото пуговиц – все это
составляло чудную, изящную пестроту и спорило между собою о первенстве на одобрение вкуса самого разборчивого» [5, с. 420].
Как замечает О. Костылева: «Герой желает выглядеть красиво на деревенской свадьбе (в этом нет ничего противоестественного). Однако теряет чувство меры и невольно
нарушает семиотические нормы бытового поведения в данной местности. Автор перенасыщает портрет героя соответствующими знаковыми элементами по конструктивному
принципу пародийных жанров: «чем больше, тем лучше» [3, с. 82].
Первая забавная ситуация случилась уже в самом начале, ещё до свадебных обрядов.
Демид хотел поцеловать руку хозяйки, но толкнул локтем поднос с рюмками, который
она держала в руках. Напитки разлились, хорошо, что женщина смогла удержать поднос.
Реакцией на это был «общий смех гостей – адский, скребущий по сердцу смех – раздался
вокруг меня» [4, с. 421]. Потом, когда хозяйка наклонилась к нему, чтобы поцеловать его
в голову, случилась следующая неловкость. Он в то же самое время отвернулся назад и
настолько сильно стукнул ее в лицо, «что искры посыпались у ней из глаз, а из носу чуть
не брызнула кровь» [4, с. 421].
Неуклюжее поведение героя вызывает смех окружающих, провоцируя их к ироническим комментариям. Например, «Все это не беда, препочтеннейший и вселюбезнейший!
– сказал, подошедший ко мне, какой-то старый, запачканный крохобор, приехавший из
города в числе приятелей жениха. Вы здесь человек новый: я слышал, недавно приехали,
и прямо из губернии. Мы не знаем тамошних ваших обычаев, а вы наших. Может быть,
там от молодого человека требуют на первых порах чокнуться головою с хозяйкой дома
и совершить водочное излияние, примером будучи, хоть бы в честь усопших родителей.
Для нас, темных людей, это дико; но вы не унывайте и продолжайте так же, как и начали…» [4, с. 422-423]
Ирония, присутствующая в словах крохобора выполняет карающую функцию, обнаруживает искусственную возвышенность Демида, незнание им деревенских обычаев.
Хотя герой прочитал много книг и многому научился, но он не умеет вести себя правильно в обществе. Он не овладел житейскими умениями. Подтверждением вышесказанного
является ситуация, которая имела место во время танцев. Неловкость в поведении персонажа вызывает насмешку окружающих, а у него самого – чувство стыда. Не будучи хорошим танцором, он решил присоединиться к танцующим гостям. Демид Калистратович
внезапно упал на пол и потянул за собой даму, с которой танцевал. Таким образом, кроме
него, посмешищем стала женщина, которая «с визгливой бранью и слезами на глазах,
вскочила и убежала в другую комнату» [4, с. 426].
Согласно словам О. Костылевой, «Однако на свадебном пиру возвышенность и пафосность внешнего вида молодого человека, помноженные на этикетность и стремление
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правильно соблюсти церемониал, обнаруживают свою искусственность и саморазрушаются (Сомов создает буффонадную сцену с приемами грубого комизма)» [3, с. 82].
Все эти неловкие ситуации предвещают неудачу в любви Демида Калистратовича.
Хотя он влюбился с взаимностью в Настасью Петровну, и чтобы жениться на ней, выполняет условия ее матери, суть которых заключается в том, чтобы он стал чиновником, но все-таки ему не удается достичь цели. Идиллический мир его любви потерпел
поражение, но причиной не стало общественное или имущественное неравенство, а
именно обыкновенные человеческие пороки (гордыня, тщеславие Настасьиной матери
и жадность, ложь отставного майора). Демид Калистратович. Кроме того, О. Костылева пишет: «Есть в жизни нечто, опрокидывающее все расчеты. Определенным образом
проявилась здесь так называемая «ирония судьбы»: все действия молодого человека не
приближали его к заветной цели, а отдаляли от нее. Счастье было возможно, но судьба
распорядилась иначе» [3, с. 83].
Совсем иной, радостный оттенок имеет смех в произведении «Роман в двух письмах» (1832). Здесь показана история счастливой, постепенно развивающейся любви.
Первой ласточкой счастья, которое ожидает персонажей Льва и Надежду, являются
дети, сопровождающие их на прогулке. Они символизируют радостное начало чего-то
нового, не грустного, а веселого. Дети выступают здесь как сообщество смеха, но не в
виде иронической насмешки над персонажами: присоединяясь к их радостному смеху,
они смеются и играют вместе с ними. Здесь смех выполняет объединительную, интеграционную функцию. «После стола я просил ее показать мне сад; она согласилась, но взяла
с собою кузину Вареньку и других детей моего дяди. Я умышленно начал ребячиться:
бегать с детьми, болтать, и между тем заводил с Надеждою Сергеевной шутливый разговор, чтобы как-нибудь сблизиться с нею и приобрести ее доверие. ‹…› Она смеялась от
души, сказала, что еще тогда отгадала мое намерение, - и разговор наш оживился, пошел
веселее и веселее и, наконец, дошел до некоторой степени откровенности. Он был прерван самым забавным явлением. Болотный мой мужичок, пыхтя и шагая исполинскими
своими шагами, спешил к нам и бросал на нас недоверчивые взгляды, в которых ясно
отсвечивались подозрение и зависть. Я тотчас догадался, что это значило» [4, с. 463].
Кроме играющих детей, как сообщество смеха выступают и сами влюбленные. Шутки над назойливым дядей, Авдеем Гавриловичем (называемым ими болотным мужиком),
позволили им лучше понять друг друга и укрепить взаимную любовь. Раньше Лев видел
в ней обычную провинциалку, деревенскую девушку, но совместный смех и шутки обнаружили ее остроумие и позволили ему увидеть в ней интересную, обаятельную женщину, объект его мечтаний.
«Я начал говорить с Надеждою Сергеевной по-французски; Авдей Гаврилович, который, кроме провинциального своего русского наречия, не грешен ни в одном языке живом или мертвом, молча глотал свою досаду. Надежда Сергеевна становилась час от часу
развязнее, час от часу милее. Что еще сказать тебе? Я был очарован ею; заметил в ней искры оригинального, отчасти колкого ума, заметил в ней чувствительность непритворную
и еще одно свойство, которого давно ищу я в женщинах: неподдельную откровенность,
легко пробуждаемую тем, к кому начинает она питать доверие. Прибавь к этому веселый
нрав, живое воображение, какое-то увлекательное, детское добродушие в речах; прибавь
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к этому невысокий, но стройный стан, прекрасные черты лица, приятную улыбку, большие черные глаза с одушевленным, выразительным взором... Не довольно ли было всего
этого, чтобы вскружить мне голову? Решено: я женюсь на ней!» [4, с. 464].
Вскоре, после этой прогулки сыгралась нетипичная, как на эти времена, свадьба. Молодые пошутили над стереотипами, над обычаями, смех их объединил. Прежний враг
Авдей, согласившись принять участие в их шутливой любовной интриге, превращается
в приятеля. Хотя их странное поведение вызвало недоумение окружающих, но это не изменило позитивного отношения к влюбленным.
«Она безмолвно согласилась, но рука ее дрожала в моей. В церкви нашел я четырех приятелей моего болотного мужичка, с утра мною предуведомленного; но сам он не
явился. ‹...› Я подошел к Надежде и объявил ей, что нам теперь же должно обвенчаться, чтоб избавить родителей ее от лишних хлопот, а меня от докучных обязанностей.
‹...› Мы стали перед налоем. Двое из помянутых мною дворянчиков держали над нами
венцы. Невеста моя дрожала, как листок розы, и плакала. Обряд кончился. Я поцеловал
мою супругу, поблагодарил священника и свидетелей и повел Надежду в дом ее отца.
Нас ждали там с какою-то подозрительною нетерпеливостью. Вошедши в комнаты, мы
бросились в ноги ее отцу, матери и бабушке. Все собрание откликнулось единогласным:
«Ах, боже мой!» Но тут я начал ораторствовать, увлек моим красноречием всю родню и
торжественно, как Цицерон, сошел с низменной моей трибуны. Нас снова благословили,
мы снова поцеловались – и родственный пир зашумел!» [4, с. 470-471].
Герои, Лев и Надежда происходили из совсем разных социальных слоев, жили в другой среде (столица и деревня – провинция), что не препятствовало развитию их любви.
Как пишет О. Ковылева, «Однако важно отметить, что настоящего противостояния между столичным и провинциальным мирами не состоялось. Автор снимает оппозицию «патриархальный мир – цивилизация»: столичному денди приятно находиться в кругу этих
людей, он с воодушевлением обнаруживает в Надежде Сергеевне «искры оригинального,
отчасти колкого ума», «чувствительность непритворную» и, наконец, «неподдельную откровенность». С добродушной улыбкой автор повествует нам историю счастливой любви, которая перекликается не только с пушкинскими «Евгением Онегиным» и «Романом
в письмах» (их типологическую близость отметила, в частности, Н. Петрунина), но в
еще большей степени, как нам представляется, с «Повестями Белкина» [3, с. 87].
В данной статье мы проследили разные оттенки любовных отношений в связи с сообществом смеха. Как видим, здесь сообщество смеха сопутствует развитию или разрушению любовных отношений. Любовная тема в творчестве О. Сомова довольно обширная и многоаспектная, и поэтому мы сосредоточили наше внимание только на двух
видах этих отношений.
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УСВІДОМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО «Я»: ЛІНГВІСТИЧНИЙ,
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
В статье исследуется лингвостилистическое понимание внутреннего „Я” с точки
зрения лингвистического, психологического и культурологического концептов в аспекте
выявления концептуальних лексических единиц, образующихся в целостно-субъективных
и частично-объективных, внутренних и внешних моделях внутреннего „Я”.
Ключевые слова: мовна особистість, мовна картина світу, концепт, комунікація.
The article considers the linguistic understanding of internal ego from the point of view of
linguistic, psychological, culturological concepts, in the aspect of revealing conceptual logical
units which are formed in integrated subjective and partly objective internal and external
models of internal ego.
Key words: discourse, concept, communication, subjective model, objective model.
Актуальним на сучасному етапі розвитку української лінгвістики у науковому плані
є дослідження мовних аспектів, теорії тексту і вивчення мовної картини світу, що спираються на антропоцентричний чинник у виборі різних мовно-виражальних засобів, у
комунікації і характеристиці таких ключових понять як „мовна особистість”, „індивідуальність”, „мовна картина світу” та усвідомлення внутрішнього „Я”. У лінгвістиці „Я”
є основним поняттям цілого ряду трактування особистості [1, с.78]. У самому розумінні
цього слова „Я” є інтегральною цілісністю людини, її внутрішньою приналежністю самій собі, на основі якої особистість вирізняє себе у зовнішньому світі та у самому собі
[5. с.44].
Розрізняють індивідуальне та соціальне „Я”. Індивідуальне має в собі фізіологічне,
біологічне та психологічне значення [4, с.98]. З біологічним „Я” взаємопов’язується динаміка психологічного стану особистості у ході інтроспективного спостереження через
внутрішнє пізнання світу людиною. Завдяки органічному розвиткові самопочуття образ
«Я» вбирає в себе і соціальні компоненти, джерелом яких є взаємодія особистості з іншими особистостями [3, с.54] і взаємопов’язаний з мовною картиною світу (МКС).
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«Я» - відповідно стійка сукупність уявлень про «те, яким є індивід по відношенню до
самого себе, до інших індивідів і соціальної системи, що будується навколо самосприйняття і виводиться із різних джерел, тому мовна особистість, - на думку І. Кон, - може
свідомо поділити усе світоглядне на «ми» і «воно», «суб’єкт» і «об’єкт», абсолютне та
відносне. Пізнання людиною самої себе як сутності - процес багатосторонній у своєму
розумінні.
«Я» виникло на початковому етапі формування суб’єктивно-об’єктивного взаємозв’язку на ранній стадії розвитку людства, коли доцільність прояву людської об’єктивності
займала ще надзвичайно вузьку зону прояву, для якої вибір був єдиною формою пізнання
об’єктивності. Досягнення рівня суб’єктивності, тобто, членування суб’єктивного «Я»
відбулося лише тоді, коли людина зняла із себе весь практичний досвід природної самоорганізації, і природний континіум було розірвано саме тоді, коли ще первісна людина за
своєю суттю належала до природи, а інша ніби вийшла із цієї безсвідомої правильності.
Такий вихід із континуальних структур природних космо- і біоритмів віднайшло могутній імпульс відчуження, і виникла першочергова метаопозиція «Я-інше» та «своє - чуже»
[6, с.114].
Е.Бенвеніст вважав, що саме у мові і тільки у мові людина констатується як суб’ект,
що тільки мова надає реальність, якому притаманне поняття «Я». Особисте «Я» для людини завжди вважається первинною і самоочевидною реальністю, але воно завжди усвідомлюється лише в контексті якого-небудь взаємозв’язку («Я» «не Я». «Я»- «інший».
«Я»- «моє». «Я»- «Я») і запежить від самої природи цього взаємозв’язку.
Як відомо, слово - це конкретна одиниця мови, функція якої полягає у називанні. Однак не всяке слово виражає відповідне поняття. Слова, наприклад, складаються із морфем, а морфеми виражають свої поняття. Розрізнення вираження поняття у морфемі і у
слові складається з того, що у морфемі дане поняття виражається у «чистому вигляді»,
яке абстрагується від тих речей, що відповідають даному поняттю, а у слові саме ж поняття конкретизується, прикріплюється до називання речей та явищ.
Такий підхід до дослідження і усвідомлення внутрішнього поняття «Я» дає підстави
констатувати, що можуть бути позбавлені певного поняття і співвідношення типові займенники «Я», «ти» та ін. Займенники – це слова-вказівки, вони не означають, а вказують на відповідне значення, це ситуаційні слова. Їхнє значення визначається значенням
ситуації спілкування. Якщо співрозмовник знає з ким у нього відбувається спілкування,
хто бере участь у спілкуванні, де і за яких умов відбувається спілкування, то можна розглянути такі приклади: «(Я) сам прийшов». Якщо займенник взаємопов’язаний із самим
поняттям, то вони перестають бути займенниками, а переходять у повнозначні слова:
«Моє Я», «внутрішнє Я» і вони уже не є займенниками, а іменниками.
Розглянемо дану проблему з позицій чужоземних мов. Так, наприклад, в англійській
мові вказівка на особу (займенник) може опускатися, якщо брати до уваги або розуміти дану позицію як суб’єкт судження: (Я) радий Вас бачити. Дякую Вас. Glad to see
you. Thank you. Sehr eifreut. Danke. Як стверджував В. Гумбольдт, поняття «Я» і «Ти» є
фундаментальними для людського пізнання і комунікації, і не можуть бути такою мовною
особистістю, у якій не були б представлені відповідні слова [2, с.254]
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У філософських дослідженнях акцент встановлюється на роль щодо іншого з приводу
формування внутрішнього «Я». У разі дослідження діалогу, навпаки, особлива увага
приділяється «Я» (мовцю) [1, с.57]
В українській, російській та англійській мовах 1-а і 2-а особа є правомірною, їхня
близькість пояснюється, на думку П. Форхеймера, тим, що учасники спілкування А і Б
говорять собі «Я», цим і позначаються дві різні особи [7, с.87] . Крім того, індивід може
сказати про себе, використовуючи 3-ю особу однини, наприклад: Тебе чекає сестра, а ти
не поспішаєш (замість: «Я тебе чекаю, а ти не поспішаєш).
Таким чином, фундаментальне поняття «Я», що є результатом подолання опозиції
«Я»- «не Я», конкретизується різним способом і використовується у всіх мовах, а також
знаходиться в центрі дослідження психологів, лінгвістів, соціологів та ін. Відповідно
«Я» починається там, де закінчується природне, де воно вкоренилося у самій специфіці
людського існування, у самому ставленні особистості до світу.
Оскільки особистість реалізується у мові, яка несе в собі відбиток різних
індивідуальних особливостей особистості, тому доцільними видаються дослідження
щодо культурного і природного у використанні поняття внутрішнього «Я» серед
особистостей, що створюють різні культури і розмовляють на різних мовах.
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ПРОСТІР ЯК КОМПОЗИЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА
В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ
ДО САМОВБИВСТВА»
У статті розглядається проблема впливу художнього простору на жанр роману.
Дане дослідження підтвердило гіпотезу про жанрово-детермінований характер про© Сікорська В.Ю., 2010
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сторової структури тексту. Аналізується роман Павла Загребельного за принципом
матеріалізації художнього простору.
Ключові слова: роман, композиція, художній простір.
В статье рассматривается проблема влияния художественного пространства на жанр романа. Данное исследование подтвердило гипотезу о жанрово-детерминированном характере пространственной структуры текста. Анализируется роман
Павла Загребельного по принципу материализации художественного пространства.
Ключевые слова: роман, композиция, художественное пространство.
The article dwells upon the problem of influence of the literary space on the genre of the
historical novel. The present investigation proved the hypothesis of the genre-determined
character of the space-time structure of the text. The historical novel of Pavlo Zahgrebelny is
analyzed according to the principle of materialization of literary space.
Key words: novel, composition, literary space.
Як відомо, мистецтво відображає дійсність за допомогою художнього пізнання і, безперечно, у кожного митця існує власне розуміння художнього часу і художнього простору, своя концепція проблеми. Внаслідок зіставлення художньої дійсності з реальною
виникають все нові інтерпретації художніх рішень. «І лише практика мистецтва може показати, в якій мірі кожне з цих рішень допомагає чи не допомагає художньому опануванню світу» [1: 200]. Тому художня творчість – це не що інше як відтворення, сприйняття,
усвідомлення, перебудова та реформування дійсності, для розуміння якої обов’язковою
буде єдність відображеного й відображуваного. Проблема художнього часу і простору є
однією з найактуальніших у сучасному літературознавстві. Без ґрунтовного визначення
часопросторових координат та масштабів дій і думок автора й персонажів неможливо
вповні охарактеризувати ознаки поетики художніх творів письменника.
При розгляді простору як засобу художнього моделювання стає можливою характеристика літературних героїв за співвіднесенням їх до зображуваного простору. Простір для людини складається з моделей, які вміщують у собі фізичні об’єкти, духовні
й ментальні сутності. Свого часу Юрій Лотман зосередив увагу на локальній ситуації
художнього просторового континууму, визначив значення художнього простору для розвитку характеру героя: «...художній простір не лише об’єднує в собі героїв і сюжетні епізоди. Співвіднесення його з героями і загальною моделлю світу, яка створена художнім
текстом, переконує в тому, що мова художнього простору – не пуста посудина, а один з
дієвих компонентів загальної мови, якою оперує художній твір» [2: 259].
Сюжетно-композиційні особливості сучасного роману упорядковують розвиток подій, поглиблюють характери, допомагають увиразнити авторську концепцію. Вони мають
часопросторові рамки, що забезпечують цілісну органічну схему їх смислових зв’язків.
Детальний аналіз цієї сфери тексту є сутнісною характеристикою майстерності самого
автора у зображенні художньої картини світу.
Серед письменників, «залюблених» у жанр роману, слід назвати Павла Загребельного, який упродовж кількох десятиліть писав книги, що мають незмінний успіх у читача.
Сьогодні його твори видано 23 мовами світу загальним тиражем понад двадцять мільйонів примірників. П.Загребельному вистачало снаги й хисту “завойовувати” масово305

го читача не легким чтивом, а творами глибоко мистецькими та філософськими. Він із
тих майстрів слова, чия популярність живиться вмінням завжди відчувати пульс часу.
Його кращі романи – «Диво», «Роксолана», «Розгін», «Первоміст», «Я, Богдан» – це віддзеркалення тем і цінностей вічних. Одним із секретів успіху письменника є глибока
зацікавленість аналізом тих обставин, в яких активність його героїв набуває конкретної
визначеності та значимості. За манерою письма та світобаченням романіста слід віднести до українських письменників старшого покоління, та він завжди йшов у ногу з часом
і намагався вловлювати запити й уподобання читача, концентруючи читацьку увагу на
вмотивовано обраних часових періодах.
Висока творча продуктивність Павла Загребельного, невтомність у пошуку нових
форм досить результативна. Романістика митця багатогранна за стильовими ознаками.
Основою його творчості є реалістичне письмо, яке потужно виявляє себе в відтворених
історичних подіях та сучасних перипетіях життя, в зображених характерах дійових осіб,
обставинах і конфліктах. Водночас твори романіста позначені такими рисами, як ліризм,
іронія, сарказм, їм притаманна поетика драматичного романтизму. А багаторічний досвід письменника свідчить про його великий естетичний потенціал. Різноманітність
тематики, скрупульозне дослідження минулого й сучасного, глибина психологічного
зображення, виразна авторська концепція порушеної в творі проблеми, врешті – поліфункціональний стиль художнього аналізу дійсності – все це визначальні риси творчої
індивідуальності Павла Загребельного.
Сьогодні виникла нагальна потреба дослідження та осмислення найновіших творів
письменника, і зокрема роману «Юлія, або Запрошення до самовбивства», що з’явився
у 1997 р. під назвою «Юлія» у журналі «Вітчизна», а окремою книжкою був надрукований у 2000 р. Дослідниця Олена Логвиненко зазначає: «Автор робить рішучий прорив у
сферу жіночого духу, високо возносячи образ жінки («вище за Бога»), схиляючись перед
її незбагненною досконалістю... Усім своїм багатошаровим змістом роман «Юлія...» філософськи потверджує, що найбільш глобальні межі людини – це межі її статі (чоловічої
і жіночої)» [3: 6].
Окремим і важливим аспектом вивчення є дослідження художнього простору в пропонованому нами на розгляд романі «Юлія». Специфіка досліджуваного художнього простору полягає в художньо відображеному й перетвореному просторі реальної дійсності.
Митець формує художній простір, у якому відбувається дія. За задумом будь-якого письменника, межі простору можуть бути розширені або звужені. Порівняння художнього
простору з реальним «сприяє осмисленню художнього простору, усвідомленню його
своєрідності» [4: 17] у романі. Трансформація реального простору в художній зумовлена
рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів. З них найголовнішими є «особливості суспільних відносин епохи, характер зображуваних подій, світовідчуття художника і його
ставлення до подій, специфіка матеріалу, використаного в різних видах мистецтва» [5:
277].
Художній зміст аналізованого роману «Юлія» не розподіляється на головне та другорядне, а художній простір виявляє однорідність усіх складових частин твору. Цьому
сприяє графічне оформлення тексту та внутрішній ритм розповіді, що утворюється за
рахунок послідовного викладу лірико-емоційних художніх фрагментів і філософських
роздумів.
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За традиційною схемою для Павла Загребельного композиція роману поділена на
частини (їх є п’ять), які названі пригодами – «Пригода перша. Азія», «Пригода друга.
Європа», «Пригода третя. Борисфен», «Пригода четверта. Ітіль» і «Пригода п’ята. Візантія». Мотивація такого вибору не випадкова: життя героя іде планомірно, але в той же
час є суцільною детективною історією, так як феномен повторюваності зустрічі з однією
і тією самою жінкою, яка в наслідку зустрічі з Романом Шульгою трагічно гине. Все це
додає присмак пригодництва у романі.
Свого часу М. Гей зазначав, що динаміка часових елементів постійно присутня в
динаміці просторових об’єктів та відношень [6]. Тому просторова розкиданість аналізованого роману – а це видно, навіть, із назв частин роману – майстерно доповнюється
часовими пластами, що висвітлюють окремі епізоди життя головного героя. Це властива
для Павла Загребельного манера оповіді дозволяє сконцентрувати увагу читача на головному, не розпорошуючись на другорядне. «Стиснення» часу та «ущільнення» простору
є очевидним у тексті, адже вихоплені епізоди з життя головного героя Романа об’єднані
єдиною темою одержимої любові до Юлії. Ситуації, зображені у творі, є формою образного переживання простору, який, на відміну від художнього часу, підлягає точнішому
обчисленню. Лінійності часу протистоїть синхронність простору.
Назви композиційних частин-«пригод», як ми вже зазначили, свідчать про навмисну
просторову розкиданість (Азія, Європа, Борисфен, Ітіль, Візантія), що засвідчує і про
своєрідну часову розкиданість. Так, Борисфен – прадавня назва Дніпра, відома ще за часів Геродота, Волгу давні слов’яни називали Ітілю. Події останньої частини відбуваються
вкінці ХХ століття в Стамбулі, але автор навмисне використовує давню назву – Візантія,
на позначення неіснуючої сьогодні держави: «Не Волга, а Ітіль, і не Дніпро, а Борисфен
були в його крові, але про це не скажеш коротко, а довго говорити не хочеться» [7: 255]
Простір виступає не лише своєрідним соціальним тлом для зображуваних подій. Таке
часопросторове всеохоплення допомагає створенню абсолютного трансцендентного
простору, який психологічно та художньо обумовлений, сконденсований напруженістю,
об'єднаний основним потоком розповіді, через яку висвітлюється увесь культурноісторичний досвід людства.
Кожна частина містить у собі змістовно завершену історію, розв’язка якій – смерть
героїні. Тому Павло Загребельний наголошує на тезі, що кохання і смерть завжди ідуть
поруч і для Романа Шульги є нероздільними, вони існують поза простором і не підвладні
часу. Художньо організований простір, який формується під час сюжетного розгортання подій, будує простір реалізації теми й існування героїв, оскільки автор тенденційно
підходить до вибору історичного та життєвого матеріалу, відбираючи для роману факти
концептуального та доленосного значення.
Композиція роману «Юлія» сюжетно розгортає, виявляє та зримо вивільняє текст
від просторового напруження й обмеження, що створює ауру свободи самовираження,
яке є основою компонування системи сюжетних ліній. Цим чітко визначається творча манера автора, стилетвірні чинники, що впливають на детальний аналіз характерів
персонажів, ритм життя яких в свою чергу дає змогу наблизитися до внутрішнього
змісту часопросторової моделі твору.
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У сюжетній канві твору митець переважно дотримується хронікальності, завдяки
чому зображуваний художній час розгортається в причинно-наслідковому плині. Художня дія розгортається пунктирно, перериваючись на важливі для самого героя життєві
епізоди. Такий спосіб побудови сюжету вимагає постійної присутності у творі автора
або оповідача, з уст якого ведеться розповідь, та чітко окресленого персонажа, котрий є
центром зображуваних подій.
Естетичний простір формується не чистим мисленням, а силою почуття й уяви, тому,
як правило, досліджується лише як елемент, що значною мірою використовується у побудові суто епічного світу. Павло Загребельний у романі зосереджує увагу на локальній
ситуації художнього просторового континууму, визначає значення художнього простору
для розвитку характеру героя: «Художній простір не лише об'єднує в собі героїв і сюжетні епізоди. Співвіднесення його з героями і загальною моделлю світу, яка створена
художнім текстом, переконує в тому, що мова художнього простору – не пуста посудина,
а один з дієвих компонентів загальної мови, якою оперує художній твір» [2: 259].
Художній простір у досліджуваному романі повністю тотожний внутрішньому простору головного героя, він розвивається за принципом спіралі, кола якої розходяться все
ширше й ширше, охоплюючи великі просторові масиви (це автор констатує, навіть, у
назвах частин твору). Суб’єктивний характер перцептуального простору змушує шукати
найбільш адекватні форми для відображення реального простору. У перцептуальному
просторі «можуть бути реалізовані будь-які витвори психічної діяльності людини (безвідносно до їх естетичної значимості)”, а специфіка простору художнього твору “полягає
в тому, що в його рамках може бути реалізована тільки естетично значима річ – художній образ» [8: 4-5].
У художньому творі простір не лише топографічний, а й топологічний, тобто наділений певною символічною семантикою. Просторові мотиви у тексті розгортаються
відцентрово, як кола на воді, від азіатської кімнатки Юлії до безмежних просторів, на
яких відбуваються події та явища, що стали предметом авторського роздумування. Як і
в інших романах (напр., «Роксолана», «Євпраксія»), Павло Загребельний використовує
реалії речового світу для характеристики атмосфери локусу Дому. У досліджуваному романі художній простір існує як простір переживання, що функціонує у свідомості Романа
Шульги у формі локусу кімнати з Ташкента: «Шульга стояв на порозі тої самої кімнати,
що й десять років тому, і не наважувався туди ступити. По той бік круглого стола, в химерній поплутаності тонких тіней від шовкового абажура розгублено загорталася в ситцевий халатик, під яким нічого не було, Юлія…» [7: 145]; «…біля знайомої хатки, мовби
справді перенесеної на дніпровську кручу з азіатських безвістей» [7: 152].
Особливу увагу приділено повторюваному хронотопу кімнати, в якому автором закладена ідея про необхідність повернення світу до інтимного, сокровенного. Головний
герой проходить свій життєвий шлях як місію, мета якої – відродження втрачених ідеалів.
Така повторюваність описів кімнати розгортається у цілісну картину життя, яке складається з мозаїчних епізодів, де зібрано воєдино просторові межі твору, де одна деталь
довершує палітру психології героїв. Модифікація художнього простору, розширення
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його семантики, функцій, засобів створення вплинули на динаміку самої романної історії. Павло Загребельний ніби довільно переміщає картини інтер’єру з однієї романної
частини в іншу, та від такого прийому естетична цілісність твору не порушується.
Безсумнівно, маленька кімнатка, що «кочує» з ташкентської хатини за головним героєм, є засобом розкриття психології Шульги. Такий штриховий інтер’єр кімнати, що
виконує роль замкненого простору, є втіленням не лише символічної повторюваності та
циклічності подій і образів. Просторові відчуття і сприйняття тісно переплетені з категоріями добра й зла, вічності та смерті. Зображення кімнатки ніби розчинене в міфічному ореолі, що постійно впливає на долю героя, в загребельнівських образах-символах
кохання, самотності, безсмертя, забуття, відплати, нещастя… Головний герой постійно
відчуває сугестивну дію сторонніх сил, які не залишають але й утримують його в світі
страждань.
Простір переживання як ключовий та з’єднуючий елемент хронотопу допомагає автору створити алюзію виходу у трансцендентний простір, де загальні закони природи
непідвласні силі любові та життєвим колізіям. У процесі аналізу висловлюється думка
про наявність у романі «Юлія» абсолютного простору (позачасового, трансцендентного
щодо головного героя, щодо його побутової сфери простору, в якому персонаж осмислює
свою присутність у світі на рівні культурних архетипів цивілізованої свідомості).
Така деформація просторових відносин у романі зумовлена перш за все тим, що
художні образ лише опосередковано зв’язаний із зображенням зовнішньої реальності.
Художній світ роману Павла Загребельного наповнений начебто звичайними людьми і
звичайними реаліями, однак незвичайним є поєднання цих реалій. Через що виникає
думка про особливість нараційного стилю П.Загребельного, завдяки якому змальовано
душевні поривання героїв не безпосередньо, а через зображення переживання руху в
просторі. Тому романний простір є не місцем, а носієм дії, де читач сприймає картину
пережитого простору з позиції протагоніста і розуміє простір не лише як тло дії роману,
а й як елемент вираження внутрішнього стану героя.
Творча фантазія Павла Загребельного спрямована перш за все на видобування із суперечливого матеріалу найхарактерніших рис зображуваної епохи. Належне поцінування
історії розгортається паралельно з розвитком багатогранної яскравої особистості героя.
Тонке відчуття художнього часу як плину історії вибудовується в романі «Юлія» Павла
Загребельного не стільки з логічно викладеного матеріалу, де присутня лінійна часова
хронологія, скільки з розгортання художньої самосвідомості в перспективі як намагання
через романну історію показати перспективу людського досвіду. Як бачимо, просторові
координати в тексті роману набувають філософського та морально-етичного спрямування. Тому герой роману «Юлія», проходячи свій життєвий шлях як передвизначення, споглядає власну долю як історію цілого народу, репрезентуючи в хроносі індивідуальний
світогляд.
У досліджуваному романі простір є вираженням суб’єктивного пізнання, засобом
змалювання переживань персонажа, який репрезентує як авторське “я”, так і людину взагалі. Оповідач зникає за персонажами і будує естетичний простір через їхнє сприйняття.
Характерною рисою нараційного стилю письменника є те, що він не безпосередньо змальовує душевні поривання своїх героїв, не наслідує традиції літературного психологізму,
309

а зображує переживання як рухи в просторі. Через це простір у Павла Загребельного не
є місцем, а носієм дії.
Трактування простору як об'єктивного середовища буття людини у Павла Загребельного руйнується. Художній простір тут цілком залежить від суб’єктивної волі автора.
При цьому його змальовано через сприйняття персонажів, передусім через відчуття та
переживання Романа Шульги. Тому головний герой є композиційним центром зору: читач сприймає картину пережитого простору з його позиції та розуміє простір в першу
чергу як вираження психологічного стану героя. Саме простір стає полем вираження
психологічного руху, бо автор, ніби й не заглиблюючись у передачу «внутрішнього» психологічного процесу, передає психологічні імпульси як жести, тобто – фізичні рухи в
просторі.
Отже, аналізуючи роман Павла Загребельного «Юлія, або Запрошення до самовбивства», ми дійшли висновку, що відтворені ситуації є формою образного переживання
простору. Художній простір формується не чистим мисленням, а має духовний характер,
так як є образним відбиттям людських почуттів і відчуттів, а письменник, опираючись
на просторові образно-асоціативні уявлення, – є архітектором сюжету. Тому топос є засобом вираження переживань персонажа, котрий презентує не лише авторське «я», а людину взагалі.
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«Письма о князьях Острожских» М.А. Максимовича
как археографический и исторический источник
В статье рассматриваются антропонимические и генеалогические данные, содержащиеся в произведении М. Максимовича «Письма о князьях Острожских». Автор
детально анализирует антропонимы, содержащиеся в данном произведении М. Максимовича.
Ключевые слова: имя, антропоним, древнерусские, христианские, антропонимы.
У статті розглядаються антропонімічні дані дослідження М. Максимовича про
князів Острозьких. Автор детально аналізує давньоруські та середньовічні дані про
князів Острозьких, що містять давньослов’янські та давньогрецькі антропонімічні
елементи.
Ключові слова: ім’я, антропонім, давньоруські, християнські, антропоніми.
This article studies the development of the anthroponomical materials in the Ancient and
middle Russia.
Key words: name, antroponims, the names, of the Ancient Russia, Christians names.
Анализируя роль М. Максимовича в изучении украинской истории, Дмитрий Багалий писал: «Его научная деятельность отличалась по преимуществу критическим и
библиографическим характером. На его долю выпала трудная и неблагодарная задача –
очищать источники малороссийской истории от заблуждений, ошибок и искажений. Он
расчищал почву для будущих трудов, создавал, по его собственным словам, кирпичи для
будущего здания южнорусской истории; исследования, статьи и заметки его относились
ко всем отделам и периодам.
В работах М.А. Максимовича содержится немало интересных размышлений и выводов по периодизации истории славян и украинцев в том числе. На основании глубокого анализа источника он доказал, что история Украины – Руси является продолжением истории Древней, Киевской Руси. Исследования Максимовича по древнерусской
истории и археологии были, по его собственному определению, в основном, историкотопографическими.
Так называемый «средний период» истории Украины ученый определяет после
монголо-татарского нашествия и до конца XVIII столетия. Общая схема исторического
процесса Украины, согласно исследованиям Максимовича была следующей: после 1240
г. «Киевское княжество 80 лет принадлежало власти татарской», затем «с нашествия Гедемина на Киев в 1320 году», Украина и ее земли 249 лет «составляли принадлежность и
часть государства Литовского» (т.е. Великого княжества Литовского – Г.К.).
Важнейшей проблемой «среднего периода» истории Украины для ученого была
власть Великого княжества Литовского. Вторая половина XIII-XIV вв. Характерны рас© Кравчук Г.Д., 2010
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ширением власти Литовских князей над соседними белорусскими и отдаленными украинскими землями. Очутившись перед грозной опасностью немецкого вторжения, Литва
начинает одновременно расширять свое господство над соседними славянами, более
культурными, но политически ослабленными.
В первой четверти XIV в. большая часть окружающих земель находилась уже под
властью литовских князей, и они начали попытки захватить соседние украинские земли. «При князе Гедемине в 1320 году уже и Киев стоял в сфере литовского влияния,
хотя здешние князья формально находились под татарским владычеством…», писал
М.А. Максимович.
До М. Максимовича у некоторых исследователей господствовала концепция позитивного значения литовского владычества для Украины. Своеобразное объяснение этого
мнения мы видим и у Грушевского: «…избрание Любарта Гедеминовича Галицкими и
волынскими боярами вместо Юрия Болеслава в 1340 году только шло навстречу этому
движению литовских князей в украинские земли. И это движение показывает, насколько это движение мало затрачивало местное население, если его представители сами, по
собственному желанию, призывали к себе на стол литовских князей.
Это объясняется тем, что литовские княжичи, устраиваясь в украинских и белорусских землях, старались приноровиться во всем к местной жизни, к ее строю и культуре…
Они принимали православную веру, местную культуру, язык, одним словом, - делались
украинскими или белорусскими – князьями, только из новой литовской династии и по
возможности старались продолжать заведенные порядки местной жизни».
В отличие от сторонников концепции позитивного значения литовского владычества
для Украины, после глубокого анализа источников и фактов, М.А. Максимович отметил позитивное значение «литовско-русского мира». «В продолжение литовского периода Украина оставлась киевским княжеством полтораста лет – до кончины последнего
удельного князя Симеона Александровича или Олельковича», и как следствие этого –
«отдаленная от поляков земля Киевская была для них недоступною, и в ней могли распоряжаться только русин да литвин», писал ученый.
Взгляды Максимовича на проблемы украинско-литовских отношений нашли свое отражение в работах: «Нечто о земле Киевской» (1864 г.), «Записки о земле Волынской»
(1864 г.), «Память о киевском воеводе Григории Ходкевиче» (1868 г.), «Письма о князьях
Острожских» (1866 г.), «Литовский замок в Киеве» (1871 г.) и др. В настоящее время
украинско-литовский период в средневековой истории Украины Руси остается одной из
дискуссионных проблем.
«Письма о князьях Острожских» (1866 г.) Максимовича являются важным археографическим и историческим источником средневекового периода истории Украины. Они
содержат много малоизвестных сведений из актового и летописного материала, эпиграфических и археологических памятников. Данное произведение состоит из семи писем,
в которых автор прослеживает историю рода князей Острожских с древнерусского времени и вплоть до XVII в.
В письме I Максимович раскрывает генеалогические корни князей Острожских. Он
критикует господствующее мнение польских историков о том, что князья Острожские
были потомками Романа Галицкого. Эти сведения содержатся в «Летописце южнорус312

ском», составленном в XVII в. под влиянием польских историков. Неверно также, по
словам автора «Писем…» и «старопольское мнение о происхождении самого Романа
Галицкого от Давида Игоревича». Наиболее достоверные сведения, по мнению ученого,
содержат старые помянники киевских церквей, а также, помянник Дубянской церкви
(родовая церковь князей Острожских), составленный по старейшим памятникам этой
церкви. «Эта маленькая заметка, в них сохранившаяся», - писал М.А. Максимович, «вернее всех генеалогов указывает нам на князей Острожских, как на отрасль князей
Туровских или Пинских. Князья эти произошли от Владимира Святого через его правнука Святополка Изяславича, внук Святослава был Юрий Ярославич, а его внук был
Владимир князь Пинский, отец Юрия или Георгия, в котором мы узнаем подлинного
родоначальника князей Острожских».
В этом же Письме I Максимович перечисляет имена предков Констатина Ивановича
Острожского по женской и мужской линиям. Они взяты из помянников киевских церквей
(30-е гг. XVI в.), после его погребения в Киево-Печерской Лавре, а также из летописания до 1262 года. Ученый ссылается на «Летописец южнорусский», составленный в
Чернигове иеромонахом Леонтием Боболинским в 1699 г. По мнению Максимовича, «о.
Леонтий был только переписчиком». Исследователь указывает еще один список, более
древний. Он заканчивается «Сказанием о гетмане Подкове», написан мелким письмом
на 696 листах. Заглавие этого списка следующее: «Летописец, то есть Хроника о разных
многих и опытных авторов и историков диалектом русским есть сложенный». Максимович называет эту хронику современницей «Хроники Густынской».
В Письме I автор указывает четыре степени родства князя Константина Острожского. Оно начинается прадедом его прадеда Феодора – князем «Георгием и его княгинею
Варварою». В помяннике Дубянской церкви они указаны как «Благоверные князи Туровские».
Ученый указывает их генеалогическую линию от Владимира Святого через его правнука Святополка Изяславича. «…Внук Святополка был Юрий Ярославич, а внук его был
Владимир князь Пинский, отец Юрия или Георгия», писал исследователь.
Антропонимы, содержащиеся в Письме I, в основном христианские. Феодор – церковнославянское имя из греч. Теодорос: теох бог + дорон дар.; греч. «тета» заменена
рус. «фитой». Георгий – из греч. Георгиос: георгос земледелец – эпитет Зевса, который,
согласно легендам, покровительствовал земледелию, особенно разведению маслин. Варвара – из греч. Барбара: Барбара, чужеземная. Святополк Изяславич – сочетание антропонимов из славянского имени и отчества, образованного от славянского имени. Святополк – от основ слов со значением святой, священный + войско, поход, битва. Это имя
– композита (сложные двуосновные образования, соединенные гласными). Изяславич –
отчество, образованное от славянского имени – композита (со значением взять + слава).
В Письме I Максимович представляет «чету князей Острожских: князя Дмитрия
Юрьевича и его княгиню Елизавету», а также их сына – Даниила Острожского. Он появляется на политической арене в 1340 году, «вслед за тем, как в 1340 году краковский
король Казимир Владиславович посягнул в первый раз на завладение землею Галицкою, или Львовскою. Тогда Данило Острожский, согласясь с перемышльским старостою
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Дашком и призвав на подмогу себе войско татарское, истребил польскую стражу, оставленную королем в земле Галицкой, а потом они опустошили принадлежащие ему земли
– Краковскую, Сандамирскую и Люблинскую.
Ученый упоминает, также, церковь св. Николая в г. Остроге, существовавшую в то
время (XIV в.). Еще в XVII в. в этой церкви находилось евангелие с вкладной записью,
где упоминаются «князь Данило и с княгинею Василисою, и с детьми…».
По данным киевских помянников (в исследованиях Максимовича) у них было трое
сыновей: Феодор, Алексей и Андрей. По летописным данным известен в истории старший сын Федор Данилович. Он появляется на политической арене «с 1386 года, когда
король Ягелло и великий князь Витовт не только подтвердили Острожское владение,
утвержденное за ним князем Любартом (Любарт Гедеминович – князь волынский – Г.К.),
но еще приумножили городами Заславлем и Корцем». Затем Федор Острожский появляется спустя 45 лет. Подобные пропуски в летописях можно видеть и у других князей.
В конце своей жизни «воинственный князь Феодор» становится одним из святых отцев
Печерских. По данным Максимовича известно краткое описание св. отцев Дальней, или
Феодосиевской пещеры, составленное там в XVII в. В нем говорится, что «Преподобный
Феодор Данилович, князь Острожский, оставив прелесть мира сего и княжескую славу»
взял на себя иночество.
Антропонимы, содержащиеся в Письме II, в основном, христианские. Дмитрий –
церковно-славянское имя из греч. Димитрий Димитриос (Деметриос от имени богини
земледелия и плодородия Деметры, сестры Зевса. Юрьевич – отчество от цсл. Георгий
(см. выше). Даниил, Данила, Данило – цсл. из др.-евр. данн – аль бог мой судья. Феодор
– цсл. из греч. Теодорос: Теос бог + дарен дар. Алексей – цсл. из греч. Алекстас: алексо
защищать, отражать, предотвращать. Андрей – из греч. Андреас: андрейос – мужественный. Также, в письме II представлены литовские антропонимы, которые будут рассмотрены нами в последующих статьях.
В Письме III М.А. Максимович рассматривает историю рода князей Острожских в
XV веке. Когда Феодор Острожский стал уже иноком Феодосием и когда он скончался.
«Его жена княгиня Агафия» приняла иночество с именем Агриппины. Младший брат
Алексей также стал иноком Александром.
У Федора Даниловича было два сына: Василий и Даниил. Современники называют
князя Василия Василием Красным. Он препятствовал дипломатическим притязаниям
Польши на целое государство Литовское, которое в XV веке усилилось чрезмерно.
После князя Василия Острожского его владение разделили два его сына. Князь Юрий
Васильевич стал владельцем Заславля и его потомки назывались князьями Заславскими
или Желавскими, Ижеславскими (от Изяславль – Г.К.). Сын Василия – Иван Васильевич
женился «на украинской княжне Глинской» - как пишет Максимович, «родившей ему
того славного князя Константина, гробнице которого кланяемся мы в великой церкви
Печерской».
Надгробная статуя его представляла возлежащего рыцаря. До 1718 года надгробная
надпись была следующей: «Константин Иоаннович князь Острожский, воевода Троцкий, гетман Великого княжества Литовского, по многим победам от смерти полягши, зде
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погребен, лета от р.х. 1533, имеяй лет 70; одержа побед 63». В 1718 году в Лавре произошел пожар и была сделана уже новая надпись после этого пожара.
Антропонимы в Письме III также, в основном, христианские. Агафия – цсл. из греч.
Агате: агате хорошая, добрая. Агрипина – лат., производное от римского родового имени
Агриппа. Василий – из греч. Басилиос: басилейтос царский, дарственный – эпитет Зевса,
Посейдона. Иван, цсл. Иоанн из др.-евр. Йоханонн бог милует. Константин из греч. Константинос: лат. Константинус: констане – постоянный.
В Письмах IV-VII ученый описывает историю рода князей Острожских в XVI-XVIII
в.в. Эти письма мы рассмотрим в следующих статьях.
Таким образом «Письма о князьях Острожских» М.А. Максимовича являются важным историческим, археографическим и антропонимическом источником для изучения
истории Украины.
1.
2.
3.
4.
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РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
В статті висвітлюються особливості розвитку мовлення у дітей з порушеннями зору та питання організації корекційної роботи спеціальних навчальних закладів,
спрямованої на збагачення та конкретизацію мовлення у дітей даної категорії.
Ключові слова: мовлення, психічні функції, діти з порушеннями зору, компенсація,
корекція.
В статье освещены особенности развития усной речи у детей с нарушениями зрения и вопросы организации коррекционной работы специальных учебных заведений, направленной на обогащение и конкретизацию усной речи данной категории детей.
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The article highlights features of development of oral speech in children with visual
impairments and the organization of correctional work of special schools, aimed at enriching
and specification of oral speech this category of children.
Key words: oral speech, mental function, children with visual impairments, compensation,
correction.
Мовлення – це процес практичного оволодіння людиною мовою з метою спілкування
з іншими людьми та своєрідна форма пізнання людиною предметів і явищ оточуючої
дійсності. Під час спілкування люди за допомогою мови та мовлення виражають свої
думки та почуття. Мовлення сприяє розвитку свідомості, мислення та всієї психічної
діяльності людини.
Мовлення сліпої та слабозорої людини фактично не відрізняється від мовлення зрячих, оскільки має ту ж семантичну та смислову основу. Воно адекватно відображає одну
й ту ж дійсність і несе в собі спільність мовних функцій, властивих всім членам суспільства, в якому живе та працює зряча, слабозора або сліпа людина.
Важливу роль у розвитку мовлення дітей відіграє збагачення словарного запасу (активного словника). Активним словником прийнято називати кількість слів, які вживає
дитина під час мовлення. Активний словник відрізняється від пасивного словника - запасу слів, які має дитина в своєму розпорядженні, але не вживає сама, а лише здатна
розуміти .
Відставання накопичення об’єму активного та псивного словника від того, який відповідає віковому об’єму дитини, вказує на відставання в мовленнєвому розвитку дитини.
Діти з глибокими порушеннями зору, як і діти з нормальним зором, активний і пасивний
словник засвоюють поступово в процесі спілкування та навчання в сім'ї, в дитячому дошкільному закладі та в школі.
Мовленнєвий розвиток дитини відбувається в процесі використання мовних (фонематичний склад, словниковий запас, граматичний склад) і немовних (міміка, жести, інтонація) засобів спілкування. Цей процес можливий лише в умовах життєво вмотивованої
діяльності спілкування.
Діяльність спілкування при глибоких вадах зору принципово не порушується. Опанування мовленням, його функціями та структурами відбувається загалом так само, як
і у дітей зрячих. Однак порушення або відсутність зору вносить у даний процес певну
специфіку, яка виявляється в динаміці розвитку та накопиченні мовних засобів і виразних рухів, своєрідності співвідношення слова та образу, формальності змісту лексики,
деякому відставанні у формуванні мовленнєвих навичок .
Звужується також і сфера спілкування. Причинами звуження сфери спілкування у
дітей з глибокими порушеннями зору можуть бути:
1) обмеження можливостей наслідувальної діяльності;
2) звуження пізнавального процесу;
3) зменшення можливостей розвитку рухової сфери;
4) умови виховання та спілкування.
Залежно від структури зорового порушення, часу втрати зору або його різкого зниження, рівня сформованості вміння бачити та спостерігати навколишній світ, у мовленні
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сліпих і слабозорих дітей має місце невідповідності між словом і образом, яка виникає
через обмеженість сприймання і призводить до формального засвоєння знань – вербалізму. Значне зниження зору у дітей утруднює опанування образними виразами, збіднює
емоційну насиченість мовлення.
Отже, можна вважати, що своєрідність мовлення дітей з глибокими порушеннями
зору полягає в його змісті: вербалізм як результат невідповідності між достатнім запасом слів і недостатнім запасом образів предметів; обмеженість активного словника,
що утруднює формування образності, логічності та змістовності мовлення, які є основою розвитку усного та писемного мовлення сліпих і слабозорих учнів (дослідження
Л.С.Волкової [1], З.Г.Єрмолович, Н.С.Костючек , С.Л.Шапіро та ін.).
Наукові дослідження в галузі фізіології та психології мовлення переконливо довели
позитивний вплив мовлення на розвиток у дітей усіх пізнавальних процесів. Правильно
розвинуте мовлення організовує чуттєвий досвід дітей. Не дивлячись на те, що першоджерелом пізнання є сприймання, роль збудника його відображення виконує словесний
подразник.
Правильно позначені словом ознаки предметів виділяються і перетворюються в
об’єкти пізнання. Мовлення полегшує порівняння і збагачення ознак предметів, збуджує
минулі уявлення і дає можливість для утворення нових, сприяє засвоєнню знань і формуванню світогляду дітей. Як засвідчили численні дослідження (Л.С. Виготський, М. І.
Земцова, Б.І.Коваленко, Н.С.Костючек, І.С.Моргуліс, А.І.Скребицький, Л.І.Солнцева та
ін), мовлення є могутнім засобом компенсації сліпоти і слабозорості в дошкільному і
шкільному віці [5].
Оскільки повна або часткова втрата зору призводить до зниження повноти, чіткості
та диференційованості чуттєвого відображення довкілля, що певною мірою впливає на
процес інтелектуального розвитку, мовлення стає могутнім засобом розвитку мислення
даної категорії дітей. Слово допомагає виділенню суттєвих ознак, зв’язків і відношень
між предметами в процесі їх спостереження і порівняння. В єдності з мисленням мовлення узагальнює дотикові, зорові (при наявності залишкового зору), слухові та інші
образи довкілля. Саме опосередковане в слові відображення суттєвих ознак, зв’язків,
відношень об’єктивного світу є основою компенсаторної функції мовлення.
Сучасна тифлологія стверджує, що вербалізм мовлення та формалізм словесних позначень, які характерні для сліпих і слабозорих, може бути значною мірою подолані засобами спеціально організованої корекційної роботи, спрямованої на збагачення та конкретизацію мовлення. Л.С.Виготський зазначив, що рушійною силою компенсації сліпоти
є «...наближення через мовлення до соціального досвіду зрячих … сліпоту перемагає
слово».
Це досягається шляхом розширення чуттєвого та практичного досвіду, конкретизації в слові відчуттів, введення сформованих уявлень і відповідних словесних позначень
в систему комунікативних зв’язків і стосунків в умовах навчально-виховного процесу.
Важливу роль відіграє систематична робота, спрямована на уточнення та поглиблення
розуміння значення слів, використання мовних засобів і наочності в навчанні. Засвоєння
слів у їх багатозначності найлегше здійснюється в практичній діяльності дитини, коли
найчіткіше розкриваються ознаки та просторові властивості предметів.
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Таким чином, свою компенсаторну роль мовлення здійснює в усіх видах психічної
діяльності сліпих і слабозорих дітей: в процесі сприймання, коли слово його спрямовує і
уточнює; у формуванні уявлень, образів уяви, в процесі засвоєння понять тощо.
Мовлення, слово педагога, художня література та ін. допомагають дітям з порушеннями зору засвоїти те, що не доступне для їх сприймання.
Компенсаторна функція мовлення має також величезне значення для формування
особистості в цілому, готує сліпих і слабозорих дітей до трудової і суспільної діяльності..
Лише завдяки мовленню сліпі і слабозорі можуть контактувати з оточуючими, орієнтуватися в суспільстві, залишатися його повноправними членами.
Процес опанування сліпими і слабозорими дітьми грамоти і рідної мови органічно
поєднується з розвитком їхнього мовлення, а також передбачає його корекцію та удосконалення. Це зумовлено тим, що діти з глибокими порушеннями зору, по-перше, мають своєрідні особливості розвитку пізнавальної діяльності, зокрема на рівні чуттєвого
пізнання, пов’язаного з обмеженим досвідом, недостатньою пізнавальною активністю і
потребами в ній; по-друге, мовлення сліпих і слабозорих дітей за певних умов водночас
відіграє важливу компенсаторну роль у пізнавальній, трудовій і суспільній діяльності,
в особистісному становленні. При цьому їхнє мовлення фактично особливо не відрізняється від мовлення дітей, які бачать нормально, оскільки має ту ж саму семантичну і
смислову основу, але своєрідно розвивається в умовах зорової недостатності або відсутності зору. Ця своєрідність виявляється у відставанні формування навичок мовленнєвої
діяльності, у накопиченні мовних засобів і виразності рухів [2].
Діти з недоліками зору із-за недорозвинення мови нерідко заучують правила без розуміння їх сенсу, тобто відбувається формальне засвоєння знань. Слабкий розвиток мовлення цих дітей утрудняє осмислення навчального матеріалу, веде до механічного його
запам'ятовування, що у свою чергу позбавляє дітей можливості застосовувати отримані
знання в навчальній, ігровій і трудовій діяльності.
.Своєрідність змісту зв’язного мовлення дітей з глибокими порушеннями зору зумовлює наявність певної системи роботи з його розвитку. Розвиток і корекція мовлення є одним з важливих корекційно-розвивальних завдань навчання в дошкільній та початковій
шкільній ланках освіти дітей з глибокими порушеннями зору.
Основними компонентами цієї системи є: словникова робота, робота із словосполученням і реченням, навчання зв’язних висловлювань різних типів.
Сучасна програма з української мови для початкової ланки освіти сліпих і слабозорих дітей розвиток мовлення визнає провідним принципом навчання. Ідея розвитку
мовлення пронизує зміст усіх розділів програми, надає процесу читання і письма чітку
практичну спрямованість, наголошуючи на необхідності навчати дітей усвідомлено говорити, читати та писати, збагачувати та конкретизувати словниковий запас, розвивати
інтерес до рідної мови, до самостійного читання та самостійного висловлювання.
У дітей з глибокими порушеннями зору обмежені візуальні можливості контролю за
мовними та не мовними засобами спілкування. Мовленнєві порушення у формі дислалій
(порушення звуковимови) в учнів з дефектами зору зустрічаються в два рази частіше,
ніж зрячих дітей: сигматизм - неправильна вимова свистячих і шиплячих звуків (с, з, ц,
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ш, ж, ч); ламбдацизм - неправильна вимова звуку л (пропуск або заміна його на р або в);
ротацизм - дефект вимови звуку р, а також інші порушення.
Дослідження спеціалістів в сфері методики навчання рідної мови та логопедії (О.Л.
Жильцова, С.Л. Коробко, Н.А.Крилова, Т.П. Свиридюк) довели, що у дітей з порушеннями зору досить часто виявляється поряд з порушеннями звуковимови недорозвинення
мови вцілому [3, 4].
Саме тому в системі корекційної роботи з даною категорією дітей великого значення
набуває логопедичний вплив на спеціально організованих заняттях , які проводяться диференційовано, з урахуванням стану зору дітей, їх мовлення, засобів сприймання, індивідуальних особливостей. Планування логопедичної роботи в спеціальних закладах для
дітей з порушеннями зору будується з врахуванням даних обстеження дітей, в процесі
якого виявляються різні рівні сформованості імпресивного та експресивного мовлення.
Але діапазон обстеження, що проводиться логопедом, значно ширший, ніж лише виявлення мовних рівнів. Логопедичне вивчення дітей має бути передбачене спеціальною
картою мовного обстеження. Відповідно до такої карти досліджуються всі основні мовні
і не мовні функції (мовлення, слух, зір, моторика), вивчаються причини мовної та зорової патології. Таке комплексне обстеження дітей з порушеннями зору забезпечує надалі
організацію диференційованих занять з врахуванням як розвиттку мовлення дітей, так і
віку, стану зору та інших показників.
В цілому система всіх взаємозв'язаних занять забезпечує вдосконалення просторовоорієнтаційних реакцій, моторної рухливості, мовної активності, формування засобів і
прийомів пізнавальної діяльності. Під час організації занять із слабозорими дітьми особливу увагу необхідно звертати на можливість використання наявного зору. Зважаючи на
специфіку роботи з тотально сліпими дітьми по розвитку мовної моторики, накопиченню словника, співвіднесенння слова та образу без використання зорового аналізатора,
заняття з ними слід проводити спочатку індивідуально, а потім - в невеликих групах.
Змістовна сторона цих занять повинна визначатися рівнем сформованості мовлення.
Специфіка роботи по вдосконаленню мовлення дітей з вадами зору полягає в тому,
що вирішити це завдання лише на заняттях логопеда неможливо. Воно вирішується в
комплексі зусиль логопеда, вчителя (в школі), тифлопедагога (в дошкільному закладі) та
вихователя, спільно здійснююь багатосторонній вплив на заняттях та уроках, спрямований на розвиток та корекцію мовлення дітей даної категорії.
В цілому можна відзначити, що розвиток мовлення дітей з вадами зору визначається
загальними закономірностями їх вікового розвитку, змістом навчання, культурним рівнем зовнішнього середовища.
Втрата зору або глибоке порушення його значно обмежує спосіб чуттєвого пізнання
дитиною навколишнього світу. Обмеженість і якісна своєрідність уявлень учнів з порушеннями зору негативно позначається на розвитку різних сторін їх мови та мовлення,
однак це не призводить до порушення структури та діяльності самого механізму мовлення, воно зовні не порушується.
Існує однозначна залежність між рівнем уявлень дітей даної категорії та станом їх
зору. Проте, при особливим чином організованому навчальному процесі, недоліки уявлень цих дітей можуть успішно коригуватися, їх мовлення здатне досягати високого рів319

ня розвитку та служити важливим засобом компенсації в процесі учбово-пізнавальної
діяльності під час оволодінні системою знань, умінь і навичок. Тому саме зміст мовлення
цих дітей є під постійною увагою педагогів та логопедів спеціальних закладів.
Недооцінка педагогом особливостей розвитку дітей (їх сприймання, мовлення,
мислення), абстрактність викладання матеріалу без зв'язку з життям, з практикою, недостатнє використання дидактичних принципів - наочності, свідомості та активності призводять до формалізму знань та вербалізму уявлень учнів. Запобігання і подолання
формалізму в знаннях досягається правильним поєднанням наочних і словесних засобів
навчання, що озброюють дітей системою знань і умінь в процесі їх активної діяльності.
Особливе значення мають такі дидактичні прийоми та засоби, як безпосереднє знайомство з предметами, порівняння та зіставлення їх ознак на мовленнєвій основі.
Проведення спостережень, дослідів і практичних робіт, робота в шкільній майстерні,
в куточку живої природи, на присадибній ділянці, екскурсії та суспільно корисна праця
збагачують чуттєво-практичний досвід дітей, наповнюють конкретним змістом засвоєні
ними знання, сприяють розвитку мовлення дітей, дозволяють переборювати вербалізм та
формалізм уявлень і знань учнів.
У роботі із дітьми зі зниженим та залишковим зором необхідно так побудувати
навчально-виховну роботу, щоб добиватися якнайкращого рівня розвитку навичок усного мовлення, читання та письма. При цьому корекція дефектів мовлення повинна досягати успіхів без погіршення показників зорових функцій. Для цього потрібна спільна
робота тифлопедагога, логопеда та лікаря-офтальмолога. Об'єктивні відомості про ступінь зниження гостроти зору, про діагноз захворювання, його прогнози дозволяють визначити рекомендації відносно дозування зорового навантаження, розміру шрифту для
читання, відстані тексту від очей, а також використання засобів оптичний корекції.
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Пушкин в восприятии Д. Самойлова
Стаття присвячена пушкініані Д.Самойлова. Виявляється роль та місце біографії
та творчості Пушкіна у мистецькому світі поета: його віршах, щоденникових нотатках, статтях. Проілюстровано, що Д.Самойлов був свідомим послідовником пушкінської
традиції в руській поезії.
Ключові слова: рецепція, інтертекст, ремінісценція, алюзія, традиція.
Статья посвящена пушкиниане Д. Самойлова. Выявляются роль и место биографии и творчества Пушкина в творческом мире поэта: его стихах, дневниковых записях,
статьях. Показано, что Д. Самойлов был сознательным продолжателем пушкинской
традиции в русской поэзии.
Ключевые слова: рецепция, интертекст, реминисценция, аллюзия, традиция.
The article deals with “pushkiniana” of D.Samoylov. The role and place is shown of
Pushkin’s biography and creativity in his constructive world: his poems, diary notes, papers.
It’s demonstrated that D.Samoylov was the volitional successor of Pushkin’s tradition in
Russian poetry.
Key words: reception, intertext, reminiscence, allusion, tradition.
«Далеко или близко Пушкин по времени? Если бы он прожил среднюю жизнь современного человека, мой дед застал бы его на земле. Я всего лишь третье поколение после
него. Близкий потомок, – писал Д. Самойлов в 1974 г. – Так и будем мы восприниматься в
Большом времени – близкие потомки. Еще отыскиваются рукописи Пушкина – строчки,
варианты, надписи на книгах. Ученые подсчитали: по две рукописи в год. Еще не исчерпалось его наследие. Всплывают из архивов новые упоминания о нем, факты подтверждают или опровергают домыслы. Еще уточняется его биография» [7 : 2]. Мы цитируем
юбилейную статью, опубликованную в газете. Поражает неофициальная тональность
поэта, пишущего о другом поэте, причем не о современнике, а о Пушкине.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать особенности отношения
Д. Самойлова к личности и творческому наследию Пушкина, выразившиеся в его критических статьях. Эта тема еще не становилась предметом изучения, хотя о пушкиниане
поэта написано несколько статей [3; 4], речь об этом идет в монографии В.С. Баевского
«Давид Самойлов» [1], в воспоминаниях современников [2] и др.
Анализ свидетельствует, что Д. Самойлов думает о Пушкине, прежде всего, как о
человеке, а это непривычный взгляд на хрестоматийного поэта. «Многие проблемы
истории, нравственности, литературы открытые Пушкиным русскому сознанию еще не
решены. Личность Пушкина ставит перед нами живой вопрос о совести и чести. Литература после него больше трактовала вопросы совести. <…> Честь – высшее сознание
нравственного закона. Пушкин – олицетворение чести. Пушкин столько же принадлежит
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истории русской литературы, сколько истории русской личности и русской нравственности» [7 : 2]. Такой подход к определению значения поэта позволяет Д. Самойлову кратко
и емко сформулировать проблемы, которые русская культура не смогла решить после
Пушкина.
Так, он полагал, что никто из последователей так и не сумел повторить совершенства
пушкинской элегии, исторической драмы и художественной прозы. «А деловая проза
Пушкина? А блистательная проза его писем и заметок? Вошли ли они в той же степени в
плоть нашей литературы? И наконец ”маленькие трагедии”. Они до наших дней – тайна.
Изучены их темы и источники, исследован их язык и композиция. Но последний секрет
не найден. Открытый Пушкиным для русской литературы столь емкий и возвышенный
жанр, по существу, не имел продолжения» [7 : 2]. По словам Д. Самойлова, в России
Пушкина всегда любили, а на Западе серьезно изучали. Именно через него западная
культура может лучше и вернее понимать саму Россию, которую он выразил. Так Д. Самойлов понимал мировой значение поэта.
В этой заметке выражен взгляд Д. Самойлова как критика. Он сумел в краткой форме
сформулировать основные проблемы современного ему пушкиноведения и самой русской литературы. Однако сделал это, можно сказать, доверительно, так, будто поэт, о
котором он пишет, может слышать его. Не случайно один из друзей Д. Самойлова, Б.
Грибанов в воспоминаниях «И память-снег летит и пасть не может» (2006) заметил: «Отношение Давида Самойлова к Пушкину вообще требует отдельного разговора. Это были
отношения сугубо личные, доверительные. Между ними всегда существовала духовная,
поэтическая близость» [2 : 137]. Эта близость со всей очевидностью проявилась и в юбилейной заметке, и в стихах поэта.
В том же 1974 г. в «Вопросах литературы» он публикует более объемный очерк, в
которой разворачивает тезисы юбилейной заметки. Д. Самойлов не только вернулся к
своей высокой оценке роли и места Пушкина в русской культуре, он утверждал, что
поэт определил «образ мыслей современного цивилизованного русского человека» [6
: 21]: «Мы так привыкли постоянно обращаться к пушкинским мыслям, вновь и вновь
задаваться пушкинскими вопросами, сопоставлять жизненные ситуации с пушкинскими
сюжетами, говорить пушкинскими словами и формулами, пушкинскими глазами глядеть
на природу, по-пушкински оценивать людей и нравы, что порой не отдаем себе отчета,
насколько Пушкин является составной частью нашей жизни» [6 : 20 – 21]. Важнейшей
заслугой Пушкина перед Россией Д. Самойлов считал жизнеутверждающее начало, которое не было преодолено «катаклизмами» Гоголя и Достоевского.
Несмотря на большую и многообразную историю русской литературы, в которой
были самые разные имена и великие достижения, именно «подтекст пушкинского здоровья» составлял ее цельность. «Пушкин создал не просто абстрактную схему мышления,
– отмечал Д. Самойлов, – он дал сферу его практического выявления: современный литературный и разговорный язык, на котором мы мыслим и пишем» [6 : 21]. Поэт полагал,
что Пушкин сумел найти некую гармонию между мировым и русским, национальным,
которое отразилось в мышлении русских.
Важнейшая мысль очерка Д. Самойлова – норма, выраженная в Пушкине как человеке и как художнике. Эта мысль разворачивается в той связи, что он как человек всегда
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интуитивно выбирал «самую верную линию поведения и самое высокое выражение личности. Это не значит, что у него не было человеческих недостатков, но дело не в них.
Недостатки бывают и у гениев. Дело в той верной линии, в той глубине переживания
и точности оценок, которые были присущи Пушкину во все периоды его жизни и которые являются образцом и нормой для нас» [6 : 21]. Человеческая личность, полагал Д.
Самойлов, неотделима в Пушкине от его творчества, и это тоже важнейший урок для
русской культуры и поэзии.
Причем влияние пушкинской интонации – не самодовлеюще, ведь история поэзии
дает немало примеров, когда поэт задает своему поколению и последователям особую
интонационную струю, и в русской литературе есть поэты, интонация которых легко
узнается в творчестве наследников. «Самое главное в Пушкине – и недосягаемое – это
умение объемно и без остатка выразиться в лирике, быть предельно откровенно и открытым, никогда не переступая меру вкуса. Абсолютный вкус при предельном самораскрытии – вот чему следует учиться у Пушкина, даже сознавая, что никогда до конца не
постигнешь эту науку» [6 : 22].
В юбилейной заметке Д. Самойлов замечал, что нынешней русской литературе оказалось недоступным пушкинское мастерство как создателя «Маленьких трагедий». В очерке он разворачивает эту мысль, но уже говорит не от общности людей, участвующих в
создании русской литературы, а от своего имени: «Мне видится в ”маленьких трагедиях”
не просто предельно сжатое драматическое произведение, но скорее образец драматического построения всякого поэтического произведения – стихотворения, поэмы. Мне
нравится моцартинский выход из трагического, присущий Пушкину, нравится сжатая
трагедия, разрешающаяся иронией или высоким приятием жизни» [6 : 22]. Здесь, думается, высказан уже не только субъективный взгляд Д. Самойлова как читателя, а как
поэта и критика, намечающего важнейшую задачу, для решения которой важно усвоить
пушкинский опыт.
В собственном творчестве он последовательно усваивал его. Об этом очень точно
написал Ст. Рассадин в одной из своих рецензий на книгу «Весть» (1978). В связи с
размышлениями о мастерстве поэта, он замечал: «То, что у мастера не слишком удачно
или не удачно вовсе, способно – от противного, от нехватки – обнаружить нечто присущее именно ему, без чего он не он. Что же уходит порою из стихов Самойлова? Что
остается? На второй вопрос ответить можно. Когда из стихотворения уходит Самойлов, остается … Пушкин. … Самойлов – сознательный пушкинианец, утверждающий
ритмико-мелодическую неисчерпаемость того русского стиха, который мы привычно
обозначаем именем Пушкина» [5 : 62]. Эта особенность поэзии Д. Самойлова, вместе с
тем, кажется Ст. Рассадину и опасной, ведь проникновение в пушкинский мир вызывало,
как он говорит, «случаи непозволительно реминисцентные» [5 : 62] наряду с подлинным
восприятием пушкинской «гибкой интонации» [5 : 62]. Таким образом, личное отношение к Пушкину как человеку и как творцу оборачивается глубоким пониманием сути его
творчества и бессознательным, а иногда и осознанным следованием его опыту. Ст. Рассадин полагал, что для Д. Самойлова Пушкин – «неприкасаем как идеал, как воплощенный
смысл исторического существования» [5 : 63].
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Как признавался сам поэт, Пушкин в разные годы поворачивался для него разными
сторонами – как лирик и как автор «Евгения Онегина», однако с выходом в свет его
книги стихов «Весть» совпал период, когда Д. Самойлову ближе всего была Пушкин как
автор «Маленьких трагедий». Ст. Рассадин пишет: «… ведь их появление было вызвано
тем, помимо прочего, что Пушкину становилось тесновато в мире собственной лирики
(для нас – безграничном), где его совершенная личность победно гармонизировала большой мир, где безраздельно торжествовала единая, пушкинская правда. В трагедиях, где
представлены правды противоборствующие, где доводы скупого Барона или даже убийцы Сальери выслушаны и поняты, где бушует океан труноукротимой гармонии, – там
ему стало труднее. И вольнее. Эта перемена ориентиров для Самойлова красноречива»
[5 : 66].
Разумеется, одной из проблем в изучении пушкинианы Д. Самойлова является анализ эволюции отношения поэта к Пушкину, смещение акцента в его восприятии с пушкинской лирики на эпос и реализация этого интереса в его поэзии. Но, думается, ключом
к пониманию специфики восприятия поэтом пушкинской личности и наследия может
быть и его собственное «слово», его оценки, размышления, содержащиеся в его критических статьях, а также подневных записях, которые, конечно, должны стать предметом
отдельного изучения.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

324

Баевский В. Давид Самойлов. Поэт и его поколение / Вадим Баевский. – М.: Советский писатель, 1986. – 256 с.
Грибанов Б. И память-снег летит и пасть не может / Борис Грибанов // Знамя. –
2006. – № 9. – С. 132 – 168.
Дыханова В. Пушкиниана Д. Самойлова. К Всесоюзному Пушкинскому празднику поэзии / В. Дыханова // Подъем. – 1981. – № 6. – С. 95 – 99.
Лавлинский Л. «Перебирая наши даты…» О поэзии Давида Самойлова / Л. Лавлинский // Литературное обозрение. – 1990. – № 11. – С. 104 – 112.
Рассадин Ст. Как вода – в лед / Станислав Рассадин // Литературное обозрение. –
1980 – № 2. – С. 62 – 66.
Самойлов Д. Б.н. / Давид Самойлов // Вопросы литературы. – 1974. – № 6. –
С. 20 – 22.
Самойлов Д. Начало всех начал / Давид Самойлов // Литературная газета. –
1974. – № 23. – 5 июня. – С. 2.

УДК 811.161.2+811.161.3+81’26’28’35

Скопненко О. І.
(Київ, Україна)

КІЛЬКА УВАГ ДО РЕАЛЬНОГО СТАНУ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
У статті проаналізовано стан акцентуаційних норм сучасної української літературної мови.
Ключові слова: акцентологія, акцент, діалектологія, історія української літературноїмови, історія білоруського літературної мови.
В статье проанализировано состояние акцентуационных норм современного украинского литературного языка.
Ключевые слова: акцентология, акцент, диалектология, история украинского литературного языка, история белорусского литературного языка.
The article analyzes the state of accentual norms of the modern Ukrainian literary
language.
Keywords: accentology, accent, dialectology, history of Ukrainian literary language,
history of the Belarussian literary language.
Наголос уміє дивувати. Жодна інша річ у мовному світі не здатна показати такого синкретизму слабкості й такої надприродної сили: його ефемерність якоїсь миті
перетворюється на потугу, без якої слово не здатне існувати. Чи, може, сила слова притягує
до себе невловиму акцентну енергію? Чи ця енергія диктує словесний і синтагматичний
наголос? Чи вона зростає разом з паростком нового слова? І звідки вона виникає, чому
буває непереборна аж так, що її відчувають усі, хто здатен чути, або слабша за найменший літній легіт? І яке напруження волі криється в логічному наголосі? І скільки стиснутого напруження сконцентрувалося в емфатичному? Доводилося відганяти від себе цю
думку, проте щоразу в уяві наголос постає як Дух, що витає, де сам собі хоче, і сповнює
життям словесну матерію.
Український наголос не раз примушує замислюватися не тільки акцентолога, а й кожного філолога, ба кожного носія української мови. І нагоди для цього постають щодня,
коли в комунікативному полі індивідуума виринають або літературні наголоси, відмінні
від акцентів рідного ідіому (найчастіше через мову електронних ЗМІ), або наголосові
традиції носіїв інших діалектних типів, або архаїчні акценти в художніх текстах.
Акцентологічні коментарі до творів нашого красного письменства – велика рідкість,
як і акцентологічні коментарі до навчальної літератури різного типу. У цьому І. Гальчук має цілковиту рацію. Під час будь-яких студій треба мати на увазі, що між мовою
художньої літератури та літературною мовою ніколи не може бути цілковитої рівності,
тому й виникає потреба порушувати питання про акцентуаційні норми літературної
мови та мови художньої літератури, бо в багатьох випадках це нетотожні поняття. І тут
ми заходимо в площину набагато глибшу, адже на кількох прикладах можна побачити,
наскільки реальна норма відрізняється від кодифікованої.
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Образно кажучи, це образок вершечка айсберга, йому ж ім’я – український наголос у
всій сукупності своїх виявів. (Мимохіть виникає бажання порівняти це явище за стилем
існування з розмовним варіантом чеської мови (відомим як obecná čeština), що істотно
відрізняється від сучасної чеської літературної мови. Ясна річ, тут не йдеться про якість
українського ідіому, а радше про порівняння обставин функціонування в царині розмовна мова – літературна мова). Підстави для такої аналогії закорінені в домі нашого буття,
у якому ареальний узус набагато стійкіший (чи, може, функціонально вживаніший), ніж
літературна мова. Скажімо, сучасні шкільні підручники для такого твердження дають
дуже багато матеріалу. Так, у читанці для другого класу (укладач О. Савченко) (2010)
[1] натрапляємо на такі акцентовані словоформи у творах різних авторів: здалекá [1: 5] і
здáлеку [1: 54] (сучасна норма – здáлека, здáлеку); птáшечки (н. відм. мн.) [1: 8] (сучасна
норма – пташечк); новна (н. відм. одн.), жóлуді (н. відм. мн.) [1: 11] (сучасна норма
– новинá, жолудí); зозлиця [1: 14] (сучасна норма – золулця); сельця (зн. відм.), нóва
(н. відм. одн.) [1: 15] (сучасна норма – ясéльця, новá) і в новéнькій (м. відм. одн.) [1: 28],
новй [1: 139]; штркає і штрикáє (так!) [1: 31] (сучасна норма – штрикáє); колчок (р.
відм. мн.) [1: 33] і колючк (н. відм. мн.) [1: 44, 111] (сучасна норма – колючóк, колючк);
мочок (р. відм. мн.) [1: 40] (сучасна норма – ямочóк); зéло (‘рослини, зелень’) [1: 42] і
зелó [1: 42] (сучасна норма – зелó); птáхи (н. відм. мн.) [1: 51] (сучасна норма – птах);
брана [1: 57] (сучасна норма – убрáна); пáски (зн. відм. мн.), псанки (н. відм. мн.) [1: 63]
і крашанóк (зн. відм. мн.) [1: 64] (сучасна норма – паск, писанк, крашанк); пелстки
(н. відм. мн.) [1: 68] (сучасна норма – пелюстк); утнéмо (1‑ша ос. мн.) [1: 103] (сучасна
норма – утнемó); трубш (2‑га ос. одн.) [1: 124] (сучасна норма – трбиш) та ін. Жодних
акцентологічних коментарів у підручнику немає. Постає питання, як учень може опанувати літературний наголос, коли в усьому виданні наявне архаїчне (діалектне) наголошення, що часто подане впереміш разом з нормативним? Таке недбальство в навчальній
літературі призводить до сумних наслідків, коли недотримання акцентуаційних норм
літературної мови стало звичаєм нашої школи. (При цьому ми свідомо оминаємо проблему поданих архаїчних наголосів, що властиві для мови письменників попередніх епох.
Безперечно, така позиція не означає, що на цій підставі треба вилучити твори наших
класиків зі шкільних читанок! Проте змішування в підручниках для молодшої школи
нормативного та ненормативного наголошування без будь-яких методичних застережень
або коментарів не можна визнати припустимим).
Дозволю собі не цілком погодитися з доповідачем стосовно того, що акцентованих
діалектних текстів у нас обмаль. Усе залежить від того, за якими критеріями порівнювати
наявні акцентовані видання з неакцентованими текстами. Візьмімо для прикладу відому
хрестоматію „Говори української мови” (1977) [2], у якій послідовно подано наголос у
всіх текстах. Сучасні діалектні тексти здебільшого акцентовані, з найновіших і найкращих варто назвати чотиритомне видання „Говірка села Машеве Чорнобильського району” (2003–2005) [3], „Українські закарпатські говірки” (2004) [4], „Голоси з Підляшшя”
(2007) [5], „Говірки Бориспільщини” (2008) [6] та ін. Щоправда, виходять друком і
діалектні тексти без наголосів, що знижує їхню евристичну цінність. Напр., у загалом
поважній колективній монографії „Східнослобожанські українські говірки: нотатки до
мовного портрета переселенців з Лемківщини” (2006) [7] записи спонтанного мовлення
подані без наголошення.
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Загалом за багаторічну практику вітчизняна діалектологія надбала досить багато акцентованих текстів, проте для діалектологів, нічого критися, проблеми акцентології не
були в центрі уваги, тому нарікання на брак системності у вивченні діалектного наголосу
цілком справедливі. Напр., така фундаментальна й знакова праця, як Атлас української
мови, акцентологічні проблеми висвітлює побіжно. Так, третій – останній, „найновіший”
– том АУМ (ч. І) присвятив наголосу безпосередньо тільки три карти (№ 27 „Наголос
іменника жайворонок”, № 28 „Наголос іменника хворост” та № 29 „Наголос називного
і родового відмінків однини іменника щавель”), акцентологічну проблематику побіжно
відбито на деяких інших картах (к. № 33 показує наголошення лексеми глуш׀ман,
глуш׀мен). Тільки в легендах і коментарях до карт можна виявити словоформи в непрямих відмінках (напр., к. № 29 подає форму род. відм. іменника: ш׀чаўл’у), здебільшого
ж наголошені словоформи в атласі наведені в наз. відм. одн. У другій частині ІІІ тому
видання на картах подано більше інформації про наголошення різних лексем (к. № 41,
44, 58, 59, 69, 70, 71 та деякі інші). Серед комплексних мап атласу виявлено структурний
підрозділ „Деякі акцентні криві іменних і дієслівних парадигм” (к. № 22, ч. ІІІ). Багато
акцентологічної інформації до всіх трьох томів Атласу української мови подано в „Некартографованих матеріалах” (т. ІІІ). Щоправда, видобувати її звідти досить складно через розмитість серед інших відомостей, об’єднання в одному прикладі різнонаголошених

слів (напр., кро׀пи׀ва (к. № 51, ч. ІІІ)), але це можна зробити. Шкода, що у виданні обмаль
мап, присвячених акцентним ареалам, головна увага дослідників була сконцентрована на
фонетичних, морфологічних, синтаксичних, лексичних проблемах.
І. Гальчук переконаний, що „строкатість і стійкість діалектного наголосу пов’язана
з малодоступністю нормативного наголошення носіям мови” (с. 1). Радше тут має йтися
про дві окремі речі, які навряд чи можна пояснити однією причиною, адже строкатість
– це наслідок розвитку конкретних діалектних просторів упродовж багатьох століть, їх
можна окреслити як трансформовану праслов’янську спадщину з чужомовними акцентними впливами. Стійкість діалектного наголосу – результат соціокультурного розвитку
України у ХХ ст., коли активний і приступний для широких мас розвиток української
мови відбувався здебільшого в говірковій формі. Це аж ніяк не означає, що літературна
мова не розвивалася, просто її комунікативна потужність аж до початку 90‑х рр. минулого століття була набагато меншою, ніж діалектних ідіомів.
Питання кодифікації літературного наголосу взагалі постало досить пізно. Напр.,
О. Синявський 1933 р. у своїй „Короткій історії українського правопису”, розглядаючи
підготовчу роботу до знаменитої правописної конференції 1927 р., зауважував, що від багатьох науковців „виступають побажання, щоб унормовано й такі сторони літературної
мови, як ортоепію, фразеологію, наголос, правопис власних імен людей” [8: 438], проте
не вони були в центрі кодифікаторів. У відомих „Нормах української літературної мови”
(1931) [9] цього ж автора питання акцентуаційної норми розглянуто в окремому розділі в
аспекті тенденцій і сталості. На думку О. Синявського, „ні в народній українській мові,
ні в літературній він (наголос. – О. С.) не цілком сталий, тобто не завсіди те чи те слово
вимовляється з тим самим наголосом. В Західній Україні, напр., кажуть донькá, в Східній
дóнька; в самій літературній мові раз скажуть принéсти, другий принест, то бáйдуже,
то байдýже, то байдужé. Подекуди такий хисткий наголос і в окремих словах і навіть
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у цілих рядах їх певно ще довго буде властивий літературній мові, але багато в ній уже
й таких наголосів, що їх можна вважати хоч за зовсім тверду норму, хоч за більш-менш
певну тенденцію” [9: 153]. У розгляданій праці автор виводив за межі літературної мови
деякі типи наголошення, що часом суперечили іншим кодексам його доби, проте закріпилися в сучасній українській літературній мові. Скажімо, О. Синявський шкодував, що
„не завсіди наші поети додержують поправних наголосів у цій групі дієслів (дієсловах
з випадним чи скороченим голосним у корені. – О. С.), кладучи їх після приростків,
напр.: Ти, як осінь, умреш, розіллшся слізьми // ...вітер замовкне сумний // Об різку осоку розітнéться (Л. Україн.) От де лихо! От де серце // Разом розірвéться (Т. Шевч.)”
[9: 165]. Правописний словник Г. Голоскевича подає згадані дієслівні форми з подвійним наголошенням – префіксальним і флексійним (розíллшся), а також префіксальним
(розíтнешся, розíтнеш; розíрвешся, розíрвуть) [10]. У Російсько-українському словнику
за редакцією А. Кримського та С. Єфремова (1924–1933) виявлено тільки такі акцентовані словоформи у 2‑й і 3‑й ос. одн.: а) з флексійним наголосом (у фразі розіллш, не
зберéш) б) з наголосом на префіксі (розíрве, розíрветься) [11]. У сучасній українській
літературній мові задекларовано подвійне наголошення розíллш [12: 760], розíтнéш
[12: 772], розíрвéш [12: 756]. Як бачимо, навіть ці кілька прикладів-штрихів показують
складність і різноспрямованість кодифікації наголосової системи української літературної мови.
Аналогічні процеси можна простежити в історії інших народів. Так, під час кодифікації білоруської літературної мови в першій третині ХХ ст. проблеми акцентуаційної
норми також не були в центрі уваги кодифікаторів. Проте в білоруській ситуації питання
становлення літературного наголосу виринало в іншому ракурсі, адже відтоді, як у літературній мові запанував орфографічний принцип відбиття недисимілятивного повного
акання, графема о на позначення звука [о] стала можлива тільки в наголошеній позиції, що, до певної міри, усунуло деякі акцентні типи під час читання текстів. Звичайно,
це не ліквідувало варіантного наголошення ні в кодифікаційних процесах, ні в сучасній
білоруській літературній мові. Напр., Я. Льосик у своїй „Шкільній граматиці білоруської мови” (1927) твердив, що ціла низка слів має варіантне акцентування, як-от: забілі
ваўкá – забілі вóўка; на страсé – на стрсе; садóвіна – садавíна; брáтавая – братавáя
– братóвая; рамéнь – рмень; кóрань – карнь; гóласна – галóсна; гарлав – гóрлавы
– гарлóвы; друкóваны – друкавáны; жаўцізнá – жаўцíзна; дáрма – дармá; íмя – ім;
лдзкі – людзкí; вóбраз – абрáз; пóсьля – пасьл; альбó – áльба; упéрад – упярóд; блíжай
– бліжй; нíжай – ніжй та ін. [13: 14]. Багато словоформ з варіантним наголошенням
фіксували й тогочасні білоруські лексикографічні кодекси (страхá і стрха [14: 302; 15:
204]; садóвіна [14: 282; 15: 663], кóрань [14: 148], кóрань і карнь [15: 195] та ін.). У пореформеному „Російсько-білоруському словнику” за редакцією А. Александровича (1937)
уже подано тільки страхá [16: 160], садавíна [16: 469], але кóрань і карнь [16: 155].
Сучасний орфографічний словник білоруської мови фіксує розглядані слова з таким наголосом: страхá [17: 573], садавінá [17: 536], кóрань [17: 301]. Ясна річ, причини уніфікації наголошування в багатьох лексемах треба обговорювати детальніше, тут відіграє
свою роль і зміна (переорієнтація) діалектної бази літературної мови, і посилення впливу
російської літературної мови на український і білоруський ідіоми після 1933 р. тощо.
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„Раніше на радіо й телебачення людей, які недосконало володіли мовою, не пускали”, – твердить І. Гальчук у своїй доповіді. Анітрохи не виправдовуючи наголосового
недбальства в мові сучасних електронних ЗМІ зауважимо, що практика радянського часу
не була цілковито зразковою з цього погляду. Напр., Б. Антоненко-Давидович гостро картав міністра освіти УРСР П. Удовиченка за його „мало не суржик” у виступі по телебаченню. У своєму листі до міністра письменник зауважував: „Справді, страшно подумати,
що сам міністр освіти, з мови якого беруть приклад учителі й учні, сам говорить мало не
суржиком. Безпрецедентний випадок не тільки в республіках Радянського Союзу, а й у
всьому цивілізованому світі” [18: 13] По-друге, живого мовлення на телебаченні в ті часи
просто не існувало як явища, усе мовлене з екрану та радіо було наслідком озвучування
вивірених текстів, а в таких випадках і помилка могла рідко вкрастися, і мовна особистість людини затиралася за редакторськими правками. Сучасна практика наголошування в ЗМІ часто збиває з пантелику не тільки звичайного мовця, а й вибиває твердий
ґрунт з-під ніг доброчесного філолога. Скажімо, 24 березня 2011 р. на каналі „Культура”
В. Костенко, багаторічний диктор Українського радіо, упродовж випуску новин один раз
ужив прикметник катóлицький з наголосом на другому складі, а через якусь мить – з
акцентом на третьому: католцький. Такі речі можуть бути навіть підставою для психолінгвістичного експерименту. Це не просто помилка, а вияв сильного тиску узусу, бо,
напр., не тільки духівництво Української греко-католицької церкви, а й набагато більше
мовців уживають згадану лексему з наголосом на третьому складі. Гадаємо, беручи все
це до уваги, а також аналогічні приклади, варто не перебільшувати ролі впливу мови ЗМІ
на узус, він не завжди такий усеохопний, як часом твердять дослідники.
На нашу думку, варто було б у подальших студіях детальніше окреслити терміни галицький наголос та наголос південно-західного наріччя, бо ці, не завжди тотожні поняття,
істотно конкретизують генезу об’єктів дослідження. Скажімо, згадані чyтання, кaзання
(у значенні ‘проповідь’), бuла, бuло, бuли й аналогічні словоформи поширені ледь не
на всьому південно-західному просторі, а то й у сусідніх ареалах. Тим-то окреслювати цей наголос як галицький не зовсім виправдано з погляду історії української мови.
(Рецензент, вихованець радянської школи, що й не згадувала про якісь галицькі мовні
впливи, засвоїв саме чyтання, дoбуток (а не нормативне читáння, добuток) і, напевно,
в університеті з’ясував, що це ненормативний наголос. І його вчителями були не вихідці
із західних українських земель, а наддніпрянці, вишколені в київських університетах і
педагогічних училищах Київської області). Інша річ, що в сучасних умовах, коли саме
галичани активно впливають на літературну мову, такий спосіб акцентуації можна вважати інспірованим їхнім впливом, але не таким, що тільки їм властивий. Цілком підтримуючи думку стосовно недоречності надання статусу нормативного кореневому наголошенню дієслів у 1‑ій особі одн. типу пyшу, нoшу, лhблю, рoблю, зауважимо, що воно
пов’язане з подільським і волинськими говорами не менше, ніж із наддністрянським та
іншими південно-західними. Подільський ареал (а також південноволинські говірки) за
українськими мірками від столиці дуже близько, вони побутують усього за 200–250 км
від Києва, не кажучи вже про те, що межа між діалектною базою літературної мови –
середньонаддніпрянським говором – і подільським ареалом не досить виразна. Південноволинські говірки взагалі впритул підходять до Києва. Напр., наголошення дієслів у
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1‑ій особі одн. типу, нóшу, рóблю, хóджу властиве південноволинським говіркам Ружинського району Житомирської області, а також діалектним системам сусідніх населених
пунктів південно-західних районів Київської області. Наголос на першому складі у формі род. відм. одн. займенників мóго, твóго, свóго зафіксовано й у говірках Канівщини
[АУМ, к. № 22, ч. ІІІ]. Звідти до Галичини чи не в два з половиною рази далі, ніж до
Києва… Наголос на першому складі у формі род. відм. одн. займенників мóго, твóго,
свóго зафіксовано й у говірках, які побутують у населених пунктах, що лежать на берегах
Канівського водосховища (у межах Київської області) [АУМ, к. № 22, ч. ІІІ]. Інший приклад: наголошення форм род. відм. займенників на першому складі (мóго, твóго, свóго),
1‑ої особи одн. теп. часу дієслів ІІ дієвідміни з основою на [д] (хóджу, хóжу, хóдю тощо)
виявлено в північних і центральних районах Одещини, на причорноморських територіях
цієї області, на заході й півдні Миколаївщини, у західних районах Кіровоградської області тощо. Це дало підстави розглядати діалектні системи названих теренів як об’єднані
подільсько-західностепові ареали [АУМ, к. № 69, 71, 144–148 (ч. ІІ), к. № 22 (ч. ІІІ)].
Отже, навіть поняття південно-західний наголос треба вживати дуже виважено й обережно, адже про південно-західне наріччя біля Одеси ніхто не наважиться твердити, а
акцентний тип, генетично пов’язаний з подільським говором, у цій місцевості побутує.
У доповіді порушено надзвичайно важливе питання щодо постання спільних акцентних рис для білоруської мови та суміжних південноросійських говірок. Аналізуючи наголосові системи цих ареалів, треба завжди враховувати те, що вони походять
з одного кореня – від ідіому, утвореного на базі племінного діалекту давніх кривичів.
Ю. Шевельов і Г. Півторак у своїх концепціях розглядають його як полоцько-смоленську
діалектну макрозону, що внаслідок подальшої диференціації розламалася між білоруською та російською мовами [19: 83–85, 236, 244; 20: 389, 391–395]. Тим-то немає нічого дивного, що білоруський акцентний тип близький до південноросійського. До речі,
цілком обґрунтовано на карті Московської діалектологічної комісії (1914) територія
Смоленщини разом із суміжними теренами Вітебщини позначена як єдиний ареал поширення північно-східних білоруських говірок, а на Брянщині, на думку М. Дурново,
М. Соколова, Д. Ушакова, тоді побутували діалектні системи, перехідні від білоруських
до південноросійських [АУМ, к. № Х]. Хоч ми й не знаємо, чи акцентологічний матеріал
був урахований під час укладання цього діалектологічного атласу.
Складність білорусько-української взаємодії на всіх етапах мовного розвитку відома.
У доповіді викладені правильні підходи до розв’язання проблеми й пунктирно окреслено справедливий критичний коментар стосовно сучасного стану вивчення українського
діалектного простору в межах Білорусі, однак треба налаштуватися на те, що білоруська
мовознавча школа ніколи не пристане на аргументи української чи польської лінгвістики,
а завжди у своїх студіях буде виходити не тільки з власне мовознавчих критеріїв. Залучення соціолінгвістичних даних та історичних аргументів до мовознавчих досліджень
– характерна особливість білоруської діалектологічної школи, для якої важливе значення
має самосвідомість населення Західного Полісся (головно не українська) та факт належності ареалу до Великого князівства Литовського та подальших адміністративних утворень, більшість населення яких становили білоруси.
І насамкінець дещо суб’єктивне й емоційне прохання до доповідача та апеляція до
широкого наукового загалу. У нашій ситуації мрія про національну, мовну й культурну
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єдність (не одноманітність!) на шляху до свого втілення наражається на безліч перепон.
Однією зі спроб до їх подолання була б свідома відмова від понять Західна (Східна та
ін.) Україна в наукових текстах, де ці назви вжиті не в ролі історичних найменувань, що
пов’язані з політичною історією, не стосуються документів тощо. Натомість, на нашу
думку, було б логічно використовувати найменування західні (східні та ін.) українські
землі. Так писали наші класики в „Енциклопедії українознавства”, це дуже добре вмотивовано, має шляхетну внутрішню форму й підкреслює нашу єдність.
Отже, як бачимо, доповідь добродія І. Гальчука не тільки порушує важливі й актуальні проблеми сучасної славістики, а й спонукає до творчості. Через те заслуговує на
цілковите схвалення. І за це дякуємо йому та бажаємо всіляких успіхів.
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АУМ – Атлас української мови : [в 3‑х т.] – Т. ІІІ : Слобожанщина, Донеччина, Нижня
Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі : [комплексні карти, некартографовані
матеріали]. – К. : Наукова думка, 2001.
В основу статті покладено скорочений варіант рецензії на доповідь І. Гальчука «Іншомовний
акцентний вплив на діалектне наголошення в українській мові», виголошену 31 березня 2011 р. на
засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Покликання й апеляція до згаданої праці подані в тексті статті (у круглих дужках позначено номер сторінки доповіді, з
якою рецензент ознайомився). «Іншомовний акцентний вплив на діалектне наголошення в українській мові» видрукувано в цьому виданні.
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ІНШОМОВНИЙ АКЦЕНТНИЙ ВПЛИВ НА ДІАЛЕКТНЕ
НАГОЛОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
В статье рассматривается акцентное поведение заимствований в украинских диалектах, определяются факторы, влияющие на ударение иноязычной лексики в процессе
акцентной адаптации.
Ключевые слова: ударение, акцентная система, заимствования, акцентное влияние.
The article discusses the accentuational behaviour of borrowings in Ukrainian dialects.
Factors, influencing the stress of the borrowed lexical units in the process of accentuational
adaptation, are determined.
Key words: stress, accent system, borrowings, accentuation influence.
Український діалектний наголос не вивчений. Робіт у галузі діалектної акцентології
дуже мало, і стосуються вони в основному акцентуації окремих говірок. Досліджувати
наголос на матеріалі діалектних словників справа не надійна. По-перше, з них не можна
дізнатися про наголошення у словозміні. По-друге, якщо такий словник охоплює цілий
говір чи кілька їх, то акцентуація в ньому не вивірена, адже, на відміну від фонетики та
граматики, наголошення навіть у кількох говіркових масивах вирізняється варіантністю,
яка рідко фіксується. Акцентованих діалектних текстів у нас обмаль, а польові акцентологічні дослідження затратні і в часі, і матеріально. Водночас український діалектний наголос цікавий тим, що він дуже строкатий, надзвичайно стійкий і сильно впливає на літературне мовлення. Строкатість і стійкість діалектного наголосу певною мірою пов’язані
з малодоступністю нормативного наголошення носіям мови. Сучасна українська проза
не акцентована, поезію та словники читаємо рідко (та й українське поетичне мовлення
не завжди нормативне), а фільми, які дивимося, переважно російськомовні. Крім того, за
часів незалежності різко впала культура мовлення в радіо- та теледикторів, якщо тепер
їх так можна назвати. Раніше на радіо й телебачення людей, які недосконало володіли
мовою, не пускали, а тепер, навпаки, запрошують, бо вони нам цікаві чи як політичні
діячі, чи як економісти, що знають, звідки беруться гроші. Звідси вплив на літературне
мовлення діалектного та російського наголосу, а збитим з пантелику слухачам важко зорієнтуватися в цьому акцентному різнобої. Тому не дивно, що навіть від радіо- та телеведучих ми чуємо переважно не нормативне українське брала ― брали ― зібралися, а
російське брала ― брали ― зібралися.
Показово, що не нормативний наголос знакового слова читання, який характерний
і діалектному українському мовленню від Збруча до Луганська, а галицький наголос
цього слова читання виявився прийнятнішим для більшості українців, яка такого наголосу не вживала. Звертаюся до колег, носіїв української мови, хіба не читання книжки, взяти в дорогу читання, провести літературні читання, прийняти законопроект у
першому читанні тощо. Корінням цієї проблеми є західноукраїнський наголос слів на
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-ання: бажання, вінчання, завдання, запитання, казання, оповідання, писання, пізнання,
уживання тощо. Депутати родом з Галичини, які брали активну участь у творенні української державності, виступаючи у парламенті, причому українською мовою, якою володіли далеко не всі народні обранці, використовували свій діалектний наголос цього слова
― читання, який завдяки частому вживанню набув поширення і став звичним для слуху
східного українця. У школі переважно також читання й уже недалеко до писання.
Це за походженням вузькодіалектний наголос, а, скажімо, кореневе наголошення дієслів у першій особі однини типу пишу, роблю, люблю настільки поширене явище, що
відомий акцентолог В. М. Винницький пропонує надати йому, по суті, статусу другого
нормативного [7, 54].
Уважаємо за недоречне загравання політикуму із західноукраїнським виборцем наголосом типу було, була, були навіть з того погляду, що коли західні українці взнають,
наскільки такий наголос неприйнятний у Великій Україні, вони виявляють готовність
відмовитися від нього.
Усе це з приводу акцентного впливу діалектного мовлення на усне літературне. А от
питання іншомовного акцентуаційного впливу на українські діалекти (не на літературну мову) піднімається в акцентологічній науці дуже рідко, а воно складне. До нього ми
прийшли через питання, що виникали при аналізі акцентуації запозиченої лексики, яка
увійшла в українську мову усним шляхом. Візьмімо уживане в західному регіоні слово
анцуґ, род. анцуґа ‘костюм’. Це історичний (виділяють історичні, тобто з огляду на мовуджерело, та етимологічні, тобто з огляду на мову-продуцент, запозичення) германізм чи
полонізм? Іншими словами, з якої мови увійшло слово в українську? Адже в польській
мові генітив аnzuga, а в німецькій наголос при відмінюванні сталий. Не знаючи характеру польського впливу на наголошення загальнослов’янської лексики, подібні проблеми
важко вирішити.
Отже, нас цікавлять відповіді на загальні питання, отримання яких, на наш погляд,
можливе на основі ілюстрацій із діалектних словників, діалектологічних праць, інших
писемних джерел. Тобто для цього польові дослідження не обов’язкові.
Якщо відстежимо інтенсивність іншомовного впливу на українське діалектне мовлення по всьому сучасному пограниччю, неодмінно відзначимо, що в одних діалектних
ареалах цей вплив досить потужний, а в інших він майже непомітний. З огляду на діалектну акцентуаційну стійкість, зокрема до свого літературного нормативного наголошення, виникає питання, які чужомовні наголосові риси могли засвоїти українські поліщуки
від білоруських з Берестейщини, якщо вони були і є носіями того ж західнополіського говору північного наріччя української мови? Очевидно, деякі білорусизми виявимо, адже
тамтешні українці століттями безпосередньо контактували з білорусами, переймаючи
їхні мовні особливості, які могли поширитися углиб українського діалектного ареалу.
Очевидно, могли бути окремі чужомовні запозичення й від українців воронежщини, курщини, білгородщини, носіїв українського слобожанського говору, та українців Кубані,
носіїв степового говору південно-східного українського наріччя. Звичайно, варто було б
аналізувати білоруський чи російський акцентний вплив насамперед на українські діалекти на території Білорусі та Росії, однак акцентного матеріалу звідти в нас дуже мало,
тому розглядаємо іншомовний вплив переважно на діалекти в межах України.
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Безперечно, до виокремлення акцентних запозичень в українських говорах слід підходити дуже обережно. Наведімо такий приклад. Досліджуючи наголос в українських,
білоруських та російських стародруках кінця XVI ― початку XVIII століть, український
мовознавець З. М. Веселовська вказує, що однією з особливостей акцентування іменників жіночого роду на -а (-я) з рухомим нвголосом в білоруських пам’ятках є наголошеність флексії у знахідному відмінку однини, як-от: гору, душу, руку тощо. Вона також зазначає, що „такі форми зрідка знаходимо в українських і російських пам’ятках”, а також,
посилаючись на дослідження білоруських та російських учених, наводить факти цього
явища в суміжних російських говорах, указує на акцентне хитання типу воду ― ваду,
землю ― зямлю в самій білоруській мові та констатує: „Можна вважати, що знахідний
відмінок з наголошеною флексією є спільною рисою для білоруської мови й територіально близьких до неї південноросійських говорів” [6, 28 ― 30]. Для білоруської мови
ця акцентна риса дійсно є показовою порівняно з іншими східнослов’янськими, адже
флексійний наголос знахідного розгляданих іменників охоплює всі діалекти, а „випадки
акцентування знахідного на корені, ― зазначає Ю. Ф. Карський, ― дуже рідксні” [10,
432]. М. В. Бірило, подаючи приклади кореневого акцентування знахідного слів вада,
вясна, гара, дачка, душа, зіма, зямля, каса, нага, нара, пара, рука, саха, скаба, страха,
сцяна, фальга, шчака, що трапляються в білоруській класичній літературі, уніфіковує
нормативну акцентуацію знахідного на флексії всіх іменників жіночого роду на -а (-я) з
рухомим наголосом [2, 78 ― 83].
Перед тим, як розглянути поширеність аналізованого перенесення наголосу в українській мові, покажемо сутність цього акцентного явища. В. Г. Скляренко реконструює
для пізньопраслов’янської мови три акцентні парадигми іменників ă-/jă-основ: баритоновану з кореневим наголосом у всіх формах однини і множини (баба, глина, дума),
окситоновану з флексійним наголосом в однині (крім вокатива) і множині (біда, кума,
хвала) та рухому з кореневим наголосом в знахідному та кличному однини і називному множини, у решті відмінкових форм ― на флексії: *zīma, род. *zīmy, дав. *zīmĕ,
зн. *zîmQ, ор. *zīmojQ, місц. *zīmĕ̀, кл. *zîmo, мн.: наз. ― зн. *zîmy, род. *zīmъ, дав.
*zīmamъ, ор. *zīmami, місц. *zīmaхъ [26, 84]. У ході становлення сучасного наголошення
іменники усіх трьох праслов’янських акцентних парадигм зазнали акцентуаційних змін.
Так, в іменниках колишніх баритонованої та окситонованої акцентних парадигм розвинулася тенденція до протиставлення відмінкових форм однини і множини, тому частина
з них змінила первісний наголос, напр.: баба, род. баби, мн. баби, род. бабів; біда, род.
біди, мн. біди, род. бід. Що стосується розвитку акцентуації іменників рухомої акцентної
парадигми, то в множині вони узагальнили кореневе наголошення за аналогією до називного та знахідного відмінків, а в однині водностайнення флексійного наголосу в різних
діалектних ареалах східнослов’янських мов відбувалося нерівномірно. Саме цей фактор
є предметом нашого інтересу. Отже, чи ті рідкісні, за З. М. Веселовською, випадки перенесення наголосу в знахідному відмінку в українських стародруках є тільки результатом
білоруського акцентного впливу? Думаємо, що ні. З. М. Веселовська близько половини
прикладів знахідного флексійного розгляданих іменників у білоруських стародруках наводить з книги „Євангєліє учитєлноє” 1616 р., виданої в Єв’є на території Білорусі. Очевидно, на зарахування Зінаїдою Миколаївною цієї пам’ятки до білоруських джерел вплинув авторитет Ю. Ф. Карського, який вважав її одним „із найчистіших західноруських
335

[білоруських. ― І. Г.] видань того часу” [10, 408]. Правда, подаючи список використаних
джерел, учений зазначає: „У книзі багато полонізмів, інколи трапляються українські особливості. [...] Видання використовуємо головним чином для вивчення місця наголосу”
[10, 19]. Воно й зрозуміло, бо специфічних фонетичних білоруських рис (як от акання,
уживання є на місці h) у ньому шукати годі. Одначе, характеризуючи давній білоруський
наголос, автор не помічає чи з патріотичних міркувань не хоче помічати, що поданий з
цієї пам’ятки наголос мав місце і в українській мові, а наведені ним акцентні відхилення
для старобілоруської мови, які він називає властивими для української, найчастіше припадають саме на Євангеліє учительне 1616 р. Скажімо, займенниковий наголос моєго,
„невідомий білоруській вимові”, Ю. Ф. Карський справедливо називає діалектним українським, а такий же наголос у слові своєму схильний пояснити польським впливом [10,
438]. Взагалі, польського впливу при становленні цих займенникових форм в українській
мові зовсім не відкидаємо, водночас у Євангелії учительному 1619 р., виданому в Рохманові1 К. Ставровецьким, також моєго ― (ст. 1 зв. ― передмова, 239 ― двічі), твоєго
― род. (ст. 230), своєго ― род. (ст. 109, 238 зв., 310 зв.) тощо. Але в цьому виданні тільки
аминь (ст. 118 зв., 220 та всі інші), тоді як у Євангелії учительному 1616 р. з Єв’є значно
частіше аминь (Єв., 51 зв., 59 зв. та багато інших). Питання розмежування українських
і білоруських пам’яток ― складне, обтяжене різними культурологічними нашаруваннями, ― а відтак (на наш погляд), навряд чи буде остаточно розв’язане, навіть попри досить ґрунтовне його висвітлення в сучасному мовознавстві Іваном Огієнком, Юрієм Шевельовим, Григорієм Півтораком та запропоновані цими авторами чіткі й логічні критерії
[16, 1― 32; 28, 979 ― 982; 22, 80 ― 84]. Проблема не тільки у факті видання українськими авторами значної кількості книг на території Білорусі. За часів Литовської держави
відбулося зближення двох писемних традицій і створення практично однієї літературної
мови для обох народів; окрім того, слід зважати на перехідні діалектні масиви, розпад
київсько-поліського наріччя і його поділ між цими мовами. Через те, скажімо, виданий в
Острозі полемічний твір Христофора Філялета “Апокрисисъ, албо отповhдь на книжкы
о съборh бєрєстєйскомъ [...]” (1598 р.) використовують в українському мовознавстві, зокрема в дослідженнях історії українського наголосу [24; 25], а видання цієї книги у Вільні того ж року білоруські дослідники вважають своєю пам’яткою [4].
Залучивши до дослідження історичної фонології української мови більше сотні українських стародруків, Ю. Шевельов не використовує Євангелія учительного 1616 р., очевидно, через те, що не хотів іти всупереч Ю. Ф. Карському та З. М. Веселовській, крім
того, він вважав, що „при відмежуванні українських пам’яток від білоруських варто не
протиставляти їх собі навзаєм у занадто жорсткому розподілі, а розрізняти такі основні
випадки:
а) українські пам’ятки;
б) змішані українсько-білоруські пам’ятки:
ба) українські з домішкою білорусизмів;
бб) білоруські з домішкою українізмів;
бв) перехідні (поліські);
в) білоруські пам’ятки” [28, 506].
Нині це північ Тернопільської обл., а історично ― південь Волині, й говірка тут південноволинська,
носієм якої є автор статті.
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Правда, це теорія, а є ще практика, коли досліднику необхідно визначатися, чи варто
залучати матеріал з певної пам’ятки для висвітлення особливостей (у нашому випадку
акцентуаційних) однієї з мов.
На основі ґрунтовного дослідження передмов до різних видань Євангелія учительного 1616 р. В. В. Німчук доходить висновку, що її автором є Мелетій Смотрицький [15,
14 ― 15]. Занадте, навіть як на той час, уживання лексичних та акцентуаційних полонізмів та відсутність запозичень з інших мов, зокрема класичних, якими М. Смотрицький
добре володів, не дає нам підстав однозначно віддати авторство саме цьому вченому,
але те, що працював над Євангелієм один з представників Острозької школи, не викликає сумніву. Цю пам’ятку в акцентологічних дослідженнях української мови широко
використовує В. Г. Скляренко [24; 25]. Поділяючи висновок Ю. Ф. Карського стосовно
великої кількості полонізмів у ній, може, як у жодній зі знакових тогочасних українських книг, услід В. Г. Скляренком, вважаємо наголос, фонетику, граматику Євангелія
учительного 1616 р. показовими для тогочасної української мови. Звертаємо увагу ще на
такий факт. Ю. Ф. Карський та З. М. Веселовська наводять із цієї пам’ятки флексійний
наголос знахідного однини лише у словах гора та ціна. Іменник гора ще в Чудівському
Новому Завіті 1355 р. ― першій акцентованій східнослов’янській пам’ятці, в якій поряд
з російськими акцентними рисами наявні й українські, ― характеризується хитанням
наголосу: в гору2 (14 г, 44 б, 45 в) і на гору (20 г, 27 г, 31 г, 44 а, 158 б) [17]. І. Гануш відзначає, що наголос знахідного цього слова через період вагання у стародруках гору і гору
усталився в південнозахідному наріччі гору, а в південносхідному гору [29, 79]. І. Огієнко також стверджує: „В західноукраїнських говорах панує гору, добре знане по пам’ятках
XVI ― XVII вв.” [14, 140]. Послідовніше в українських діалектах уживається флексійний наголос знахідного ціну.
Ще один акцентуаційний сюжет. Л. А. Булаховський, розглядаючи в білоруській характерне для української перенесення наголосу в множині типу стежки, болячки зазначає: „Проте не можна твердити, що ця риса наголошення сягає часу створення південнозахідноруської єдності (навіть в умовному значенні цього терміна), бо вона за своїм
характером може бути на західноруському (білоруському) грунті результатом наслідування українського наголошення” [3 (ІІ, 148)]. Очевидно, Л. А. Булаховський відомості
про розглядане перенесення наголосу в білоруській мові почерпнув у Ю. Ф. Карського,
який наводив поодинокі приклади давнього білоруського протиставлення відмінкових
форм однини і множини в іменниках жіночого роду [10, 433]. У сучасній білоруській
мові це явище лише зрідка трапляється у словах дзеўка, жонка, і характерне воно, як зазначає М. В. Бірило, лише частині південнозахідних білоруських говірок [2, 73].
Тому, хочемо чи ні, маємо зважати, що є не тільки перехідні говори, належність яких
до однієї з мов буває визначити непросто (з огляду й на те, що в них постійно відбуваються зміни), а й на те, що ці говори ще недостатньо вивчені, і не тільки з погляду акцентуації. Тільки вивчати діалекти потрібно науково. Через століття надійним матеріалом для
дослідників буде книга О. І. Скопненка „Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний
При наведенні фактів з давніх пам’яток для спрощення орфографії q, u передаємо через у, # –
через я, w – через о, ¼ через пс, k через кз, кс, ú випускаємо, титли розкриваємо, прийменники
від іменників пишемо окремо, написання великої літери узгоджуємо з чинним правописом. Для
позначення наголосу використовуємо лише знак оксії.

2

337

стан” [27, 172], оскільки автор підійшов до проблеми науково виважено й об’єктивно. Як
засвідчує наведений ученим матеріал, наголос дослідженого українського діалектного
ареалу майже не відрізняється від того, який поширений на території України, напр.:
родилися, жили, живемо, побралися, були (ст. 157), зносили, рвала; мн. свички, свичечки,
миски (ст. 156). Відхилення в наголошенні миски можна пояснити усвідомленням цього
предмета у двоїні, оскільки йдеться про дуже великі миски, яких у господарстві більше
кількох не було. Для нас незрозумілий до кінця наголос умерла, умерло (ст. 157 та багато ін.) (при зібрала), який наскрізь, через уживаність лексеми, пронизав ілюстрації діалектного мовлення, що його подав О. І. Скопненко. Потрібно досліджувати. Очевидно,
такий наголос побутував удавнину в українців і білорусів, на що вказує Ю. Ф. Карський
[10, 433]. У російській літературній мові префіксальні дієслова (крім на ви-), як правило,
переносять наголос в чоловічому середньому родах та множині минулого часу на префікс, а в жіночому мають кінцевий наголос: умер ― умерло ― умерли, але умерла.
Водночас відчуття недосказання та, не будемо гріха таїти, бо, на наш погляд, десь і
обману, викликає „Дыялектны слоўнік Брэстчыны” [9], у якому білоруські колеги чогось
засоромилися констатувати, що більша частина словника та цього діалектного ареалу
має стосунок до української мови. Поєднавши говори української та білоруської мов цієї
місцевості в одне ціле, білоруські дослідники, по суті, вводять наукову громадськість в
оману. І це не просто підозра в науковій нечесності, адже в передмові до названого словника навіть прикметника український немає.
У цьому плані вигідно відрізняється перший том „Словаря украинских говоров Воронежской области” М. Т. Авдєєвої [1]. Справді, для чого філологові замовчувати про
українські говори на території Росії. Російській державі такі книги ніякої шкоди не завдають. Навпаки, зближують науковців обох держав. Зрозуміло, що Україна ніколи не
буде зазіхати на території сусідніх країн, тим більше, що самі жителі, за походженням
українці, як з Білорусі, так і з Росії, українцями себе рідко визнають, або ж, якщо й визнають, то не бажають змінювати свого громадянства. Однак, вважаємо, що такі книги, як
словник М. Т. Авдєєвої, це не тільки приклад наукової компетенції й наукового сумління,
а й повага до людей, яким вона присвятила свою працю. На жаль, Українська держава забула про те, що за її межами живуть (ще живуть) носії української мови, й до них потрібно, принаймні, уважно ставитися. А поки руки не доходять, маємо дякувати російським
колегам за їхню роботу й достойно її відзначати.
Побіжно розглянемо інтенсивність російського акцентного впливу на українські діалекти. Крім частини Чернігівщини, де, за нашими спостереженнями наявний не тільки
акцентуаційний вплив білоруської мови, та частини Сумщини, майже всуціль територію
України аж до Чорного моря оточують українські ж таки слобожанський та степовий
говори на території Росії, і вони не вивчені. Доступні нам українські джерела, починаючи з акцентованих прозових творів П. Куліша та Г. Квітки-Основ’яненка середини ХІХ
ст., засвідчують мінімальний акцентний вплив російської мови на українське діалектне
мовлення. У прижиттєвих неакцентованих прозових творах Г. Квітки-Основ’яненка спеціально проставлено наголоси в тих словах, які акцентуаційно відрізняються від російських, щоб показати специфіку українського наголошення. Так, у харківському виданні
повістей письменника [12] маємо: Бачъ, яки бойки дивчата зъ города понаходылы (cт.
94); намъ до тыеи далеко (ст. 95); Доню! запрычастымо тебе! (ст. 264). Те саме стосуєть338

ся московського видання [13], що було продовженням харківського, пор.: Вербу побралы,
святкы видгулялы… (ст. 13). У „Словаре украинских говоров Воронежской области” М.
Т. Авдєєвої, на жаль, відсутні відмінкові форми й без наголосів, як правило, подано ілюстрації, а поодинокі наголоси не виявляють російського акцентного впливу, пор.: Глина
затужавіла ― день полежала (ст. 140); Рукавиці не наділа ― в руки зашпори позаходили
(ст. 142); На дворі так роз’яснилось, хоть зірки щітай (ст. 146). Російський наголос багатьох слів, як от верба, вільха, вітчим, колесо, колія, ремінь, решето, середина, твердий,
товстий, вживається в українських діалектах не під російським впливом, а є історичним
для певних українських говорів, а, скажімо, наголос комната запозичений разом зі словом.
І от на цьому фоні стійкого українського діалектного наголосу до суміжних білоруських та російських говорів, до українського літературного наголошення, а також до
сусідніх українських говорів, що характеризуються різними типами наголошення окремих лексико-морфологічних груп лексем, маємо потужний польський вплив на західноукраїнський наголос.
Так уже склалася українська історія, що в період інтенсивного становлення української літературної мови на народній основі (XV ― XVII cт.) найтісніші стосунки українці мали з поляками. Стосунки ці тоді й потім також були і дружніми, і недружніми,
а дуже часто ― ворожими. Зазначимо, що саме в часи польської експансії українська
мова зазнала найпотужнішого польського впливу, відповідно, пізніше під час російської
експансії ― російського, а набагато раніше, на зламі двох попередніх тисячоліть, що
охоплює доволі тривалий період, ― тюркського. Польський мовний вплив XІV ― XVII
століть спричинився, насамперед, до розширення українського лексикону як за рахунок
власне польських слів, так і лексики з інших європейських мов через польське посередництво. Разом з лексикою українська мова засвоювала і польський наголос, однак не в
повній мірі. Річ у тім, що в польській мові наголос фіксований. У ній, крім поодиноких
випадків, завжди наголошується передостанній склад3. В українській же наголос вільний, тобто він може бути на будь-якому складі. Питання акцентуаційної поведінки полонізмів в українській мові ще не вивчене, однак можемо стверджувати, що польський
акцентний вплив на українську, і зокрема діалектну, мову досить відчутний. Наведімо
кілька прикладів зі “Словника бойківського говору” М. Й. Онишкевича [18]: різник, мн.
різники (ІІ, 177), сакрамент, сакраменту ‘причaстя’ (ІІ, 201), сомохід ‘автомашина’ (ІІ,
203), сироп (ІІ, 215), сідло (ІІ, 217), снурок, снурком і снурок ‘шнурок’ (ІІ, 234), стовпом
і стовпом (ІІ, 254) тощо.
У цій частині статті зосередимо увагу на неординарному акцентологічному явищі
в українській мові ― фіксованому наголосі в лемківському говорі південно-західного
наріччя. У науковій літературі стосовно його постання існують різні думки. Відомий
учений-акцентолог І. Огієнко, який досліджував лемківську писемність XVIII ст., зазначає: „У лемківській говірці нашої мови наголос постійно нерухомий, на передостанньому складі, як і в польській мові, але повстав цей наголос дуже давно самостійним
шляхом, без польського впливу” [14, 23]. Ю. Шевельов, даючи загальну характеристику
історичного розвитку української акцентної системи, називає час і причину постання
Говори кашубської мови з вільним наголосом до уваги не беремо, бо вони через віддаленість не
могли впливати на українську мову.
3

339

лемківського фіксованого наголосу: „Єдиний виняток ― це усталення місця наголосу
на передостанньому складі в лемківських говірках (включно з українським анклавом
у Польщі, на північ від Кросна, що відомий під назвою Замішанці), спричинене їхніми контактами з польською мовою та східнословацькими говірками, де такий наголос
утвердився приблизно починаючи з XV ст.” [28, 161]. Його висновок базується головно
на дослідженнях І. Панькевича, який у ґрунтовній статті „До питання генези українських лемківських говорів” узагальнив мовознавчі напряцювання до другої половини
ХХ ст. з цієї теми. І. Панькевич, щоправда, не торкається причин виникнення лемківського фіксованого наголосу, однак фактично погоджується з твердженням З. Штібера, що
цей наголос є результатом польсько-словацьких впливів. Стосовно часу його постання
вчений указує: „В кожному разі можна припускати, що в XVI ― XVII ст. сталий наголос
в лемківських говорах був довершеним процесом в границях може вужчих, як він тепер
панує” [19, 186].
У славістиці наявний значний науковий доробок, стосовний генези та мовних рис
лемківського говору4. Так, ще А. Торонський у своїй статті „Русини-лемки”, опублікованій у львівському виданні „Зоря галицкая яко альбум на год 1860” виводить лемків
із Несторових білих хорватів, а найважливішу їхню мовну рису ― нерухомий передкінцевий наголос ― пояснює польським і словацьким впливами [див. 19, 164 ― 165].
Дослідженню мови лемків присвячено книги І. Верхратського „Знадоби до пізнання
угорсько-руських говорів ІІ. Говори з сталим наголосом” (1901 р.) і „Про говор галицких
лемків” (1902 р.).
І. Верхратський відзначав: „Говор галицких Лемків оказує подібно як і говор угорських лемаків сильний вплив словаччини; подекуди слїдний також вплив польщини
іменно говора мазурского. Не без того, що і русчина вплинула своєю дорогою на місцеві говори і Словаків і Мазурів, прояв зовсїм природний межи племенами так близко собі посвояченими” [5, 2]. „Наголос у Лемків єсть с т а л и й т. є. у слів дву- або
більше складних паде все на предпослїдний склад, отож: язык, горнец, бодак, опалюх,
оген, быкы, голова, пчола, блыха, вода, молоко, теля, село, агня (частїйше ягня), дерево,
засмотрювати, біжит, кыпит, уж пристают слівкы, до великого льіса, почкай на мене,
ты ся зо мном ожен і пр. [5, 6 ― 7]
У результаті проведеної радянськими й польськими військами операції „Вісла” 1947
р. українські лемки були виселені зі своїх земель на території Польщі та переселені в
різні польські села, тобто некомпактно, головно на північ та захід країни. Частина ще
раніше була розсіяна по території УРСР. Тому нині дослідження північного лемківського
діалектного масиву неможливе. На території Словаччини українські лемки й надалі проживають компактно. Український мовознавець у Словаччині В. Латта, який самовіддано
й дуже продуктивно досліджував українські говірки Східної Словаччини, описав і систему наголосу цих говірок [11]. Його висновки засвідчують, що наголос цих говірок від
часу досліджень І. Верхратського та І. Панькевича практично не змінився. На захід від р.
Лаборець наголос завжди на передостанньому складі, а на схід ― виявляє відхилення як
від основного словацького масиву, так і закарпатських говірок та української літературної мови, зкрема, від останніх такими рисами:
Література досить повно подана в статті: Панькевич І. До питання генези українських лемківських
говорів // Славянская филология: Сборник статей. ІІ. ― М., 1958. ― С. 164 ― 197.
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1. Парокситонічний наголос замість окситонічного: гора, коза, свиня, слиза, род.
ножа, стола, мене, тебе та ін.
2. Ініціальний наголос замість парокситонічного: борода, волося, кип’яток, курити,
чекати та ін.
3. Окситонічний наголос (відтягнення наголосу на останній склад): веселий, голодний,
мокрий та ін.[11, 110 ― 115].
Новіші дослідження діалектів Східної Словаччини колег зі Слов’янського інституту
АН ЧР Олдржха Лешки, Ружени Шішкової та Миколи Мушинки підтверджують цей висновок ученого [23].
Мабуть, не варто закривати питання виникнення лемківського фіксованого передкінцевого наголосу, хоч, на наш погляд, без зовнішнього впливу тут не обійшлося. Правда, нам не траплялися судження щодо польського акцентного впливу на східнословацькі діалекти. Якщо ж пристати до думки Ю. Шевельова, що фіксований наголос в цих
діалектних ареалах постав майже одночасно, то зовсім не можна виключати їхнього
паралельного акцентуаційного формування. Проблема іншомовного акцентного впливу на лемківський говір виразно проявляється при аналізі дослідження Олекси Горбача
„Південнолемківська говірка й діялектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина)”[8]. Подаючи окремі випадки парокситонези й навіть окситонези в
трискладових словах, автор стверджує, що наголос у цій говірці переважно на першому
складі. Навіть полонізми, за визначенням ученого, мають літературний словацький наголос (бамбула ‘нездара’ (п. bąbel ‘бульбашка’), казаня (п. kazanie), кошуля (koszula) (ст.
Х), а не тільки слова, що їх не потрактовано полонізмами: барвінок, -нку (ст. 2).
Враження правильнішого, ніж у польській мові, справляє наголос іменників на -ія
в „Короткому словнику лемківських говірок” П. С. Пиртея [21], наголошення в якому
виключно на передостанньому складі: акация, -иї, ж. Акація. ― При дорогах зацвили
акациї...(ст. 17); гістория, -иї, ж. Історія (ст. 58) і т. ін. Може, тут помилка упорядників,
але якщо ні, то такий наголос дуже показовий. І свідчить він про одне: прагнення говірок
до узагальнення наголошення, яке формально у польській мові в словах на -ія не могло
відбутися, оскільки голосний -і- може позначати тут лише м’якість попереднього приголосного.
Осмисливши акцентуаційні впливи різних мов на українські діалекти доходимо таких висновків:
1. Міжмовна ітерференція є складним процесом, що значною мірою пов’язана з позамовними чинниками, найбільше політичними. Потрібно також зважати на можливість
постання в результаті міжмовної взаємодії спільних рис, які не варто розглядати як запозичення. Частина лексичних, фонетичних, граматичних та акцентуаційних запозичень
поширювалася на центральні регіони України й потім входила в літературну мову, набувши нормативного статусу, частина так і залишилася характерною тільки для окремих
діалектних ареалів.
2. Мови з вільним наголосом, зокрема білоруська, російська, румунська, незначно
вплинули на українське діалектне наголошення, оскільки всі вони мають однакову з
українською акцентологічну характеристику. Загальнослов’янська лексика майже не зазнала наголосових змін. Запозичення з цих мов при входженні зберігали наголос донора,
а під впливом близьких за морфологічною характеристикою українських слів могли змі341

нювати наголошення. Із поширенням радіо та телебачення російського акцентного впливу зазнали всі українські говори, особливо це стосується близьких за вимовою слів.
3. Мови з фіксованим наголосом, як польська та словацька, значно вплинули на акцентуацію західноукраїнських діалектів. Це пояснюється тривалими контактами з поляками в межах однієї держави. Поляки, на відміну від росіян, користувалися у спілкуванні
українською мовою, але їм було дуже важко позбутися свого фіксованого наголосу, який
суттєво впливав на вимову українців.
4. Найбільшого іншомовного акцентного впливу зазнав лемківський говір. Відповідь, чому так легко в мові відбувся перехід від одного наголосового типу до іншого
знаходимо при аналізі акцентних процесів в українських говорах, які не мають ніякого
стосунку до польської та словацької мов, але виявляють схильність до водностайнення
наголошення в групах лексики з однаковими фіналями. Намагання уодноманітнити наголос близьких за звучанням слів є природним для мовців, оскільки різномісний рухомий наголос дуже важкий для засвоєння. А у випадку лемківського говору маємо ще й
потужний зовнішній подразник, адже його носії перебували в чужомовному середовищі.
Крім того, наголос у південнокарпатських говорах, за спостереженнями учених, які досліджували цей діалектний ареал, є слабким. Він слабший від інших українських говорів,
але наголошений склад вирізняється своєю довготою. У дослідників немає одностайної
думки, чи це вплив словацької мови, чи зберігання старого (музикального) характеру
наголосу. У південно-західному наріччі наголос взагалі слабший, ніж у північному та
південно-східному [20, 327].
Насамкінець, наведімо цитату І. Панькевича, яка, очевидно, стосується всіх упливів: “На південній стороні Карпат помітна ще одна риса цих говорів, що проявляється у
ширшім поширенні деяких явищ на схід від ріки Лабірця (наголос сталий передовсім), а
то ішло в порі з перениманням словацьких форм та словарного матеріялу як щось культурно вищого” [20, 382].
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К вопросу о соотношении авторских
референциальных намерений и художественного текста
(роман Х. Кортасара «Экзамен»)
К вопросу о соотношении авторских референциальных намерений и художественного текста (роман Х.Кортасара «Экзамен»)
В статье рассматривается вопрос авторской интенции, один из центральных вопросов интерпретации художественного текста. На примере романа Х. Кортасара
«Экзамен» показано, как референциальные намерения автора вытесняются поэтикой
текста.
Ключевые слова: интерпретация, авторские интенции, референциальность.
До питання про співвідношення авторських референційних намірів та художнього
тексту (роман Х. Кортасара „Екзамен”)
У статті розглядається питання про авторську інтенцію, що є одним із центральних питань інтерпретації художнього тексту. На прикладі роману Х. Кортасара „Екзамен” показано, як референційні наміри автора витісняються поетикою тексту.
Ключові слова: інтерпретація, авторські інтенції, референційність.
On the Relation between Author’s Referential Intentions and Literary Text (the novel of
J. Cortazar “The Exam”)
The article deals with the notion af author’s intention which is one of the central problems
of interpretation. The J. Cortazar’s novel “The Exam” is analized to show how the author’s
referential intentions are displaced by the poetics of the text.
Key words: interpretation, author’s intentions, referentiality.
Наиболее традиционный подход к интепретации художественного текста формулирует свою задачу как понимание авторских намерений, или авторской интенции. Один из
наиболее последовательных защитников этой позиции Антуан Компаньон, автор книги
«Демон теории», прямо отождествляет смысл текста с авторской интенцией1. Эта позиция теоретически несостоятельна, поскольку пытается приватизировать Смысл, который
заведомо не может быть частной собственностью, а практически постоянно впутывается
в противоречия, нередко ведет к взаимоисключающим выводам2 и в конечном счете упирается, с одной стороны, в неопределимость авторской интенции, а с другой – там, где
эта интенция объявлена самим автором – в несводимость к ней смыслового богатства
текста.
© Юдин А., 2010
«...смысл текста связан с авторской интенцией, вернее даже смысл текста и есть его авторская
интенция» [1, 111].
2
Один из таких случаев был разобран нами на примере двух авторитетных попыток анализа «Капитанской дочки» Ю.Лотманом и В.Шкловским, которые, пытаясь истолковать подлинный авторский замысел, с одинаковой степенью аргументированности приходят к противоположным выводам [5].
1
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Сказанное не означает, что авторской интенции не может быть самостоятельным
предметом интереса. Но исследование намерений автора может получить свое место в
историко-литературном изучении произведений, но прежде необходимо освободиться от
ложного отождествления их со смыслом текста. Возможны различные ситуации соотношения смысла и намерений, и их изучение также представляет несомненный интерес.
Принципиальным источником указанного различия является нереференциальность
художественного текста. В этом его природа как культурного артефакта, которая «пересиливает» любые авторские интенции даже там, где они прямо заявлены или обозначены
с большей или меньшей определенностью.
В настоящей статье будет разобран случай, который можно было бы квалифицировать как «преодоление» текстом авторских намерений референциального характера. Речь
пойдет о первом романе Хулио Кортасара «Экзамен» (1950).
Две молодые пары – Хуан-Клара и Андрес-Стелла – и их друг репортер, микросообщество интеллектуалов, в ожидании выпускного университетского экзамена, который
предстоит Кларе и Хуану, в продолжение двух дней ведут перипатетические беседы на
фоне погруженного в подозрительно неестественный туман Буэнос-Айреса. С места на
место и от темы к теме: состояние образования и культуры в Аргентине, место интеллектуалов в обществе, собственное творчество (Андрес и Хуан – поэты), поэзия, искусство вообще, христианство, изобилие литературных, музыкальных ассоциаций, цитат,
аллюзий. В городе происходит нечто, навевающее тревожные предчувствия. Он живет
словно накануне то ли природного, то ли социального катаклизма. Проваливаются мостовые канализации, распространяется сладковатый и противный запах, где-то пожар.
Люди тревожно-агрессивны: во время концерта классической музыки в туалете из-за
пустяка вспыхивает массовая драка. Самое выраженное проявление, оправдывающее
такие предчувствия, - эпизод с бегством молодых людей (видимо, после столкновений
с полицией), один из которых смертельно ранен и умирает брошенный на глазах у героев. Кульминация разбалансированной действительности – срыв долгожданного экзамена
из-за отсутствия света в университете и неявки профессоров. Начальство по телефону
распоряжается выдать всем незаполненные дипломы. Есть у героев и личный повод для
тревоги. В разных местах периодически в отдалении от них возникает фигура некоего
Абеля, знакомого Клары, в нее, по-видимому, влюбленного, и явно их преследующего с
неясной целью. Андрес уговаривает Хуана увезти Клару из города, воспользовавшись
услугами некоего лодочника, почуявшего возможность заработать на страхе желающих
ускользнуть из города горожан. Проводив их, Андрес становится жертвой нападения
разозленного преследователя и гибнет.
В ситуации героев легко видеть обновленную версию романтического конфликта:
художник в столкновении с косной и агрессивной действительностью, - при двух существенных отличиях. Во-первых, вместо художника-одиночки здесь – коллективный
герой, замкнутое на себя микросообщество преданных культуре молодых людей (и это
приводит на память другой, более отдаленный прообраз – «Декамерон»). Внутренняя
жизнь (как и в «Декамероне») сообщества, общение дает основное содержание роману, который в преимущественном объеме представляет собой перипатетические беседы.
Во-вторых, сами герои чужды пафосной переоценки своего времяпрепровождения, для
которого они приискали ироническое словечко: «Все, что говорилось здесь, – чепуха, не345

винная студенческая болтовня, называемая греческим словом «эутрапелия»» (εύτραπελία
– ловкость, приятность, остроумие). Внешне это напоминает «Шутовской хоровод» Олдоса Хаксли, начиненный эрудированной болтовней, но с той существенной разницей,
что здесь общение, хотя и не имеет непосредственного продолжения в действии и в этом
смысле само себе цель, все же отличается экзистенциальной напряженностью. Сквозь
все темы и размышления так или иначе проступает признание разрыва с окружающей
жизнью причем как социально обобщенно – в смысле сознания собственной бесполезности (Андрес говорит о «страшном подозрении, что все это – паразитизм, никому не нужное занятие»), - так и конкретно в отношении непосредственно происходящего вокруг.
За их обменом мнениями, глубоко выношенными, а порой, можно сказать, и выстраданными, стоит опыт – опыт экзистенциальной вовлеченности в культуру и невозможности жить вне ее, а отсюда, мучительная потребность самоопределения интеллектуала,
оглядывающегося по сторонам и обнаруживающего, что все его горение, жизнь в ином
измерении, не с кем разделить, кроме узкого кружка «своих». Нет даже ощущения принадлежности к большому «профсоюзу носителей культуры». Культурное сообщество не
только отпадает от социума в целом, но и распадается, дробится в самом себе: «В нашем
кругу роли распределены превосходно: ты пишешь, а пятеро или шестеро твоих друзей
и близких – читают; на следующей неделе порядок меняется: Хуан пишет рассказ, а ты, я
– читаем его… Замечательная система, согласись. Мне смешно, когда я думаю, что в Заведении, наверное, сотни таких кружков, просто они не знают друг о друге. Уйма народу
пишет для того, чтобы их прочитали три, восемь, в лучшем случае двадцать человек».
По какой-то причине (это вопрос даже не поставлен в романе!) культура (сообщество
образованных и творческих людей) разошлась с общественной жизнью в целом. (Разрыв
между культурой и практической действительностью вообще есть следствие конфликта между идеальных и практических целей и связанного с их разработкой разделения
труда и в этом смысле более-менее постоянная общественная ситуация. И однако без
периодов востребованности культура не могла бы развиваться. Экономическому кризису
всегда предшествует экономический рост.) И, как следствие, культура либо вырождается
в механическое воспроизведение, в лучшем случае в сохранение (первая сцена романа:
Клара блуждает по корридорам университета от двери к двери, прислушиваясь к голосам
чтецов, выразительно декламирующих тексты на французском и английском языках; не
удивительно, что университет герои называют Заведением), либо тлеет в мучительном
самоанализе интеллектуала, осознавшего свою изоляцию Хуан: «на деле мы проживаем жизнь, стараясь никак не ввязываться в то, что называется приключением человеческой жизни. Мы – крупицы нашей земли и нашей реки,
словом, элементы, у которых нет истории или чья история принадлежит другим. Мы заранее устали от того, что у нас нет ничего настоящего, что бы нас неотступно и яростно
мучило. Мы, по сути дела, так свободны и так мало привязаны к прошлому или к будущему, что, похоже, невыраженность – самое исконное наше свойство».
Андрес: «Я – свидетель, – подумал он. – Свидетельствующий… О чем я могу свидетельствовать, кроме как о себе самом, да и то…» - в самоанализе и самокритике: «Меня
беспокоит качество нашего интеллектуализма. Он отдает сыростью, как сегодняшний
воздух». Способность к самокритике и служит последним утешением: «Как глупо, – по346

думал Хуан... – разговаривать, слушать разговоры и знать, что все это не совсем так. Это
еще одна, быть может, худшая, наша слабость – трусость. Те из нас, кто чего‑то стоит, не
уверены ни в чем».
(Описываемый разрыв между культурой в лице ее носителей и обществом лишь частично совпадает с романтическим протестом. Расхождения принципиальные уже хотя
бы потому, что романтизм претендует на выражение идеальных ценностей значимых для
всего общества, ценностей революционного толка, тогда как ХХ постреволюционный
век уже утвердившейся, утверждающейся демократии не оставляет в ведении художника никаких универсальных ценностей, а дифференциация в разделении труда зашла так
далеко, что мыслить такими глобальными противостояними как художник и общество
не приходится. Во всяком случае для таких противостояний не осталось почти никакой
идеологической почвы, а скорее экономическая. Однако для такого анализа роман не
дает никаких данных.)
Где и когда началось это размыкание культуры и практической жизни общества – в
романе этот вопрос, как уже сказано, не поставлен вовсе. Герои отнюдь не безразличны
к большому миру (Клара о Хуане: «все эти ночи напролет писал как сумасшедший. Не
допишет и начинает писать стихи. Он в ярости от того, что творится вокруг, у него душа
болит за Буэнос‑Айрес»), в их рефлексии выступает даже ощущение вины за самоизоляцию («сегодня, да и каждый раз, когда встречаемся, мы только и говорим о том, что
пишем и что читаем. – И очень хорошо. – Ты думаешь? Всерьез считаешь, что у нас
есть право? – Объясни, что ты имеешь в виду, – сказала Клара. – Я не понимаю. – Объяснение будет более литературным, чем вопрос, – печально ответил Андрес. – По правде
говоря, я не очень хорошо знаю, что хочу спросить. Вопрос рожден злостью, злостью
интеллигента на своих коллег и на самого себя. И страшным подозрением, что все это
– паразитизм, никому не нужное занятие» (курсив мой. – А.Ю.)). Однако не видно никаких внятных, отрефлексированных реакций или хотя бы попытки заглянуть под покров
видимости. Один из немногих выраженных откликов на внешний мир – взаимоотталкивание, основанное на ограниченном личном, можно сказать, бытовом опыте: «Тебя
беспокоит, что ты не известен людям, собравшимся на Майской площади? – Этим нужны
химеры, – сказал репортер. – Они – здешние больше, чем мы с вами. – Меня не волнуют
эти люди, – сказал Хуан. – Меня беспокоят мои взаимоотношения с ними. Беспокоит, что
какой‑нибудь подонок именно потому, что он подонок, становится моим начальником в
конторе, и вот он, заложив пальцы за жилет, говорит, что Пикассо следовало бы кастрировать. Меня бесит, когда какой‑нибудь министр заявляет, что сюрреализм...». Косность
обывателя, человека массы, особенно если она сопровождается самоуверенностью и
превращается агрессивную силу, в самом деле, оправдывает такой гнев, но его универсализация нуждается в более существенных основаниях.
Боль за Буэнос-Айрес не идет дальше оценочных реакций, довольно аморфного протеста, не переходит в анализ, попытку охватить более широкий социальный и исторический контекст происходящего. Упоминаний, например, о политических реалиях, событиях, процессах в разговорах героев нет вовсе.
При этом само собой разумеется, что героев трудно упрекать в этом «пробеле». Им
далеко нет еще и тридцати. Их возраст не указан с паспортной точностью. Но Клара
347

и Хуан заканчивают университет. Андрес в одном случае упоминает, что «до двадцати
пяти лет испытывал подлинное творческое горение», и вряд ли это охлаждение – далекое
воспоминание. Иначе говоря, он лишь недавно вынырнул из молодой одержимости миром воображения и символов, начал различать между ним и действительностью и трезветь, соотнося с ней свои занятия и постепенно осознавая, что преданность культуре не
имеет никакой ценности ни для кого, кроме него самого. Кларе и Хуану такое отрезвление предстоит в вечер экзамена. (Андрес замечает Кларе: «У вас, по крайней мере, есть
экзамен».) Это открытие непонятной действительности – новейшее событие в их жизни,
рубежное состояние, с которым они только начали осваиваться. «У меня нет объяснений,
есть только страх», - говорит Андрес Хуану, когда уговаривает его увезти Клару из города. (Предел замыкания в этом непонимании – знакомый репортера, некий Хуан Салавер,
спрятавшийся от действительности за теория случая и контрслучая, излагаемую героям
во время случайной встречи в кафе.)
Однако, учитывая, что сам Кортасар в годы, предшествующие написанию романа
(40-е), занимал весьма ангажированную политическую позицию [4, 101-110], в таком
«пробеле» с большим основанием можно усмотреть умышленную редукцию. Уже сам
выбор героев близких по духу, но удаленных в возрастном отношении с их растерянным
отношением к большому миру, о котором они еще не успели составить себе скольконибудь подробного представления, - редуктивен. Сознание этого коллективного героя
– заведомо суженная призма. Это суженное видение можно было бы компенсировать
вводом более зрелого персонажа или как-то иначе. Кортасар предпочел другую возможность. Он превратил действительность в туманный символ, многозначный уже в силу
своей туманности и открытый для упражнений в интерпретации.
Тем-то и хорош ауратический символ, лишенный предметного содержания и наделенный только неясными коннотациями, что позволяет воображению подгонять друг к
другу образы, не заботясь об их содержании. В тумане все что угодно сойдет за все что
угодно, особенно в символическом тумане. Например, один из вариантов интерпретации сводит дело к противостоянию личности (в лице героев) и массы, толпы со свойственным ей агрессивным отрицанием личности, которой в конце романа фокусируется
в образе Абеля-убийцы [3, 489]. Такое противостояние – не выдумка романтиков и литературоведов, и в контексте творчества Кортасара в целом оно вполне уместно. Однако
в отношении «Экзамена» эта оппозиция не работает. Пожалуй, единственная сцена с
участием массы – потасовка в туалете во время концерта. Но здесь сложно понять, кто
личность, а кто масса. Герои-участники (Хуан и репортер), кажется, легко вписались в
общую толпу увлеченных отстаиванием своих прав и не выделяются из нее ничем личностным. Что же касается подверстывания под эту оппозицию Абеля, то, в самом деле,
Хуан вроде бы дает к этому поводу одним из своих рассуждений, в котором переосмысливает библейский сюжет: «Бодлер прав, дорогой мой репортер: это Каин – мятежный и
свободный – должен остерегаться мягкого, вязкого, хорошо воспитанного Абеля». Но ни
этот спекулятивный Абель (хотя бы в силу своего «воспитания»), ни реальный Абелитопреследователь, о котором вообще ничего не известно (в начале романа Хуан, столкнувшийся с Абелем в баре, про себя дает ему сочувственную характеристику: «Бедный Абелито, такой одинокий и всегда чего-то ищет») никак не годятся на номинацию человек
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толпы. Бессодержательный Абель – послушное орудие авторской манипуляции, некое х,
удобное для увязывания формулы романа, чисто волевой конструктивный ход: сюжетный
мостик между автономным мирком героев и большим миром, которые без Абеля статично противостояли бы друг другу. Но эта привязка Абеля к туманной действительности
ничем содержательно не подкреплена (и самое большее, на что этот образ может претендовать в смысле художественной убедительности, - материализация неясных страхов).
Абель – просто случай (не заблокированный контрслучаем, по теории Хуана Салавера),
который всегда есть в запасе у автора как последнее средство решения своих технических проблем. Если же стряхнуть суггестию образного тумана, то легко видеть, что
проводить водораздел между Андресом-Хуаном и Абелем признаку «личность–масса»
- дело пафосно-громоздкое. Скорее, тут сподручнее уголовный кодекс.
Еще один вектор возможной интерпретации, напрашивающейся и даже, пожалуй,
отвечающей намерениям автора, но неосновательной ввиду неосновательности самих
намерений, - политический. Об этих намерениях позволяют судить намеки в предисловии: «В те времена опубликовать книгу было невозможно, и ее прочли лишь некоторые
мои друзья. Впоследствии, находясь уже вдали от тех мест, я узнал, что мои друзья в
некоторых эпизодах книги увидели предвестье событий, ознаменовавших наши 1952 и
1953 годы». Кортасар одновременно принимает и не принимает эту честь предсказателя:
«Это было слишком легко: аргентинское будущее так упорно вытекает из настоящего,
что предсказывание грядущих событий не требует от предсказателя особых дарований»,
- и, таким образом, дает добро на политические ассоциации. В самом деле, известно, что
в 40-е годы, до и после прихода к власти Хуана Перона, Кортасар, до этого совершенно равнодушный, как и прилично интеллектуалу, к политике, обнаружил радикальную
антиперонистскую позицию, причем обнаружил практически. Будучи преподавателем
одного из провинциальных аргентинских университетов, он принимал участие в студенческих антиперонистских выступлениях, после чего навсегда распрощался с преподавательской деятельностью, а впоследствии уехал во Францию (тем самым двойное добровольное изгнанничество дважды поспособствовало его становлению как писателя).
Позднее же он гораздо трезвее оценил свой прошлый политический радикализм, более
того, оценил с классовых позиций: «Меня раздражало, когда Латинская Америка петушилась, но, когда я приехал в Европу, меня стали раздражать и тамошние петухи. Я, как
всякий законченный представитель мелкой буржуазии, был законченным индивидуалистом» [4, 104]. Похоже, что его политическое самовыражение было скорее поверхностной инстинктивно-вкусовой реакцией эстета, чем сознательным выбором (позднейшая
автохарактеристика: «Типичный уроженец Буэнос-Айреса, одинокий и независимый;
убежденный и непобедимый холостяк, друг очень немногих людей, меломан, преподаватель с полной нагрузкой, влюбленный в кино, мелкий буржуа, слепой ко всему, что
происходит вне сферы эстетики») [4, 105].
Перонизм (такой термин закрепился за внутренней и внешней политикой Хуана Перона, дважды избранного президентом в 1946-м и 1952-м гг. и смещенного переворотом
1955 г.) трудно оценить однозначно3. В статьях о Кортасаре его попутно характеризуют
как популизм, говорят о диктаторских поползновениях. Но есть прямые и недвусмысленные факты. Перон провозгласил задачу преодоления разрыва между классами (рабочим
классом и буржуазией) и отчасти в этом преуспел, начал индустриализацию (аграрной)
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страны с целью достижения экономического суверенитета, национализировал множество промышленных предприятий, банков, железные дороги (при нем была проведена
их модернизация, тогда как до этого железнодорожные пути в разных частях страны
отличались разной шириной колей), коммунальные услуги, государство инвестировало в
создание множества промышленных предприятий, была создана единая энергетическая
система. ВВП за три года вырос на четветь. Красноречивые цифры: было построено 1000
больниц и 8000 тысяч школ. Во внешней политике Перон попытался занять независимую
позицию, т.е. не брать сторону ни СССР, ни США («третий путь»). Отказался от внешних
кредитов, вступления в ГАТТ (нынешнее ВТО) и МВФ. В свете нынешней экономической ситуации в Аргентине после дефолта 2001 г., которому предшествовали крупные
заимствования именно у МВФ и экономическая политика по рекомендациям последнего
целесообразность этих начинаний говорит сама за себя. Перонизм забуксовал вследствие
просчетов в инвестировании и усилий США, которые с помощью некоторых торговых
эмбарго лишили Аргентину внешних рынков (прежде всего европейского). (Данных о
внутренних пружинах военного переворота 1955 г. найти не удалось.)
Это очень короткая и в определенной степени односторонняя характеристика перонизма, против которого выступал Кортасар, когда был ненамного старше героев своего
романа (в начале своих 30-х). Но вполне достаточная для того, чтобы видеть, что роман,
конечно, не дает адекватного представления о политической ситуации в Аргентине второй половины 40-х гг., а точнее, вообще никакого. Оснований начислять роману политические дивиденды нет, особенно учитывая позднейшие политические автохарактеристики автора. Кортасар «напустил туману», оставляющего раздолье для интерпретаций,
однако в самом романе никаких прямых политических ассоциаций нет. Они убраны в
предисловие, да и там намеренно лишены четкости. И это к лучшему для романа, который избавлен от риска поверхностной и предвзятой политической ангажированности,
зато достоверен в передаче сознания культурного разрыва как экзистенциального факта.
И затуманный образ действительности, если его брать не как образ внетекстовой действительности, а в отношении героев, их тревоги и непонимания, структурно уместен
и художественно оправдан, убедителен. Роман жив и без сомнительной чести политического пророчества.
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ПсихолоГО-методичні особливості навчання
іноземній мові студентів-спортсменів
Проаналізовано психологічні та методичні аспекти організації занять з іноземної
(англійської) мови для студентів фізкультурно-спортивного профілю. Схарактеризовано стереотипні уявлення та реальні факти щодо навчального процесу спортсменів.
Ключові слова: психологічні особливості викладання іноземних мов, мотивація,
індивідуально-орієнтоване навчання, спорт.
Проанализованы психологические и методические аспекты организации занятий по
иностранному (английскому) языку для студентов физкультурно-спортивного профиля.
Охарактеризованы стереотипные представления и реальные факты об учебном процессе спортсменов.
Ключевые слова: психологические особенности преподавания иностранных языков,
мотивация, индивидуально-ориентированное обучение, спорт.
The article is devoted to analysis of psychological and methodic issues of organization of
foreign language classes for sport students. Stereotype notions and true facts of pedagogical
process for sportsmen are studied.
Key words: psychological peculiarities of foreign language teaching, motivation, individual-oriented teaching, sport.
Знання іноземних мов є важливим засобом поглиблення і розширення фахових
знань, підвищення педагогічної майстерності спеціаліста у галузі фізкультури і спорту
та необхідною умовою успішної професійної спортивної і особливо тренерської кар’єри.
Успішне оволодіння іноземною мовою вимагає не тільки інтелектуальних, а й великих
психологічних зусиль. Педагог, викладач іноземної мови сьогодні повинен не лише бути
досвідченим методистом, орієнтуватися у сфері навчальних технологій, методичних інновацій та наукових проблем галузі, а й бути психологом задля того, щоб сформувати в
учнів відповідальне ставлення, інтерес не власне до навчальної дисципліни, а до іноземної мови. Педагог повинен розуміти комунікативні потреби студентів, аби мотивувати їх
у вивченні іноземної мови. Успішний навчальний процес залежить не тільки від власне
змісту навчального матеріалу та фахової спрямованості навчальної діяльності, а й від
таких чинників, як особистість викладача, індивідуальні психофізіологічні особливості
студентів, міжособистісні взаємини у студентській групі, студентів з викладачем. Отже,
ключовими засадами є мотивація, відповідальність та індивідуально-компетентнісний
підхід.
Основою науково-методичних досліджень у сфері лінгводидактики та викладання
іноземних мов є праці класиків психолінгвістики та когнітивної науки (В. фон Гумбольдта, Н. Хомського, Л. Щерби, Ю. Апресяна, Л. Виготського, А. Лурія та інші). Психологія
викладання іноземних мов сьогодні є одним з актуальних питань педагогічної науки, ваго© Дегтярьова І.О., 2010
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мий внесок у її розвиток зробили А. Алхазишвілі, В. Артемов, Т. Барановська, Б. Беляєв,
Б. Бенедиктов, І. Бенедиктова, І.Зимня, О. Леонтьєв, Г. Татаурова та ін. У лінгводидактиці
питання методики викладання та вивчення іноземних мов у фізкультурно-спортивному
виші розроблено вкрай недостатньо (є підручники Е. Баженової, А. Гренлунд, В. Дегтярьової, В. Тімонової та ін.; роботи українських науковців-викладачів профільних вищих
навчальних закладів або факультетів – Л. Бардіної, М. Легкої, О. Матвіяс, С. Мащенко,
Л. Морської, С. Танани тощо). Аналіз психолого-педагогічних та науково-методичних
праць вказує на те, що проблема викладання іноземної мови студентам фізкультурноспортивного профілю залишається недослідженою, а, отже, і потребує вивчення і висвітлення.
Психологи виділяють такі основні чинники, які сприяють формуванню у студентів
мотиву (а отже, і бажання) до навчання: усвідомлення цілей навчання; усвідомлення теоретичної та практичної значущості знань; емоційна форма викладення навчального матеріалу; професійна спрямованість навчальної діяльності; адекватний вибір проблемних
завдань; позитивний пізнавальний психологічний клімат у студентському середовищі
тощо. За спостереженнями психологів провідними мотивами до навчання у студентів
є «професійні» та «особистого престижу», менше важать «прагматичні» (отримати диплом про вищу освіту) та «пізнавальні» [1, с. 265-268].
Процес вивчення іноземних мов багато у чому залежить від особистісних особливостей студентів, зокрема: типу темпераменту, ступеня розвитку образної та словеснологічної пам’яті, працьовитості чи лінощів, активності чи пасивності, здатності концентрувати увагу, швидкості або повільності реакції, індивідуального ступеня важливості
й потреби оволодіння предметом (мовою) та бажання, уміння й небажання та невміння
докладати певних зусиль задля досягнення своєї мети, фрустрації та ін.
Спортивна діяльність має свою специфіку, адже для того, щоб досягти високих результатів спортсмен має докласти великих психологічних зусиль. Спортсмени із самого
початку своєї спортивної діяльності (як правило, це дошкільний вік, молодший шкільний
вік) розвивають волю, відповідальність, уміння долати власні страхи і стрес. Лише за
умов грамотної психорегуляції, чіткої орієнтації й сконцентрованості на конкретній меті,
серйозної мотивації й психологічної витривалості та стійкості можна досягти підвищення загальної ефективності тренувального процесу. Спортсмени мають такі особистісні
риси, як високий рівень мотивації досягнення мети, екстраверсія і твердість характеру,
високий рівень самоконтролю та самоорганізації, певна авторитарність, емоційна стійкість. Спортсменів навчають таких психологічних аспектів, як адекватно реагувати на
перемоги та переживати поразки, що є корисним для звичайної людини. Отже, можемо
упевнено сказати, з педагогічної точки зору спортсмени мають велику перевагу над студентами інших спеціальностей, адже у них є великий довід роботи над собою, сила волі,
прагнення до перемоги та стресостійкість. Зважати на такі особливості їх професійної
діяльності потрібно і у навчальному процесі у вищій школі, зокрема при викладанні іноземних мов.
Стереотипними соціальними уявленнями щодо навчальної діяльності спортсменів є
вкрай негативними (навіщо спортсмену чи учителю фізичної культури вчитися, спортсмену непотрібна іноземна мова, учителі фізкультури – це невдахи і т.п.), що абсолютно
не відповідає дійсності. Натомість об’єктивні реалії свідчать про інше: у сучасному світі
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спортсмени є одними з найбільш відомих, авторитетних і багатих людей, яких поважають і до думки яких прислухаються тисячі людей. До того ж галузь фізичної культури і
спорту міцно інтегрована у європейське та світове середовище, безпосередньо пов’язана
з питаннями здоров’я людини, здорового способу життя, що сьогодні на часі в усьому світі. Але ефективність процесу навчання іноземним мовам студентів-спортсменів
справді залишається на рівні середнього й нижче, що зумовлено об’єктивними чинниками, серед яких – низький рівень шкільної підготовки з іноземних мов, вкрай недостатня
тривалість навчального курсу у вищому навчальному закладі (1 рік та півроку у магістратурі), брак навчально-методичної літератури та низький ступінь застосування ТЗН
у непрофільних вишах, брак фінансування, великі спортивні навантаження студентів у
позанавчальний час, що практично унеможливлює їх самостійну роботу з теоретичних
дисциплін, до яких належить й іноземна мова. Суб’єктивними чинниками є власне ставлення студентів до вивчення іноземної мови як нефахового предмету, низька мотивація,
страх невдач, лінощі.
Слід зауважити, що сфера фізичної культури і спорту охоплює не лише спортсменів,
а й тренерсько-управлінський апарат, спортивних лікарів, фізреабілітологів, психологів,
суддів та врешті-решт науковців, і їм потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію,
оновлювати професійні знання, здобувати нову інформацію та ефективно її використовувати у спортивній, педагогічній, тренерській або управлінській діяльності. Це є додатковою мотивацією для оволодіння іноземною мовою, і у навчальному процесі викладачеві
варто це акцентувати, регулярно пояснюючи студентам можливості практичного застосування англійської мови.
Можна сформувати таку психолого-педагогічну ієрархію: усвідомлення практичної значущості – висока мотивація до оволодіння мовою – подолання страху невдач
– відповідальне ставлення до навчального процесу. Усі ці компоненти мають однакову вагу і успіх студента залежить від кожного з них рівною мірою. Якщо хоч один з
них втрачається, то навряд чи очікуваний результат буде досягнуто. Ці аспекти, на нашу
думку, важать більше за початковий рівень знань. Наша педагогічна практика засвідчує,
що подекуди студенти з низьким на початку курсу рівнем знань, але за наявності цих
чотирьох аспектів, наприкінці мають високі результати, і навпаки, студенти з високим
рівнем знань через відсутність у них відповідального ставлення або усвідомлення індивідуальної практичної цінності втрачають набуті раніше знання.
Практика свідчить, що мотивація зникає тоді, коли людина не відчуває практичної
значущості й цінності іноземної мови у своєму житті, тоді, коли вона не бачить, яке
конкретне місце вона посідає у професійній сфері та які переваги дає у кар’єрному та
особистісному зростанні. Надзавдання викладача – переконати студента у цьому, це і є
власне мотивація. Але тут бачимо іншу проблему – студенти українських вишів мають
низьку професійну орієнтацію. За статистикою близько половини випускників українських вишів працюють за фахом. Цим пояснюється і низька мотивація до навчання
взагалі, адже ще на етапі здобуття професійних знань, студенти упевнені, що не працюватимуть за цим фахом. Така девальвація вищої освіти є руйнівником цілої системи
професійної підготовки. Щодо спортсменів, така статистика буде нижчою, адже до спортивних навчальних закладів вступає уже професійно орієнтована молодь, що зумовлено
навчально-тренувальною специфікою процесу здобуття освіти.
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Одним із серйозних заохочувальних мотивів є професійно-орієнтоване навчання
іноземним мовам, що забезпечує індивідуально-компетентнісний комунікативний
підхід та об’єм навчальної програми у спортивному ВНЗ. Спеціалізована, фаховоспрямована тематика запрограмована у більшості модулів курсу. Незважаючи на підвищену лексико-граматичну та комунікативну складність, фізкультурно-спортивні теми
викликають великий інтерес у студентів і, відповідно, ступінь засвоєння маємо більший,
і студенти поглиблюють не лише лінгвістичні знання, а й професійні. Індивідуальний
підхід реалізується не лише суто у формах роботи, а й і у підборі навчального матеріалу,
у специфіці професійного спілкування у різних видах спорту. Наприклад, група має спеціалізацію «Бокс, боротьба, важка атлетика», але студенти займаються різними видами
боротьби та важкої атлетики – гирьовий спорт, пауерліфтинг, кікбоксинг, карате, грекоримська боротьба, вільна боротьба та ін., і зокрема при вивченні теми «З історії виду
спорту» це потрібно враховувати. Ефективність вивчення цієї теми буде тоді, коли кожен
студент працюватиме з відповідним лексичним і текстовим матеріалом. Варто зауважити іще одну особливість: для студента-спортсмена високий авторитет має тренер, тому
інколи викладачеві варто залучати і переконувати насамперед тренера у необхідності
вивчення іноземної мови його спортсменами. Таким чином, мотивація студентів до навчання має включати пізнавальні, комунікативні та соціальні аспекти.
Відповідальне ставлення студентів до вивчення іноземної мови також є запорукою
навчальних досягнень. Г. Татаурова зауважує, що ступінь «розвинутості у студентів відповідального ставлення до вивчення іноземної мови залежить від особистих якостей, які
найбільш чітко відображають зміст відповідального ставлення – самооцінки, самоповаги, екстравертованості» [2, с. 19]. Велика вага психологічних чинників у лінгводидактиці
засвідчує відому педагогічну тезу, що «викладання – це мистецтво, і не має єдиних методів передачі знань учням» [3]. Іноземна мова є ключовою дисципліною у гуманізації
навчального процесу вищої школи, розвиває соціокультурні та соціолінгвістичні компетенції.
Зауважимо ще таке: задля того, щоб досягти основну мету дисципліни «Іноземна
мова» у будь-якому вищому навчальному закладі – формування у студентів професійних мовних компетенцій, необхідних для ефективного функціонування у професійному
середовищі, – слід забезпечити її вивчення протягом усього навчального періоду (4-5
років) і запровадити складання державного іспиту «Іноземна мова у професійній діяльності спеціаліста фізкультурно-спортивного профілю» за прикладом міжнародних мовних екзаменів. Кожен студент повинен мати мовне портфоліо (лінгвістичний паспорт,
який широко розповсюджений у Європі), що містить інформацію про рівень володіння
іноземною мовою, історію її вивчення, мовне досьє. Такий документ, на нашу думку, на
відміну від університетських оцінок (диплома), був би додатковим засобом стимулювання удосконалення комунікативної компетенції протягом усього життя.
Таким чином, основними психолого-методичними аспектами навчання іноземній
мові студентів фізкультурно-спортивного профілю є ясне бачення практичної значущості
у сфері фізичної культури і спорту, висока мотивація оволодіння мовою, професійноорієнтований та індивідуально-компетентнісний підхід до викладання.
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Проблеми класифікації англійських запозичень
у французькій мові Квебеку (Канада)
У статті розглянуто основні принципи й параметри класифікації англіцизмів, запозичених французькою мовою Квебеку (Канада) внаслідок її активних контактів з англійською мовою (з кінця XVІІІ ст.) і представлених в лінгвістичних, переважно лексикографічних джерелах (Канада, Франція), починаючи від підручника Тома Магера (1841) і до
словника англіцизмів Жана Фореста (2008).
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В статье рассмотрено основные принципы и параметры классификации англицизмов, заимствованных французским языком Квебека (Канада) в результате активных
межъязыковых контактов (с конца XVІІІ в.) и представленных в лингвистических, преимущественно лексикографических источниках (Канада, Франция), начиная от учебника
Тома Магера (1841) и до словаря англицизмов Жана Фореста (2008).
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The article concerns the main principles and parameters of the classification of English
borrowings in French of Quebec (Canada) as a result of active language interaction (since
the end of XVIII) presented in linguistics, mainly in lexicographic sources (Canada, France)
starting from Thomas Magaire (1841) till the dictionary of English borrowings by Jean Forest
(2008).
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Дослідження процесів міжмовної взаємодії, складних у діахронії та синхронії, з
урахуванням специфіки відносин між французькою та англійською мовами на території
Квебеку потребує чітких кількісних та відповідних якісних вимірів. Проте, враховуючи
специфічний і безперервний (починаючи з 1673 року) характер процесів надходження
англіцизмів у французьку мову Квебеку, практично неможливо визначити остаточно їх
кількість. Наприклад, перше видання словника G.Colpron’а (Répertoire classifié) [1] налічує 2200 статей, тоді як останнє видання (під назвою Le Colpron: Le Dictionnaire des
anglicismes [2]) вже 5000 статей. Крім того, канадська (оскільки французька мова Квебеку є чільною для регіональних варіантів повсюди в Канаді, крім Акадії – сучасної провінції Нью-Брансуїк) схема англомовних запозичень досить складна, а їх характер дуже
різноманітний, що обумовлює безліч класифікацій за різними параметрами.
За раннім Colpron’ом (1970) таких параметрів нараховується дев’ять: anglicismes
phonétiques (наприклад, вимова кінцевого приголосного, як [cantaloup] замість [cantalou]),
graphiques (орфографічні, як language замість langage, абревіатури, як blvd замість boul),
morthologiques (флексії під англомовним впливом, як у слові transformeur, від англ.
transformer, замість transformateur), de modalité grammaticale (наприклад, підміна граматичної категорії, прикметник замість прислівника: parler correct замість correctement,
множина замість однини: les argents замість l’argent), sémantiques (французькі слова,
використані в англійському значенні, як lait évaporé замість lait concentré, un paquet de
trouble замість un tas de soucis), lexicaux (хрестоматійні запозичення англійських слів та
лексем, як-от flat замість crevaison (автом.), speech замість discours, semonce), locutionnels
(запозичення мовних зворотів, виразів, як faire face à la musique замість affronter la
situation, appel téléphonique longue(-)distance замість interurbain), syntaxiques (побудова
звороту, групи слів та використання прийменників, наприклад, siéger sur un comité замість siéger au comité, c’est avec regret que… замість c’est à regret que…), structuraux (невідповідності французьким навичкам формулювання, а також двозначні використання,
як, наприклад, soumis aux plus stricts contrôles de qualité замість dont la qualité est assurée
par les plus stricts contrôles, le volume accru du courrier замість l’accroissement du volume
du courrier).
У виданні 1982 року англійські запозичення присутні імпліцитно в схемі: anglicismes
de sens et locutions calquées, anglicismes de vocabulaire, autre anglicismes. Два останніх
видання (Le) Colpron’a (1994, 1998) [2], переглянуті та доповнені новими англіцизмами, повернулися до первинної схеми, реструктуруючи граматичну частину: anglicisme
sémantique – надання французькому слову значення, яке має його англійський «двійник» : gradué (<graduate) замість « diplômé », pamphlet (<pamphlet) -« brochure, dépliant »,
batterie (<battery) - « pile », identifier : ~des problèmes – « déceler, découvrir », ~des solutions
– « proposer, suggérer », s’identifier – « se nommer, se présenter », rencontrer : ~des
demandes – « satisfaire », ~des difficulter – « éprouver », ~un délai – respecter, ~un objectif
– « atteindre »; або дослівний переклад англійського усталеного звороту: vol domestique
замість «vol intérieur» (<domestic flight), définitivement - «certainement» (< definitely), je
suis désolé - «excusez-moi» (< to be desolate), votre honneur - «monsieur (madame) le juge»
(< Your Honour), annonces classées (<classified ads) – « petites annonces », centre d’achats
(<shopping center) - « centre commercial », à date (< up to date, to this date) - « à jour,
maintenant », prendre pour acquis (<to take for granted) - « tenir pour acquis », retourner un
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appel (<to return a call) - « rappeler »; anglicisme lexical – запозичення англійських слів
або зворотів, що використовуються такими, як вони є: feedback («rétroaction», футбольний термін); anglicisme syntaxique – калькування синтаксичних конструкцій, властивих
англійській мові : être en charge de (< in charge of) замість être chargé de, vous êtes demandé
au téléphone замість on vous demande au téléphone, marcher sur la rue замість marcher dans
la rue, aller en grève замість faire la grève, зайвий артикль перед аппозиціями: Moi, un
comédien замість Moi, comédien; anglicisme morphologique – помилки в утворенні слів
(рід, суфіксація тощо) : les actifs d’une société (< the assets) замість l’actif (запозичується
не слово, а його граматична форма, тут – число); anglicisme phonétique – помилки у вимові: cent (du dollar ou euro) вимовляється як /sєnt/ ; anglicisme graphique – використання орфографії або типографських знаків за англійськими правилами: десяткової крапки
замість коми (2.000 – 2,000; 3.7 – 3,7), англійських лапок (“ ”) замість французьких (« »),
великої літери в загальних назвах: Association Les Plus Beaux Villages de France (єдине
виключення – для абревіатур: SNCF, а не Sncf), Mr замість M., $10 замість 10$.
За іншими параметрами оцінки мовного матеріалу пропонуються такі додаткові класифікації, як anglicismes appartenant à la langue générale (langue orale et langue écrite);
termes provenant de la langue de spécialité qui ont pénétré le domaine public.
Запозичення з англійської мови (у контексті загальної політики Office québécois de
la langue française – Квебекського офісу французької мови, виразу emprunt à l’anglais надається перевага над терміном anglicisme, який « часто має пейоративне значення ») можуть класифікуватись i за типологією, запропонованою OQLF [3]. Вона використана
найпопулярнішим квебекським словником французької мови (задуманий та реалізований лінгвістичною консультативною службою Офісу французької мови, він постійно
поповнюється, реально відбиваючи міжмовну взаємодію у специфічному контексті Квебеку та всієї франкофонії [4]); лексичні англіцизми – лексичні одиниці англомовного походження, що зазнали або не зазнали фонетичної, графічної чи морфологічної адаптації;
таке запозичення може бути корисним, якщо у французькій мові Квебеку немає іншого
слова для позначення даної реалії (design, marketing, coroner, bermuda, t-shirt, bobsleigh
etc.); у іншому разі воно може бути непотрібним, зайвим (waitress замість serveuse,
brake замість frein, break замість pause, tip замість pourboire, switcher замість remplacer,
échanger; canceller замість annuler, тощо); семантичні англіцизми – французькі слова,
які отримали значення англійських, ідентичних за формою або схожих (application у значенні «candidature, demande d’emploi», argument - « discussion », compléter - « remplir »,
questionner - « mettre en doute », réaliser - «se rendre compte, comprendre » тощо); до цієї
категорії належать «faux amis»; синтаксичні англіцизми - буквальні переклади англійських зворотів (pour aucune considération замість à aucun prix, jusqu’à date замість jusqu’à
maintenant, demander une question замість poser une question, тощо); часто позначаються
терміном «калька» (calque).
Як бачимо, процес запозичення відбувається в різних пластах мовного матеріалу.
Наведена узагальнена класифікація приховує безліч нюансів не лише в лексиці, а й у фонетиці, морфології та синтаксису. Деталізація при обробці матеріалу залежить від орієнтації лексикографа – нормативної чи дескриптивної. Так, на думку Ж. Фореста, англіцизми також можна класифікувати за понятійними напрямками, за якими масово надходили
англійські запозичення: « L’exploitation forestière, les chemins de fer, la navigation fluviale,
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la mécanique lourde et légère, la politique, le commerce, les forces armées, l’automobile, la
radio en attendant la télévision, la presse, le travail saisonnier en Ontario, dans l’Ouest ou aux
Etats-Unis, le base-ball, le hockey, le football, le bingo et le tic tac toe, tout y passa…sans la
moindre exception… » [5:13]. На його думку, під англіцизмом у француькій мові Квебеку
слід розуміти будь-який лінгвістичний факт, існування або пережиток якого, незалежно від його походження, можна приписати прямому чи непрямому впливу англійської
мови.
Отже йдеться про: запозичення слова (chum, break, tough…) або словосполучення
(all aboard ! go Habs go!); кальку звороту, який може містити або ні англійське слово
(avoir une screw de lousse, bibitte à patates, pas d’admission sans affaire); помилковий переклад (tiles > tuiles замість carreaux, carrelage ; laundry > buanderie замість blanchisserie)
; буквальний переклад (damn > maudit, а не foutu); зміщення стилістичних рівнів мови
(tutoiement - «тикання», звернення до когось на «ти», систематичне використання імен
замість формул ввічливості, переважне використання розмовної мови у випадках, що виключають її в Європі; американські скорочення або типографські знаки (no. замість №,
ave. замість av., 3:30 p.m. замість 15h30, i.e. замість c.-à-d.); неологізми, утворені при
перекладі (bécosses замість latrines (від backhouse), bouchée mordée замість bouchée,
morceau (від bite), drave замість flottage du bois (від log-driving); «faux amis» (détour замість déviation, change замість monnaie); культурні запозичення, серед них: а/ такі, що
при перекладі отримують розгорнуте тлумачення: Boxing Day – « soldes de marchandises
le lendemain de Noël et qui occasionnent souvent des bousculades », b/ не мають точного еквіваленту (gâteau des anges < angel cake, variété de gâteau de Savoie, danse carrée < square
dance, danseurs se disposent en carré, comme pour le quadrille, le lancier), в/ являють собою
топоніми (Valleyfield, Thetford Mines, Windsor, etc.), назви магістралей (Summit Crescent,
Orchard Circle, Island Park Drive), жіночі та чоловічі імена (Andrey, Jennifer, Ruth, Brian,
Christopher, Kevin), назви чинів і звань у збройних силах та поліції (private < Private
(soldier) – fr. soldat, major < Major – fr.commandant,chef de bataillon, brigadier-général <
Brigadier General – fr.général de brigade, sergent d’état major < Staff Sergeant); г/ означають
старовинні міри, які використовуються в англомовному світі (pouce -inch, pied - foot, acre
– acre, boisseau – bushel, mille – mile, ligne – line, gallon – gallon), структурі освітянської
мережі (école primaire < primary school – fr.école élémentaire, école secondaire < secondary
school – fr.collège, lycée, collège d’enseignement général et professionnel < junior college –
lycée, lycée technique); д/ майже всі вигуки (wow !..).
Характерною є англіцизована вимова навіть у словах, не пов’язаних з англійською
мовою (zoo – вимовляється zou замість zo, Zeller – zell-eux-r замість zèl-air…); а також
збереження слів, що застаріли в інших франкомовних країнах (barbier – «coiffeur»,
bourse – « sac à main »…); вживання висловлень, які схожі на англіцизми (la fille que
je sors avec, boules à mites, ça urge); використання назв торгових марок як іменників
(Presto – cocotte-minute, autocuiseur, Scott towel – essuie-tout, Cutex – vernis à ongles); давні
запозичення з англійської, які зберігаються в пам’яті старшого покоління франкофонів
(spitoune - « crachoir », breeches – « culotte (de cheval) », crew cut – «brosse, coupe en
brosse »); різні лакуни, які з’явилися внаслідок втрати контактів з «основною» французькою мовою в її розвитку з часів Французької революції. Фіксується також належність
до англійської мови всіх різновидів арго – шкільного, армійського, тюремного, інших
маргінальних форм мовлення.
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Функціонально-стилістичне розмежування англійських запозичень дозволяє, на
відміну від офіційного спілкування, присутність обох видів англіцизмів, «корисних» і
«некорисних», у повсякденному, найчастіше усному мовленні. Як зазначає Квебекський
офіс французької мови у своєму Enoncé d’une politique relative à l’emprunt de formes
linguistiques étrangères, «il faut distinguer entre l’usage officiel et l’usage personnel de la
langue. L’usage officiel doit nécessairement se soumettre à des contraintes normatives ; ces
contraintes deviennent facultatives dans les communications privées » [3:234]. Певний розподіл існує між загальною мовою (langue commune ou générale) та галузевими (langue de
spécialité – « ensemble des mots ou expressions propres à une science, une technique, un art,
une activité »), де використання запозичень з англійської мови трактується більш раціонально [3:237].
У Квебеку найбільш вживаними є англіцизми семантичні («faux amis»). Це пояснюється тим, що мовна реальність, отже й феномен «англіцизм», там мало подібні до Франції, де відчуття мовної захищеності сильніше та значно частіше функціонують прямі лексичні запозичення з англійської мови. Друге місце посідають синтаксичні запозичення
(calques). Франкофонів інших країн у квебекській французькій мові вражає значна кількість слів і калькованих словосполучень, як наслідок спонтанного перекладу з англійської. Вживаючи такі формули, як introduire qqn à (від to introduce sb to, замість présenter
à), être sous l’impression (від to be under the impression, замість avoir l’impression), être
d’appel (від to be on call, замість être de garde, de service), у Квебеку щиро вважають, що
їх французька мова є коректною, не помічають, як поза їх бажанням (і часто проти їх
волі) здійснюється тиск англійських структур на французькі.
Ця тенденція залишається в силі: нові «помилкові» одиниці є, головним чином, семантичними запозиченнями, синтаксичними й морфологічними кальками (act of God –
« désastre naturel » – замість cas de force majeure; année académique – калька з academic
year – замість année scolaire, année universitaire; anxieusement – замість impatiemment;
biaisé – замість partial, subjectif, tendancieux; carte d’affaires – калька з business card – замість carte professionnelle; appel conférence – калька з conference call – замість conférence
téléphonique; digitaliser – замість numériser тощо). Подібні запозичення можливі тільки
для того, хто добре знайомий з англійською мовою, її семантикою, фразеологією, фонетикою. Так, франкомовний канадець без коливань користується такими кальками, як
parler à travers son chapeau (to talk through one’s hat) – «dire des bêtises, n’importe quoi »,
tomber en amour (to fall in love) – « tomber amoureux », être dans l’eau bouillante (to be in
hot water) – « être dans le pétrin ». У той же час, він ніколи не скаже на одяг «smoking»,
знаючи його справжню англійську назву (brit. dinner, evening, dress suit; dinner jacket, DJ,
amer. tuxedo).
Більшість лексичних одиниць та словосполучень, які утворюються завдяки калькуванню, є зрозумілими кожному канадському/ квебекському франкофону, але дивують
своєю специфічною валентністю при передачі смислу: pâte à dents < toothpaste – « pâte
dentifrice », papier de toilette < toilet-paper – « papier hygiénique ». Деякі з них без знання англійської важко зрозуміти, наприклад, вираз papier sablé – кальку з sandpaper, що
у французькій мові є « papier de verre ». Численні « faux amis » корегуються перевіркою на практиці. Так, слово liqueur у Квебеку означає не солодкий алкогольний напій, а
«une boisson gazeuse et sans alcool» – liqueur douce, liqueur gazeuse [6:305], або « alcool,
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spiritueux, eau-de-vie» – liqueur forte (під впливом hard liquor) [5:184]; слово breuvage,
кальковане з англійського beverage, –« boisson non alcoolisée, thé, café » (реанімація
давньо-французького « bev(e)rage n.m., XII-XIII s., forme de breuvage, bevrai – futur de
boivre) [7:63], сприймається як назва будь-якого напою (« boisson », « potion »).
Спорідненість корінної лексичної бази французької та англійської мов (латина,
англо-нормандська мова) часто веде до різного трактування омонімічних слів. Серед
наявних у французькій мові Квебеку специфічних для неї мовних одиниць фігурують
численні «англіцизми та архаїзми», які важко розрізнити, якщо етимологія сучасних слів
губиться в діахронічних нашаруваннях. Так, квебекське char («voiture, automobile») у
деяких словниках (наприклад, [5]) виводиться від англійського car, при чому не береться до уваги, що англійське слово походить від того ж латинського кореня (carrus, через
нормандську форму char), що й французьке. Отже це слово може належати до «діючих»
канадських архаїзмів, зважаючи на такі його значення, як « voiture rurale, tirée par un
animal », char à bancs – «voiture pour le transport des personnes », « voiture décorée utilisée
dans les rejouissances publiques », що мали бути присутні в мові вже перших канадських
колоністів. Підтвердженням може бути відсутність згадки про англійське походження
цього слова у Словнику канадизмів Г.Дюлонга [6]. У такому випадку важко однозначно
стверджувати, в якій саме якості – англіцизму або архаїзму – це слово є «скомпрометованим» і тому частіше вживається в просторіччі, тоді як в «обробленій» мові переважає
його синонім voiture.
Чимало французьких лексичних одиниць зазнає орфографічної контамінації під впливом своїх англійських аналогів: adresse f – address, alcool m – alcohol, app. («appartement»)
m – apt.(«apartment»), connexion f – connection, danse f – dance, Dr («docteur») m – Dr.
(«doctor»), exemple m – example, exercice m – exercise, futur m – future, h («heure») f –
hr. («hour»), langage m – language, licence f – license, n°(«numéro») m – no.(«number»),
professionnel adj – professional, recommandation f – recommendation, trafic m - traffic.
Лексичні англіцизми (anglicismes de mots – « emploi d’une unité lexicale originaire de
l’anglais avec ou sans adaptation phonétique, graphique ou morphologique » [4] утворюють
найменш численну групу англомовних запозичень. Так, в рекламних текстах продуктових магазинів їх приблизно в п’ять разів менше, ніж семантичних [8]. Подібні англіцизми поділяються на «корисні» та «некорисні». Перші запозичуються, як правило,
для заповнення лексичної лакуни, що пов’язано з ситуацією лексичного дефіциту, коли
мова-реципієнт потребує певної інноваційної номінації для нового поняття, реалії, предмету. Найдавніші з них закріпились у мові французькій мові Квебеку через відсутність
на той час відповідних французьких слів, згодом утворивши словотвірні гнізда різного
обсягу, часто в рамках смислової парадигми англійського аналога: to cancel (« annuler ») canceller, cancellation f.; to match (« assortir, assembler ») – matcher, matchable; to schedule
(« inscrire, programmer ») – céduler, cédule f, cédulé; to watch (« surveiller, regarder »)
– watcher, watch-faire m; to drive (« pousser devant soi, conduire ») – draver (« diriger le
flottage du bois à billes perdues », drave f, dravage m, draveur m, dravable (« ruisseau, rivière
où la drave est possible, où l’on peut draver »).
Значна частина отримала морфологічну адаптацію в сучасній мові й позначки
роду: van(ne) f (« camion-remorque ») <van, diète f («régime alimentaire ») <diet, fan(ne)
f (« ventilateur ») <fan, job f (« emploi, travail »<job, acre f (« mesure de surface ») <acre,
alfalfa f (« luzerne »)<alfalfa, appointemen m (« rendez-vous ») <appointment, arlérose /
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orlérose f (« variété de pomme de terre ») < early rose, bachelor m (« garçonnière, studio »)
<bachelor. Систематично «францизується» іменникове закінчення –er > –eur : mixeur,
supporteur, jobbeur, aviseur.
Завданням так званих «престижних» запозичень (emprunts de prestige), перш за все,
є демонстрація знайомства квебекських носіїв французької мови з проявами певної іноземної культури : attorney (« avocat »), bloc (« pâté de maisons »), caucus (« réunion à
huis clos d’un parti politique »), Caddy (« Cadillac »), backbencher (« député »), columnist
(« chroniqueur »). Завдяки їх екзотичності подібні лексичні англіцизми легко виявити як
в усному, так і в письмовому мовленні, тому квебекські дослідники вважають їх менш
шкідливими, ніж семантичні. І все ж кожне пряме запозичення з англійської викликає
підозру, тому носії мови, які прагнуть правильного словокористання, намагаються уникнути англіцизму, знайти французький еквівалент (як-от édifice, що переважає у Квебеку
над building) або вдаються до калькування. Останнє веде до маскування запозичення, а
не видалення його. Так, використання перекладу-кальки fin de semaine замість week-end
означає перехід від однієї категорії англіцизмів до іншої. У якісних (de bon aloi) повідомленнях, усних чи письмових, намагаються видалити будь-яке слово, що звучить як
англійське.
Як бачимо, не дивлячись на різнопланові підходи численних лексикографічних видань, у тому числі високоавторитетних [9], проблеми класифікації англійських запозичень у французькій мові Квебеку, постійно привертаючи увагу до процесів мовної взаємодії, не втрачають своєї актуальності.
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